SUOMEN LENTOPALLOLIITON YMPÄRISTÖVASTUUSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2023
Ympäristövastuusuunnitelmamme on osa koko Suomen Lentopalloliiton vastuullisuussuunnitelmaa. Useita suunnitelman osa-alueita on toteutettu ja testattu jo vuoden 2021 tapahtumissa. Vuodesta 2022 eteenpäin tavoitteemme on laajentaa tekoja ja rakentaa toimiva käytännön malli tulevien vuosien toteutukseen, tavoitteena saada suunnitelman toimenpiteet osaksi perustoimintaa.
VASTUULLISUUSSUUNNITELMAMME TAUSTA JA KOKONAISUUS
Lentopallon keskeisten tapahtumien ja toiminnan läpileikkaavaksi ja yhdeksi tärkeimmistä teemoista on valittu vastuullisuus. Tämä tarkoittaa läpileikkaavaa toteutusta koko liiton organisaation, toiminnan, tapahtumiemme kautta – turnausjärjestäjistä vapaaehtoisiin ja pelaajista katsojiin
– toimimme vastuullisesti, oli kyse sitten ympäristöstä, ihmisistä tai yhdenvertaisuudesta.
Toimintamme ohjenuorina toimivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja asiantuntijatahona vastuullisuuskumppaninamme toimii kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Ekokumppanit Oy.
Vastuullisuussuunnitelmamme on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:
• Ilmastonmuutos - YMPÄRISTÖVASTUU
o Edullista ja puhdasta energiaa
o Kestävät kaupungit ja yhteisöt
o Ilmastotekoja
• Luonnonvarojen käyttö ja kiertotalous - YMPÄRISTÖVASTUU
o Puhdas vesi ja sanitaatio
o Vastuullista kuluttamista
• Ihmisoikeudet ja vastuullinen toiminta – SOSIAALINEN VASTUU
o Terveyttä ja hyvinvointia
o Sukupuolten välinen tasa-arvo
o Eriarvoisuuden vähentäminen
• Avoimuus ja yhteistyö – SOSIAALINEN- JA TALOUDELLINENVASTUU
o Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
o Yhteistyö ja kumppanuus

ISÄNTÄKAUPUNKI VALINNAT – UUSIUTUVA ENERGIA
Suomen Lentopalloliitto ja jäsenseurat huomioivat kansainvälisten ja valtakunnallisten massatapahtumien ja yleisötapahtumien järjestäjäpaikkakunta valinnoissa isännöivien kaupunkien sitoutumisen saavuttamaan hiilineutraalius tavoitteita. Tapahtumissa suositaan julkisen liikenteen hyödyntämisen mahdollisuuksia, keskeisiä sijainteja valtakunnallisesti ja markkinointiviestinnässä kannustetaan julkisenliikenteen ja kimppakyytien lisäksi kaupunkipyörien tai kävelyreittien hyödyntämiseen. Kestävien liikenneratkaisujen lisäksi painotamme isäntäkaupunkihauissa kaupungin tai
kunnan vastuullisuustoimenpiteitä ja kestävän kehityksen linjauksia yleisesti.
Tapahtumistamme lasketaan tapahtuman hiilijalanjälki ja tuotetaan tapahtumista vastuullisuusraportit. Tapahtumakohtaisesti hiilijalanjälkilaskelman pohjalta päätetään, miten tapahtumien synnyttämät päästöt tullaan kompensoimaan. Käytämme tapahtumatuotannoissa tapahtuma-ammattilaisia, joilla on osaamista ympäristövastuullisten tapahtumien tuottamisesta.
Tavoittelemme uusiutuvan energian hyödyntämistä kaikissa tapahtumissamme. Tapahtumiemme
sähköntuotannosta pyritään hyödyntämään paikallista kaukolämpöä ja uusiutuvaa vihreää sähköä.

JUOMAVESI HANASTA, EI PULLOSTA
Suomessa puhdasta vettä ja toimivaa sanitaatiojärjestelmää pidetään usein itsestäänselvyytenä.
Tapahtumiemme kautta tuomme markkinointiviestinnän monipuolisen keinoin esiin teemaa ja
muistamme, että samanaikaisesti muualla maailmassa kuitenkin miljardit ihmiset kärsivät niiden

puutteesta. Juomaveden tuotantokumppanimme lisäksi kiinnitämme huomiota, että toimimme
vastuullisen jäteveden puhdistuksesta huolehtivan tahon kanssa.
Rakennamme tapahtumakumppanuudet paikallisen toimijan kanssa, joka huolehtii juomaveden
tuotannosta ja vastuullisesta jäteveden puhdistuksesta. Veden riittävyys ja sen hyvän laadun varmistaminen sekä toimintavarmuuden ylläpitäminen, ihmisten ja luonnon huomioiminen ovat osa
kriteeristöämme. Edellytämme toimijoilta ISO 14001 -sertifikaatin mukaista ympäristöjärjestelmää
ja/tai ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaattia. Laadukkaan jätevesipuhdistaja kumppanin kanssa
turvataan luonnon vesien puhtaus ja elinvoimaisuus. Jätevedenpuhdistus on yhteiskunnallisesti
merkittävä toimi, joka oikein toteutettuna suojelee niin ihmisiä kuin alueen luontoa. Puhdas ja juomakelpoinen hanavesi on etuoikeus Suomessa, ja siksikin pyrimme vaikuttamaan kansainvälisen
liiton järjestelmissä siihen, että kansainvälisten lentopallotapahtumien osalta voidaan luopua nykysäännöissä määritellyistä runsaista pullotetun veden käyttömääristä tapahtumissa.
JÄTEHUOLTO
Jätehuoltokumppaniltamme edellytämme, että lajittelu ja kierrätys sujuu, kuljetukset rullaavat ja
jätteenkäsittely on huippulaadukasta. Tavoitteenamme on, että 99 % jätteistä hyödynnetään materiaalina tai energiana. Sekajätteet haluamme hyödyntää energiaksi ja massatapahtumien biojätteet biokaasuksi ja lannoitteiksi. Kriteereissä ja valinnoissamme huomioimme tuotantokumppaneidemme mahdolliset ympäristösertifikaatit, Avainlippu – tunnukset ja Yhteiskunnallinen yritys merkit
MATKUSTAMINEN
Kilpailutoiminta ja tapahtumat tuovat mukanaan paljon matkustamista. Haluamme kiinnittää huomiota kuljetuskumppaniemme osalta vastuullisuustyöhön. Varauskriteereissämme tarkastelemme
mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•

Linja-auto-, taksi- ja kuorma-autokalusto on päästöluokitukseltaan Euro5 ja Euro6 luokan
autoja.
Uusiutuvaa polttoainetta käytetään, aina kun se on mahdollista.
Yrityksen henkilökunta on koulutettu taloudelliseen ajotapaan.
Ajoneuvojen tyhjäkäyntiä kiinnitetään huomiota ja sitä on pystytty vähentämään merkittävästi.
Ajoneuvojen ulko- ja sisäpuhdistuksessa käytetään biohajoavia puhdistusaineita
Paperimuotoisesta viestinnästä olemme siirtyneet enenevässä määrin sähköiseen viestintään.
Kaikki yrityksen liiketoimintaan kuuluvat vakuudet ja luvat on kunnossa (joukkoliikennelupa, tavaraliikennelupa, matkanjärjestäjän vakuudet kilpailu- ja kuluttajaviranomaisille)
Yritys on tilaajavastuulain mukainen toimija

PAINOTUOTTEET
Painotuotteet näyttelevät erityisesti tapahtumissamme isoa roolia. Haemme tuotantoihimme mukaan yrityksiä, joilla on teknologian mukanaan tuomia mahdollista tuottaa materiaaleja vastuullisesti nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen tuottamamme materiaali on kierrätettävä.
CATERING, MASSARUOKAILUT
Pyrimme löytämään massatapahtumiemme osalta catering ja ruuan valmistuksessa tuotantokumppanin, joka on keskittynyt materiaalitehokkuuteen ja hankintojen ilmastovastuullisuuteen.
Materiaalitehokkuus koskee mm. muovinkäytön vähentämistä pakkausmateriaaleissa,

ruokahävikin entistä parempaa hallintaa ja jätteiden synnyn ehkäisyä ja tarkempaa lajittelua. Tavoitteenamme on pidemmällä aikavälillä kasvattaa tapahtumiemme ruokalistoja entistä enemmän
myös kasvisruokatarjonnalla.
MAJOITUS, HOTELLIMAJOITUKSET
Hotelli- ja majoitusvalinnoissamme kiinnitämme huomiota mm. hotellin energian ja veden kulutuksen säännöllisen seurantaan. Suosimme ympäristösertifioituja hotelleja, mikä asettaa rajat
CO2-päästöille, energian ja veden kulutukselle, jätehuollolle ja kemikaalien käytölle.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä kaikkien kansainvälisiin ja massatapahtumiin osallistuvien ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat arvoja, jotka ohjaavat Suomen Lentopalloliiton, sen tapahtumien ja
kisaorganisaatioiden toimintaa.
Covid19-viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen poikkeustila on myös huomioitu Suomen Lentopallon tapahtumajärjestelyissä, jotka on toteutettu ja toteutetaan koronapandemian riskit huomioiden ja kaikkia paikallisten terveysviranomaisten ajankohtaisia ohjeita ja rajoituksia noudattaen.
Turnauksen pelaajien, katsojien ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat aina tärkein tavoitteemme.

Ympäristövastuusuunnitelman kolme keskeisintä tavoitetta toimintavuodelle 2022 ja tavoitteiden tärkeimmät konkreettisimmat toimenpiteet.
TAVOITE 1:
TOIMENPITEET:

TAVOITE 2:
TOIMENPITEET:

TAVOITE 3:
TOIMENPITEET:

SEURANTA:

Vähennämme kaikkien tapahtumiemme ruokailuista aiheutuvaa jätekuormaa ja siitä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.
Pyrimme löytämään massatapahtumiemme osalta catering- ja ruuan
valmistuskumppanin, joka on keskittynyt materiaalitehokkuuteen ja
hankintojen ilmastovastuullisuuteen. Materiaalitehokkuus koskee mm.
muovinkäytön vähentämistä pakkausmateriaaleissa, ruokahävikin entistä parempaa hallintaa ja jätteiden synnyn ehkäisyä ja tarkempaa lajittelua. Tavoitteenamme on pidemmällä aikavälillä kasvattaa tapahtumiemme ruokalistoja entistä enemmän myös kasvisruokatarjonnalla.
Ylimääräinen ruoka myydään tai lahjoitetaan eteenpäin hyötykäyttöön.
Uudistamme Suomen Lentopallon tapahtumahakujen kriteereitä ja
valintaprosesseja vastaamaan ja edistämään vastuullisuussuunnitelmamme tavoitteita.
Suomen Lentopalloliitto ja jäsenseurat huomioivat kansainvälisten ja
valtakunnallisten massatapahtumien ja yleisötapahtumien järjestäjäpaikkakunta valinnoissa isännöivien kaupunkien sitoutumisen mm. hiilineutraalius tavoitteiden osalta. Kriteereissä suositaan julkisenliikenteen
hyödyntämisen mahdollisuuksia, keskeisiä sijainteja valtakunnallisesti ja
markkinointiviestinnässä kannustetaan julkisenliikenteen ja kimppakyytien lisäksi kaupunkipyörien tai kävelyreittien hyödyntämiseen.
Kilpailutoiminta ja tapahtumat tuovat mukanaan paljon matkustamista. Haluamme kiinnittää huomiota kuljetuskumppaneidemme
osalta vastuullisuustyöhön.
Varauskriteereissämme tarkastelemme täyttääkö kumppanimme mm.
seuraavia asioita:
*kalusto on päästöluokitukseltaan Euro5 ja Euro6 luokan autoja.
* Uusiutuvaa polttoainetta, aina kun se on mahdollista
*Yrityksen henkilökunta on koulutettu taloudelliseen ajotapaan.
*Ajoneuvojen tyhjäkäyntiä vähennetään
*Ajoneuvojen puhdistuksessa käytetään biohajoavia puhdistusaineita
*Vakuudet ja luvat ovat kunnossa (joukkoliikennelupa, tavaraliikennelupa, matkanjärjestäjän vakuudet)
*Kumppanimme on Tilaajavastuulain mukainen toimija
1. tapahtumista lasketaan hiilijalanjälki ja tehdään kattava vastuullisuusraportti tapahtuman jälkeen, eri vuosien lukuja verrataan toisiinsa
suhteuttaen mm. osallistujamääriin
2. tapahtumakriteeristön toteutuminen päätöksenteossa, tavoitteena
luoda pisteytysmalli kriteeristölle
3. sopimuskumppaneiden vastuullisuuden taso, kriteerien välittyminen
tarjouspyynnöissä ja saaduissa tarjouksissa

TAVOITE 4:
TOIMENPITEET

TAVOITE 5:
TOIMENPITEET:

Jätehuoltokumppaniltamme edellytämme, että lajittelu ja kierrätys
sujuu, kuljetukset rullaavat ja jätteenkäsittely on huippulaadukasta.
Tavoitteenamme on löytää kumppaneita, joiden kanssa toimimalla
voimme hyödyntää jätteistä 99 % materiaalina tai energiana. Sekajätteet haluamme hyödyntää energiaksi ja massatapahtumien biojätteet
biokaasuksi ja lannoitteiksi. Kriteereissä ja valinnoissamme huomioimme tuotantokumppaneidemme mahdolliset ympäristösertifikaatit,
Avainlippu – tunnukset ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
Tapahtumissa ja kilpailutoiminnassamme tuotettu painomateriaali on
kierrätettävää
Painotuotteet näyttelevät erityisesti tapahtumissamme isoa roolia. Haemme tuotantoihimme mukaan yrityksiä, joilla on teknologian mukanaan tuomia mahdollista tuottaa materiaaleja vastuullisesti nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen tuottamamme materiaali on
kierrätettävä.

TAPAHTUMAMME OVAT NÄYTEIKKUNOITA VASTUULLISUUSSUUNNITELMAMME TOTEUTUKSELLE
Osassa tapahtumistamme on massatapahtumina vaikuttava hiilijalanjälki. Osa tapahtumistamme
toimii vastavuoroisesti myös vastuullisuusviestintämme alustoina.
Vastuullisuusviestintä alustoina toimivat mm. Suomen Cup-tapahtuma, Lentopallon Mestaruusliiga
ja Koululentis-kampanja. Tekojen ja viestinnän alustoina toimivat mm. Power Cup, maajoukkueiden kansainväliset tapahtumat ja muut kansalliset tapahtumamme. Ohjeistamme aktiivisesti myös
lajimme seuroja ympäristöystävälliseen toimintaan.
Maailman suurin lasten ja nuorten lentopallotapahtuma – POWER CUP
- näyteikkuna ja suora vaikuttava teko
Power Cupille on luotu oma vastuullisuusohjelma ”Pidä pallo puhtaana”. Tässä muodossa ohjelma otetiin ensimmäisen kerran käyttöön Salon Power Cupissa 2021. Suurissa kokoontumisissa ympäristöhaittoja tulee väistämättä, mutta ohjaamalla osallistujia oikeaan suuntaan, voimme vaikuttaa ympäristöön kohdistuvien haittojen määrään.
Tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada lapset ja nuoret suhtautumaan ympäristöystävällisiin tapoihin normaalina ja itsestään selvinä
asioina ja samalla vaikuttaa myös kaikkiin.
Ympäristövastuu:
• Power Cupin palaverit pidetään suurelta osin etäpalavereina - kokouksia voidaan Power
Cupeissa hoitaa pääsääntöisesti ilman matkustamista.
• Kisapassit valmistettaan kierrätysmuovipulloista
• Ruokailussa kiinnitetään huomiota kasvisten määrän lisäämiseen ja kasvisruokaan.
• Ylijäämäruoka-annokset myydään / lahjoitetaan heti ruokailujen loputtua
• Power Cupissa käytettävät verkot, tolpat, ruokapöydät yms. tarvikkeet kulkevat turnauspaikkakunnalta toiselle.
• Osallistujia muistutetaan mm. veden kulutuksesta julistein.
• Roskien lajitteluun kiinnitetään huomiota niin talkoolaisten kuin turnausvieraidenkin osalta
hoitamalla asianmukaiset lajitteluroska-astiat ja -ohjeet.
• Pyrimme printtaamaan mahdollisimman vähän ja käyttämään sähköisesti dokumentteja.
Välttämättömät painotuotteet tehdään käyttäen vastuullisia materiaaleja
• Jokaisella tapahtumalla on oma ympäristöpäällikkö
• Pelialue on yhtenäinen, joten päivän aikana ei tarvita kulkuneuvoja liikkumiseen.
• Opasteet, kyltit yms. pyritään käyttämään myös tulevissa Power Cup:ssa.
• Talkoolaisia pyydetään mahdollisuuksien mukaan tulemaan paikalle kävellen/ pyörällä/
kimppakyydeillä.

