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Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.11.2021

Ympäristövastuusuunnitelman tavoite

Suomen ITF Taekwon-Don tavoitteena on vähentää ITF Taekwon-Don ja siihen liittyvän
yhdistystoiminnan ympäristövaikutuksia ja lisätä liittotoimijoiden ja jäsenistön tietoisuutta
ympäristön huomioimisessa. Tässä suunnitelmassa käsitellään konkreettisia toimia, joita on jo
toteutettu sekä suunnitelmia toimien tehostamiseksi.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Toimintamme ympäristövaikutuksiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota viimeisinä vuosina.
Uuden ympäristövastuusuunnitelman myötä pyrimme syventämään ymmärrystä ympäristön
huomioimisesta sekä tunnistamaan toiminnan ja  toimintatavat, joiden avulla voimme vaikuttaa
ympäristöön positiivisesti.

Tunnistetut osa-alueet

● Infra
○ Toimitilat
○ Suorituspaikat ja niiden käyttö
○ Vaikutukset luontoympäristöön
○ Kemikaalit, haitalliset aineet (myös varusteet ja huolto)

● Energia
○ Toimintaan liittyvä energiankulutus (sähkö, lämpö, lämmin vesi)
○ Mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä

● Ilmasto
○ Ilmastonmuutoksen vaikutukset toimintaan
○ Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen

● Liikenne
○ Järjestön omaan toimintaan liittyvä liikenne ja matkustaminen

■ Tavara- tai henkilökuljetukset toiminnassa
■ Järjestön käytössä olevat ajoneuvot
■ Matkustaminen (liittotoimijoiden, urheilijoiden, ym. toimintaan osallistuvien

matkat ja majoitus)
■ Työmatkaliikenne (kulkutavat ja kannusteet)

○ Toimintaan liittyvä liikenne (harrastusliikenne)



■ Arvio toimintaan liittyvän liikenteen määrästä
■ Miten voidaan edistää kestävien liikkumistapojen käyttöä? (julkisen liikenteen,

aktiivisten kulkutapojen ja kimppakyytien/yhteiskuljetusten käyttö)
● Hankinnat ja materiaalitehokkuus

○ Tavaroiden ja palveluiden hankinta
■ Keskeiset hankinnan kohteet
■ Millä tavalla huomioidaan hankinnoissa ympäristöasiat? (Esim. tarpeen

mukainen hankinta, ympäristömerkit, luonnonvarojen käyttö, uusiotuotteet,
kierrätettävyys, käyttöikä, kunnossapito, uhanalaiset lajit, haitalliset aineet)

■ Millä tavalla voidaan vähentää ja tehostaa omaa hankintaa? (Esim.
vuokraaminen, leasing, yhteiskäyttö, valikoiman ja hankinnan suunnittelu)

■ Mitä palveluja ostetaan alihankintana? (esim. kuljetus, painotyöt, catering)
■ Miten otetaan ympäristöasiat huomioon tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa?

○ Materiaalitehokkuus
■ Mitä käyttökelpoisia materiaaleja toiminnasta syntyy tai jää yli, joita joku muu

voisi vielä käyttää? Miten huolehditaan käyttökelpoiset materiaalit ja laitteet
uusiokäyttöön?

■ Mitä ollaan tehty materiaalien tehokkaan käytön lisäämiseksi? Miten voitaisiin
tehostaa materiaalien käyttöä?

○ Jätteet ja materiaalien kierrätys:
■ Mitä jätettä toiminnasta syntyy (määrällisesti merkittävimmät)
■ Mitä vaarallista jätettä toiminnasta syntyy?
■ Voidaanko vähentää syntyvän jätteen määrää tai tehostaa lajittelua?

● Ympäristöviestintä ja vaikuttaminen
○ Miten nostetaan ympäristöasioita esille vaikuttajapositioissa, laajemmin

vaikuttamistyössä ja kv-yhteistyössä?
○ Millä tavalla viestitään jäsenistölle ja muille sidosryhmille ympäristöasioista (esim.

verkkosivut, koulutukset, kampanjat)
○ Millä tavalla viestitään omille liittotoimijoille ympäristöasioista? (esim.

toimintaohjeet, perehdytys)
○ Mihin teemaviikkoihin tai kampanjoihin osallistutaan? (esim. Liikkujan viikko,

Kilometrikisa, Energiansäästöviikko, Earth Hour, Itämerihaaste, Kestävän kehityksen
toimenpidesitoumus)

● Tapahtumat
○ Miten huomioidaan ympäristöasioita tapahtumanjärjestämisessä?

● Yhteistyökumppanuudet
○ Huomioidaanko ympäristövastuullisuus yhteistyökumppaneiden valinnassa?
○ Sisältyykö kumppanuuksiin ympäristövastuutavoitteita tai hyödynnetäänkö muulla

tavoin yhteistyökumppaneita ympäristövastuun edistämisessä?



Toimenpidesuunnitelma ja tavoitteet vuosille 2022-2023

Osa-alue Nykytilanne Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuu-
henkilöt

Arviointi
ja
seuranta

Infra Ei omia
toimitiloja

Pidetään
nykytila

Ei toimenpiteitä

Energia Ei toimitiloja
eikä
työntekijöitä

Pidetään
nykytila

Ei toimenpiteitä

Ilmasto Toistaiseksi
vain vähäinen
vaikutus

Huomioidaan
ilmastonmuut
oksen
vaikutukset
paremmin

Varaudutaan tulevaisuuden
ilmastopakolaisiin
varmistamalla, että
toiminnassa otetaan entistä
paremmin huomioon
maahanmuuttajat
(yhdenvertaisuussuunnitel
ma)

2021- Hallitus ja ViMa Jatkuva
seuranta

Liikenne Ei omia
ajoneuvoja

Suositellaan
voimakkaasti
julkisia
kulkuneuvoja

Muistutetaan tapahtumien
kutsuissa kimppakyydeistä
ja julkisista kulkuvälineistä
ja autetaan koordinoimaan
yhteiskuljetuksia

2022
tammikuu-

Hallitus ja ViMa Jatkuva
seuranta

Hankinnat ja
materiaali-
tehokkuus

Liittotoimijoid
en edustusasut
on tilattu
kotimaiselta ja
vastuulliselta
toimijalta,
maajoukkueen
varustesponso
ri on ollut
viime vuodet
ulkomainen
toimija. Muissa
hankinnoissa
ei ole
juurikaan
käytetty
valintaperuste
ena
ympäristövast
uullisuutta.

Varustehanki
nnoissa
pyritään
mahdollisuuk
sien rajoissa
valitsemaan
kotimaisia ja
vastuullisia
varustetoimitt
ajia myös
muissa kuin
liittotoimijoid
en
edustusasuiss
a. Myös muita
hankintoja
pyritään
keskittämään
kotimaisiin ja
vastuullisiin
toimijoihin.

Vuoden 2022-2023
maajoukkueen sponsoriksi
halutaan edustusasujen
osalta kotimainen ja
vastuullinen toimittaja,
varusteiden osalta
joudumme valitsemaan
maailmanliiton
hyväksymien toimijoiden
väliltä.

Kilpailutus
2021
marras-
joulukuu

Hallitus ja
maajoukkuejaos

Vuosi
2022,
arvioidaa
n
vastuullis
uutta

Ympäristö-
viestintä ja
vaikuttaminen

Nykyisin
viestintään
ympäristöasioi
sta ei ole
panostettu

Ympäristö-
vastuuasiat
ovat näkyvästi
esillä liiton
toiminnassa

Parannetaan viestintää
tapahtumakutsuissa,
lisätään nettisivuille
ympäristövastuuasioita,
kampaijoidaan somessa
ympäristöasioiden
teemapäiviä ja -viikkoja

2021
marraskuu-2
022

ViMa 2022
syksy



Tapahtumat Kilpailut
pyöritetään
lähes täysin
sähköisillä
järjestelmillä.
Tapahtumapai
kat ovat
kaupunkien,
kuntien tai
muiden
tahojen
omistuksessa,
joten jätteiden
kierrätyksen
osalta
hyödynnetään
tapahtumapaik
an
mahdollisuuksi
a.

Sähköiset
työkalut
tapahtumien
järjestämisee
n, vältetään
kertyvää
jätettä

Kiinnitetään huomiota
tapahtumakutsujen
yhteydessä muistuttamalla
yksityisautoilua
paremmista vaihtoehdoista,
panostetaan kestävään
laitteistoon.

Marraskuu
2021-

Hallitus ja
valiokunnat

Jatkuva
seuranta

Yhteistyö-
kumppanuudet

Toimisto- ja
taloushallintop
alvelut
ostetaan
HLU:lta, jotta
vältytään
oman
toimiston
kuluilta.
Ympäristö ei
ole aiemmin
ollut
merkittävä
tekijä
yhteistyökump
paneiden
valinnassa.

Valitaan
jatkossa
mahdollisuuk
sien mukaan
yhteistyökum
ppaneiksi
vastuullisia
toimijoita.
Ostetaan
jatkossakin
toimisto- ja
taloushallinto
palvelut
luotettavalta
ja
vastuulliselta
toimijalta.

Tarkastetaan
yhteistyökumppaniehdokka
iden taustoja. Edistetään
kirjanpidon siirtymistä
kokonaan sähköiseen
muotoon.

Marraskuu
2021-

Hallitus Jatkuva
seuranta

Suunnitelman vastuuhenkilöt

Ympäristövastuusuunnitelman sisällön toteutuksesta ja sen päivittämisestä sekä kentälle
tietoisuuteen viemisestä vastaa liiton hallitus yhteistyössä viestintä- ja markkinointivaliokunnan
kanssa.

Arviointi ja seuranta

Suunnitelman toimenpiteiden ja konkreettisten tavoitteiden onnistumista tarkastellaan vuosittain.
Ensimmäisen kerran onnistumista tarkastellaan syksyllä 2022, jolloin pyritään myös luomaan omia
mittareita ympäristövastuullisuudelle. Kaikessa toiminnassamme pyritään toimimaan kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kantamaan vastuuta ympäristöstä. Kampanjoimme
lähiliikunnan, arkiliikunnan ja kierrätyksen puolesta. Järjestämissämme tapahtumissa huomioidaan
kierrätys, ekologisuus ja kestävä kehitys.



Lisätietoa
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/ymparisto-ja-ilmasto/


