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1. Ympäristöarvot 

Kestävän kehityksen periaatteet 

 

Parkanon Kiekko ry haluaa toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.  

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka mahdollistaa nykyhetken tarpeiden tyy-

dyttämisen vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.  

Kestävää kehitystä pyritään edistämään ja noudattamaan kaikessa seuratoiminnassa. Joukkueiden 

pelaajat ja toimihenkilöt osallistuvat omalla panoksellaan näiden periaatteiden toteuttamiseen. Kes-

tävään kehitykseen katsotaan sisältyvän kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen sekä sosiaali-

nen ja kulttuurinen ulottuvuus. Tällä ympäristöohjelmalla pyritään lisäämään kiinnostusta yleisesti 

myös muihin paikallisiin ympäristöasioihin.  

Tässä Parkanon Kiekko ry:n ympäristöohjelmassa keskitytään ekologisiin arvoihin. Tämä edellyttää 

ihmisten asenteiden ja toiminnan muokkaamista siten, että he ottavat ympäristöasiat huomioon ja 

kulutuskäyttäytymisessään pyrkivät tekemään valintoja, jossa luonnonvarojen käyttö minimoidaan ja 

ympäristön kuormitus olisi mahdollisimman vähäistä.  

Parkanon Kiekko ry toiminnassa mukana olevien harrastajien, heidän perheidensä ja sidosryhmien-

sä toiminnalla voidaan saavuttaa merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia.  

 

Ympäristötietous 

Parkanon Kiekko ry haluaa toiminnallaan edistää harrastajiensa ympäristötietoisuutta. Ympäristötie-

touden edistämisellä parannetaan luontosuhdetta ja vastuuntuntoa omasta lähiympäristöstä sekä 

toisista ihmisistä. Seuran positiivinen asenne ympäristöasioihin näkyy arjessa erilaisina sovittuina 

toimintamalleina. Joukkuetoiminnassa pyritään edistämään erilaisia tapoja kierrätyksessä, veden- ja 

energian kulutuksen vähentämisessä ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavassa liikkumi-

sessa.  

 

Ympäristökuormituksen vähentäminen 

Parkanon Kiekko ry haluaa vähentää oman toimintansa ympäristökuormitusta. Ympäristökuormitusta 

vähennetään liikennejärjestelyin, varusteiden kierrätyksellä, jätteiden määrän vähentämisellä sekä 

jätteiden lajittelulla ja järkevillä peseytymistavoilla.  

 

 

2. Ympäristöohjelman yleiset tavoitteet 

Parkanon Kiekon ensisijaisena ympäristöohjelman tavoitteena on vaikuttaa lasten ja nuorten ympä-

ristöönsä kohdistuviin asenteisiin. Käytännössä tämä tapahtuu arkitoiminnan yhteydessä ympäristön 

huomioon ottavien toimintatapojen vahvistamisella joukkueiden toimihenkilöiden ja vanhempien esi-

merkillä.  Tällaisia toimintatapoja ovat mm. jätteistä asianmukaisesti huolehtiminen, turha jätteiden 

tuottamisen välttäminen, kimppakyytien ja linja-automatkustamisen suosiminen. Lisäksi seuran ta-

voitteena on lisätä käytettyjen varusteiden suosimista ja varusteiden kierrättämistä. Varustekierrätys-

tä varten seuralla on internetsivuillaan oma varustepörssi, joka toimii varustekierrätyksen mahdollis-

tavana välineenä.  

 

Lasten ja nuorten ympäristötavoitteet 

 

- myönteinen sekä aloitteellinen asenne kimppakyyteihin ja yleisesti liikenteen ympäris-

tövaikutusten tiedostaminen   

- terveyteen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen esim. tupakan, nuuskan, urheilu-

juomien, liikunnan, unen ja ravinnon merkitys terveyteen 
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- yleinen kierrätysmyönteisyys 

- energian ja veden kohtuullinen käyttö esim. vettä säästävien peseytymistapojen opet-

telu 

- omista jätteistä huolehtiminen ja lähitoimintaympäristön siistinä pitäminen esim. rikki-

näiset mailat ja teipit, eväät 

- ympäristövaikutukset ostovalintoja tehdessä 

 

 

3. Toimenpiteet 

 

Ympäristöohjelman toteutusvastuu on Parkanon Kiekko ry:n johtokunnalla. Konkreettisia toimenpitei-

tä, joilla seurassa pyritään edistämään ympäristöarvoja ovat:  

 

Autoliikenteen vähentäminen 

- kimppakyyteihin kannustaminen niin harjoitus- kuin pelimatkoilla. Pidemmät peli- ja 

turnausmatkat joukkueen yhteisellä linja-autokyydillä kulkeminen 

 

 

Jäähallin ympäristövaikutusten vähentäminen 

 

- Parkanon Kiekko ry pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että Parkanon Jäähalli 

oy ottaa toiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset, ja pyrkii kehittämään jäähal-

lia kiinteistönä sellaiseksi, että energiatarve vähenee 

 

 

Ympäristötietoisuuden lisääminen  

 

- tiedottamalla joukkueille sekä lasten vanhemmille ympäristöasioista vanhempainko-

kouksissa ja joukkueiden tapaamisissa 

 

 

4. Ympäristöohjelman toimintaohjeet 

 

Parkanon Kiekko ry edistää kestävän kehityksen ekologisia arvoja seuraavanlaisilla konkreettisilla 

toimintaohjeilla. 

 

Liikenne ja liikkuminen 

 

- käytetään polkupyörää tai kuljetaan jalan jäähallille tai muille harjoituspaikoille, jos se 

vain on mahdollista 

- kuljetaan kimppakyydeillä treeneihin 

- kuljetaan kimppakyydein tai yhteiskuljetuksella linja-autolla pelimatkat 

 

Harjoitusajoista, matkojen pituudesta ja reittien turvallisuudesta riippuen kävely ja pyöräily ovat kaik-

kein suositeltavin tapa kulkea harjoituksiin. Parkanon Kiekko ry:n toimintaympäristö on sellainen, että 

esim. varustesäilytys onnistuu jäähallilla, joka osaltaan mahdollistaa kulkemisen jalan tai polkupyö-

rällä. Edellä mainituin keinoin harjoituksiin kulkeminen lisää myös kokonaisliikuntamäärää, mikä on 

erittäin tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin sekä urheilullisen suorituskyvyn kannalta.  
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Pidemmät pelimatkat (+100km) on joukkueiden hyvä tehdä pääasiallisesti linja-autoilla. Tällöin mat-

kustajaa kohden päästöt ovat pienempiä ja näin se kuormittaa vähemmän ympäristöä. Linja-

automatkoilla voi myös hoitaa esim. joukkueen tiedotusasioita. Linja-autolla tapahtuva yhteiskyyti on 

myös omiaan lujittamaan sosiaalisia suhteita ja nostattamaan joukkueen yhteishenkeä. 

 

Kimppakyydit on hyvä saada toimimaan heti alusta alkaen tehokkaasti joka joukkueessa. Jääkiekko-

harrastuksen ympäristövaikutuksista suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja on yksityisautoilu.  Jo-

kainen kyyti, jossa on mukana useampi pelaaja säästää: 

 

- aikaresursseja 

- taloudellisia resursseja 

- ympäristöä ja luontoa 

 

Kimppakyydit mahdollistavat myös haasteellisina harjoitus- ja otteluajankohtina tai muissa erikoisti-

lanteissa useamman pelaajan pääsyn harjoituksiin.  

 

Näin perustat porukan kimppakyydeille: 

 

- pyydä joukkueenjohtajalta joukkueen yhteystiedot 

- muodosta luontevien ajoreittien perusteella sopiva kimppakyytirinki 

- sopikaa kimppakyytien pelisäännöt: ajovuorot, ajotapa (turvallisuustekijät kuten turvavoi-

den käytön vaatiminen ja nopeusrajoitusten noudattaminen), kustannusten jakaminen, 

myöhästymisestä tai poissaolosta ilmoittaminen, evästelykäytännöt automatkalla jne. 

 

Energia 

 

- sammutetaan turhat valot tiloista, joissa ei oleskella 

- sammutetaan virta pois laitteista, joita ei käytetä 

- pidetään ulko-ovet suljettuina  

- käytetään säästäen lämmintä vettä 

 

 

Kierrätys ja uusiokäyttö 

 

- kierrätetään pieneksi jääneet varusteet ja vaatteet 

- käytetään itsekin kierrätettyjä varusteita ja vaatteita  

- lainataan tavaroita, kaiken ei tarvitse olla omaa 

 

Jätteet 

 

- tuotetaan mahdollisimman vähän jätettä 

- hankitaan laadukkaita ja kestäviä tuotteita 

- lajitellaan jätteet ja viedään asianmukaisiin roska-astioihin, myös pelimatkoilla 

- ei roskata luontoa 

 

Vesi 

 

- käydään suihkussa nopeasti, ei tuhlata vettä 

- laitetaan hana kiinni saippuoinnin ajaksi 

- pyykinpesussa täytetään kone aina täyteen 



    PARKANON KIEKKO RY                       4 (4) 
              27.3.2020  
        Ympäristöohjelma    
                

 
 

 

Materiaalien käyttö 

 

- pyritään käyttämään sukkanauhoja, ei teippiä 

- vältetään turhaa mailateipin käyttöä 

- huolletaan varusteet säännöllisesti 

- käytetään kierrätysmuovista valmistettuja muovikasseja tai kangaskasseja (muovikassit voi 

käyttää useaan kertaan) 

 

 


