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1. Arvot

• Nokian palloseura haluaa toiminnassaan korostaa ympäristönsuojelullista näkökulmaa 
ja toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

• Nokian Palloseura haluaa ympäristökasvatuksella lisätä pelaajien, vanhempien ja 
toimihenkilöiden ympäristötietoisuutta sekä muuttaa asenteita 
ympäristöystävällisempään suuntaan.

• Pidetään yhdessä ympäristöstä, yhteisistä olosuhteista ja omaisuudesta huolta.
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2. Tavoitteet

• Pelaajien, vanhempien ja toimihenkilöiden ympäristötietoisuuden lisääminen.

• Liikkumisesta aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentäminen.

• Materiaalien kulutuksen vähentäminen.

• Kierrätyksen lisääminen.

• Tapahtumien ja hankintojen ympäristöystävällisyys.
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3. Toimenpiteet

• A) Ympäristötietoisuuden lisääminen 

• Nokian Palloseura ry nimeää seuralle johtokunnan toimesta ympäristövastaavan. 

• Joukkueiden toimihenkilöiden kanssa käydään tässä dokumentissa mainitut asiat 
tarvittaessa läpi. Joukkueen toimihenkilöiden tehtävä on noudattaa näitä periaatteita ja 
käydä asioita pelaajien ja vanhempien kanssa läpi. 

• Seura järjestää tarvittaessa koulutusta ja perehdytystä ympäristövastaavalle.

• B) Liikenteen ympäristökuormituksen vähentäminen 

• Sekä jalkapallossa että salibandyssa suurin ympäristöä kuormittava tekijä on liikenne. 

• Joukkueita kannustetaan vähentämään yksityisautoilua ja käyttämään polkupyörää, 
kimppakyytejä, sekä pidemmillä matkoilla linja-autoa. 

• Kulkeminen harjoituksiin pyörällä on hyvää peruskuntoharjoittelua. Kannustetaan 
tähän! Turvallisuusasioita liikkumisessa kuitenkaan unohtamatta.
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3. Toimenpiteet

• C) Materiaalien kulutus 

• Turhia paperikopioita pyritään välttämään, kopioinnit tehdään mahdollisuuksien 
mukaan kaksipuolisina. 

• Kirjepostituksia pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan sähköisillä 
tiedonannoilla. 

• Muutenkin dokumentointia pyritään entistä enemmän saamaan paperilta sähköiseen 
muotoon.

• Kierrättämistä suositaan joukkueen ja seuran arjessa. Pyritään välttämään turhaa 
tuhlailua ja välinpitämätöntä asennetta roskaamista, kierrättämistä ja muita 
ympäristöasioita kohtaan.
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3. Toimenpiteet

• D) Kierrätyksen lisääminen 

• Seuran toimistolla erotellaan kierrätyspaperit ja -pahvit sekä biojätteet. 

• Varustekierrätystä pyritään tehostamaan miettimällä yhteisiä toimenpiteitä.

• Tarvitseeko aina hankkia uusi? Heitetäänkö roskiin, vai voisiko tällä olla muuta käyttöä?

• E) Tapahtumien ja hankintojen ympäristöystävällisyys 

• Tapahtumien mainokset ja materiaalit pyritään mahdollisuuksien mukaan jakamaan 
sähköisessä muodossa. 

• Toistuvien tapahtumien nimi-, ohje- yms. –kyltit tehdään uudelleenkäytettävinä. 

• Tapahtumissa lajitellaan jätteet ja suositaan ympäristöystävällisiä välineitä ja tuotteita.

• Pelaajat, vanhemmat ja toimihenkilöt opetetaan toimittamaan roskansa roskakoreihin. 
Sukkateippejä ja muita roskia ei jätetä kentille/ympäristöön. 

• Toimistolla käytetään ympäristömyönteisiä toimistotarvikkeita, mahdollisuuksien mukaan 
uusiotuotteita.
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4. Seuranta, arviointi ja kehityskohteet

• Nokian Palloseuran johtokunta nimeää seuran ympäristövastaavan, joka huolehtii 
joukkueiden ohjeistamisesta, yleisestä ympäristötoiminnan seurannasta kausitasolla ja 
palautteiden keräämisestä näiden asioiden suhteen kauden jälkeen.

• Ympäristövastaavalta ja joukkueilta kerätään palaute ympäristöohjelman käytännön 
toimivuudesta. Otetaan vastaan myös hyviä kehitysehdotuksia.

• Tehdään saadun palautteen mukaan analyysi ja pyritään kehittämään toimintaa näiltä 
osin tulevaksi kaudeksi. 

• Kehityskohteet päivitetään myös seuran ympäristöohjelmaan kirjallisesti.
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