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Krikettiliiton ensimmäisen ympäristöohjelman tavoite on synnyttää liiton hallinnossa ja
jäsenkunnassa ymmärrys siitä, että lajin toiminnalla ja sitä koskevilla ratkaisuilla ja
menettelytavoilla on ympäristövaikutuksia ja että niihin voidaan vaikuttaa.
Ohjelmassa pyritään identifioimaan ne liiton toiminnan osa-alueet, joilla on suurin
ympäristövaikutus ja joihin voidaan liiton toimenpitein vaikuttavimmin tarttua.

Lähtökohdat:
Toiminnan luonne ja laajuus
-

Liiton toiminnan voi jakaa ympäristön kannalta kolmeen osaan: hallinto ja siihen
liittyvät hankinnat, Keravan kansallisen krikettikentän ympäristövaikutukset ja kilpailuja harjoitustoiminnan ympäristöjalanjälki.
o Hallinnon osalta ympäristövaikutusten mittakaava on pieni. Liiton osa-aikaiset
työntekijät työskentelevät pääosin Sporttitalossa ja nivoutuvat
ympäristöasioissa kiinteistön yhteisiin menettelytapoihin. Liiton omissa
toimistotyöhön liittyvissä hankinnoissa pyritään jo taloudellisistakin syistä
kestäviin ratkaisuihin.
o Keravan kansallisen krikettikentän ylläpito on keskeisin liiton suoraan
päätettävissä oleva ympäristöön vaikuttava kokonaisuus. Kentän merkittävin
ympäristöä kuormittava kokonaisuus on kentän ravinnevalumien minimointi.
Toisena kokonaisuutena on rakennuskannan energiataloudellisuus ja
kolmantena toiminnan aikainen kierrätys.
o Peli- ja harjoitustoiminnan ympäristöjalanjäljestä suurin osa muodostuu
matkustamisesta kentille ja toisena osana ovat kilpailujen ja tapahtumien
jätehuolto ja kierrätys. Vain Keravan kentällä nämä ratkaisut ovat liiton
päätettävissä. Muualla tukeudutaan kenttäkohtaisiin kunnallisiin ratkaisuihin.
o Liiton jäsenseuroja on 35 kpl, lisenssipelaajia on yli 800 ja otteluita kesäkauden
aikana noin 400 kpl. Maajoukkue osallistuu tyypillisesti 1–2 kertaa vuodessa
ulkomailla tapahtuvaan otteluun tai turnaukseen.

Ympäristöohjelma ja -suunnitelma
-

Krikettiliiton valmisteilla olevan strategian päivityksen yksi keskeisiä teemoja on
kestävyys. Tämä periaate kantaa myös ympäristökysymyksissä.
Liitto on koko toimintansa aikana ollut hyvin tietoinen ympäristön merkityksestä ja
omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa myönteisesti lajin jalanjälkeen. Vaikka erillistä
ympäristösuunnitelmaa tai -ohjelmaa ei tähän asti ole ollut olemassa eikä liitto ei ole
erikseen arvioinut omaa ympäristöjalanjälkeään millään järjestelmällisellä tavalla, liitto
on toiminnassaan pyrkinyt ottamaan ympäristötekijät huomioon aina kun se on olut

-

-

-

mahdollista. Ympäristökysymyksiä on tarkasteltu erityisesti erilaisten tapahtumien
kuten turnausten yhteydessä.
Ohjelma painottuu liiton omiin toimiin niin hallinnossa kuin erityisesti toiminnassa.
Jäsenseurojen ohjaus pyritään ottamaan huomioon viestinnässä ja koulutuksen
yhteydessä.
Ohjelman periaatteet tullaan ottamaan huomioon laadittavassa
ympäristösuunnitelmassa, jossa konkretisoidaan käytännön toimenpiteet
ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi. Suunnitelmaan tullaan kirjaamaan keskeisimmät
seurattavat suurreet ja niihin vaikuttavat toimenpiteet. Nämä tulevat kattamaan koko
liiton toimintakentän aina suurista kokonaisuuksista kuten kentän ravinnekysymykset
liiton mittakaavassa pieniin, mutta symboliarvoltaan merkittäviin tekijöihin kuten
tarpeettoman muovijätteen välttämiseen.
Ympäristösuunnitelman keskeiset osat tullaan liittämään liiton vuosisuunnitelmaan ja
ympäristövastuuarviointi liitetään osaksi vuosiraportointia.

Tavoitteet
-

-

-

-

-

Krikettiliiton tavoite on keskipitkällä aikavälillä olla ympäristökysymyksissä esikuvana
eurooppalaisille kriketin lajin kansallisille liitoille. Tähän tavoitteeseen on matkaa,
mutta liitto on valmis aloittamaan matkateon oikeaan suuntaan otettavin pienin mutta
vaikuttavin askelin.
Ohjelman keskeisin tavoite on liittää ympäristöjohtaminen kiinteäksi osaksi kaikkea
liiton toimintaa. Näin varmistetaan, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa
liiton suunnittelussa, mahdollisessa rakentamisessa ja toiminnassa.
Liiton keskeisin yksittäinen ympäristöteko on ollut ja tulee jatkossakin olemaan, että
Keravan kentän ravinnepäästöt minimoidaan. Tämä toteutetaan käyttämällä maan
parasta asiantuntemusta määrittämään tarvittavat ravinnemäärät ja opastamaan
niiden oikea käyttö ja näin vältämme valumat vesistöön. Tästä pidetään kiinni
jatkossakin.
Krikettiliitto ottaa ympäristökysymykset huomioon kaikkien itse järjestämiensä
keskeisten tapahtumien järjestelyissä. Erityisesti nämä kysymykset otetaan huomioon
valmisteilla olevien suurten kansainvälisten turnausten suunnittelussa yhteistyössä
isäntäkaupunkien kanssa. Liitto myös ohjaa jäsenseurojaan valitsemaan ympäristön
kannalta positiivisia ratkaisuja heidän omissa keskeisissä toiminnoissaan ja erityisesti
erilaisten tapahtumien ja turnausten järjestelyissä.
Avoimuus on liiton kantava periaate kaikessa hallinnossa. Myös ympäristökysymyksistä
viestitään osana liiton sisäistä viestintää. Merkittävimmistä ympäristöratkaisuista
voidaan lisäksi ottaa osia myös ulkoiseen viestintään. Liitto on palkannut osa-aikaisen
viestintään keskittyvän työntekijän.

Ympäristösuunnitelman laatiminen
-

Tämän ohjelman perusteella tullaan liiton piiristä rekrytoimaan vapaaehtoinen
ympäristökysymyksiin keskittyvä toimihenkilö, jonka ensimmäiseksi tehtäväksi
annetaan varsinainen käytännön suunnittelu. Rekrytointi tehdään loppuvuoden 2021
kuluessa ja suunnittelu alkaa vuoden 2022 alussa, jotta se ehtii vaikuttaa kauden 2022
pelikauden toimintaan.

Ohjelman voimassaolo ja päivittäminen
-

Ohjelma otettiin käyttöön 23.11.2021 heti sen tultua hyväksytyksi liiton hallituksessa
Ohjelma päivitetään tarkennetun suunnitelman perusteella viimeistään vuoden 2023
toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.
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