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KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA 
 

Espoon Jäätaiturit ry:n sääntöjen mukaan seura edistää liikunnan avulla         
tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, tukee kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön        
kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen suunnitelmassa linjataan      
konkreettisemmat tavoitteet seuran toiminnalle kestävän kehityksen      
edistämiseksi.    

 
I Ympäristötavoitteet 
 

1. Harjoitustilat 
 

EsJt toimii jäsenenä Espoon Jääurheilun Tuki ry:ssä, jonka tehtävänä on          
harjoitushallien rakentaminen ja ylläpito Espoossa. EsJt on edustettuna        
EJUT:n hallituksessa ja mukana laatimassa kestävän kehityksen periaatteille        
rakentuvaa toimintasuunnitelmaa EJUT:ssa. Tavoitteena jäähallien osalta on       
ajantasaisen energiatehokkuuden noudattaminen olemassaolevissa halleissa     
ja uusimman teknologian hyödyntäminen uusissa hallihankkeissa. EJUT       
huolehtii myös hallien täyden käyttöasteen ylläpidosta.  

 
2. Liikkuminen harjoituksiin ja kilpailuihin 

 
Pyrimme suosimaan harjoitustiloja, jotka ovat hyvien julkisten kulkuyhteyksien        
päässä Leppävaarassa ja Tapiolassa. Pyrimme vaihtamaan muiden       
jäänkäyttäjien kanssa jäävuoroja siten, että turhia ajokilometrejä vältetään.        
Pyrimme järjestämään oheisharjoittelun jääharjoittelun lähellä, jotta      
ylimääräisiä kuljetuksia voidaan minimoida. Teemme yhteistyötä sellaisten       
koulujen kanssa, joista on hyvät julkiset kulkuyhteydet harjoituspaikkoihimme. 
 
Kannustamme arjen treenikuljetuksissa kimppakyyteihin ja jaamme tätä       
tarkoitusta varten osoitetietoja ryhmän sisällä niiden henkilöiden osalta, jotka         
antavat tähän luvan.  
 
Kotimaan kisa- ja leirimatkat tehdään mahdollisuuksien mukaan       
kimppakyydeillä tai busseilla.  



Seuran edustusluistelijat ja valmentajat osallistuvat kilpailuihin ulkomailla.       
Suosimme suoria lentoja. Selvitämme jatkossa lentojen CO2-päästöjen       
kompensointia koskevat mahdollisuudet.  

 
3. Varusteet 
 

Valitsemme seuran varusteiksi laadukkaita tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä ja          
jotka ovat kierrätettävissä. Kierrätettävyyden parantamiseksi luistelijoiden      
nimiä ei paineta varusteisiin. Joukkueilla on keskenään yhtenäiset varusteet,     
mikä helpottaa varusteiden kierrätystä.  

 
Ylläpidämme Luistelijan Markkinat -sivua kotisivuillamme. Kyseisellä      
sivustolla seuran jäsenet voivat jälleenmyydä luistimia ja varusteita.        
Muodostelmaluistelujoukkueilla toimii lisäksi oma varustepörssi. 

  
 
4. Viestintä 
 

Seuran viestinnässä suositaan sähköisiä kanavia kuten kotisivuja ja some         
-kanavia. Seuran kausijulkaisu ja kevätnäytösjulkaisu on yhdistetty yhdeksi        
printtijulkaisuksi. Kisajulkaisut tehdään vain sähköisesti. 
 

5. Tapahtumat 
 

Tapahtumien järjestäjänä toimimme pitkälti tilojen omistajan tarjoamissa       
puitteissa. Jätehuolto ja kierrätys hoidetaan tapahtumapaikan suomissa       
puitteissa ja kilpailuissa vältetään turhaa printtaamista. Kannustamme myös        
katsojia tulemaan paikalle kimppakyydein tai julkisilla kulkuvälineillä. 
 
Näytösten puvustuksessa pyritään hyödyntämään olemassa olevia asuja ja        
rekvisiittaa mahdollisimman paljon.  

 
II Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus  
 

Seuran jäsenet ovat tasa-arvoisia. Tasa-arvoon kuuluu samanarvoisuus       
riippumatta ihmisen yksilöllisistä tekijöistä kuten kansallisesta alkuperästä,       
rodusta, väristä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä,       
uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, yhteiskunnallisesta asemasta tai      
varallisuudesta.  
 
Seuralla on tukirahasto, joka auttaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien        
perheiden luistelijoiden maksuissa. 
 
Seura kiinnittää huomiota poikien taitoluistelun tukemiseen.  
 



Pyrimme toiminnassamme ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Olemme      
mukana matalan kynnyksen toiminnassa ja pyrimme löytämään lapsille ja         
nuorille aina sopivan harrastusryhmän. Teemme seurayhteistyötä      
luistelijoiden edun mukaisesti.  
 
Otamme luistelukouluohjaajien koulutuksessa huomioon    
maahanmuuttajaperheiden erityistarpeet ja edesautamme    
maahanmuuttajaperheiden lasten integroitumista suomalaiseen    
yhteiskuntaan. 
 

 
III Vastuullinen työnantaja 
 

Seura toimii vastuullisena työnantajana, joka tarjoaa työntekijöilleen       
asianmukaiset työolot ja reilut työehdot sekä mahdollisuuden       
työterveydenhuoltoon.  
 
Koulutamme uusia luistelukouluohjaajia ja tarjoamme nuorille      
työmahdollisuuksia. 
 
Seura kannustaa työntekijöitään kansainväliseen yhteistyöhön ja jatkuvaan 
kehittymiseen.  

 
 

Espoon Jäätaiturit ry:n hallitus 


