Case Honka - Koripallosta entistä vastuullisempaa
Meri Löyttyniemi, Hiilineutraali Honka -hankeryhmän pj
Koripalloliiton seurakokous 22.4.2022
Hotelli Arthur, Helsinki

Hiilineutraali Honka –hanke
• Käynnistyi 2020 juuri ennen koronaa, seura-vanhempien aloitteesta
• Otollinen maaperä, kestäviä käytäntöjä testattu Tallinkissa ja fillarikampanja Sitran kanssa
• Kesän 2019 seniori-MM-kisoissa Espoossa jo ”kekeä”, myös Espoon kanssa (metroliput ym.)
• Painopisteeksi sovittu CO2-vähennykset mutta ympäristön lisäksi ihmiset ja talous
• Avaimet lentävään lähtöön:
• Ryhmän asiantuntemus ja jaettu innostus seuran toimihenkilöiden kanssa
• Kaikki heti mukaan: seuran ja Honkahallin hallituksen tuki, viestintä koko Honka-perheelle
• Espoon kaupunki ja yrityspartnerit myös

tapiolanhonka.fi/hiilineutraali-honka-hanke-kutsuu-mukaan-toimimaan/

Suunnittelua, viestintää & koulutusta
•
•
•
•
•

Kokouksia, tiedonhankintaa, selvitystyötä
• Seuran sisäisesti ja kumppanien kanssa
Kurssiyhteistyö Helsingin yliopiston kanssa
Haettu hankerahaa ja kumppaneita
Esityksiä (Olympiakomitea, Demos VIPU -hanke, Espoon kaup.)
Aktiivista viestintää eri kanavissa

Kotipesä kuntoon ja tavarat kiertoon
Tapiolan Hongan kirppis
• Perustettiin yksityinen FB-ryhmä,
•

nyt 280 jäsentä
Kätevä osto- ja myyntifoorumi
koriskamoille

Lajittelu Honkahallilla
• Lajittelu helpommaksi
• Jätejakeita lisätty
• Jätteen vähentämistä (mm.
kertispyyhkeet) selvitetty

Talkoita ja kahvilan uudistus
• Tavaroita ja pelikamoja
•
•

lahjoitettu (LiiKe ry/Tansania,
jäsenet, kierrätyskeskus)
Hallin ympäristö ploggattu
Kahvilan sisustusta ja valikoimaa
päivitetty

Hongan hiilidioksidipäästöt laskettu

•
•
•

Vuoden 2020 aikana kokonaiskuva seuran CO2-päästöistä (perustuu ”normaalivuoden” 2019 toimintalukuihin)
Laskenta Sitran rahoittama Hiilifiksu-laskurilla + muita päästökertoimia apuna käyttäen blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/
Honkalaiset ajaa ~1,4 miljoonaa autokilometriä vuositasolla; säästöpotentiaalia löytyy

Tiedote 11.3.2021: tapiolanhonka.fi/koripalloseura-tapiolan-hongan-hiilijalanjalki-arvioituna/

Energia ja liikenne isoimmat CO2-lähteet
Fortum EkoPlus –kaukolämpö; uusi sopimus 2021→
Tapiolan Honka vähensi lämmityksen hiilidioksidipäästöjä
koripallojoukkueellisen verran |

Ilmatar Oy:n tuulisähköä
• Honkahalli käy tuulivoimalla elokuusta 2020 lähtien
• Hyvän tuulen pelaajien palkinnot matseissa
• Kampanja: Tue seuraa vaihtamalla oman kotisi
sähköntoimittajaksi kotimainen Ilmatar Oy
ilmatar.fi/honka

Kannustetaan pyöräilyyn
• (Kimppakyydit jäissä korona-aikana)
• Yeplyn pyöränhuoltopajoja pidetty Honkahallilla
• Yhteinen pyöräpumppu tulossa hallin pääovelle

Sparcs-hanke Kone Oyj:n kanssa; tutkitaan kahden
Hongan aikuisjoukkueen pelaamiseen ja
harjoitteluun liittyvää liikkumista mobiilisovelluksen
ja haastatteluiden avulla.

Vaikuttamista ja yhteistyötä
Osallistuttu Espoon
”Hiilineutraali Tapiolan
futisstadion & urheilupuisto
2030” –valmisteluun

Tapiolan Honka liittyi YK:n kvilmastoverkostoon, 1.
suomalaisena toimijana

Olympiakomitea myönsi Fiksu seura
–ympäristöpalkinnon 2021

Lisää seuroja ja urheilutoimijoita
mukaan!

Palkintorahalla (2000€) parannetaan
mm. Honkahallin pyöräinfraa

Uusi Kestävästi liikkeelle –verkkokurssi tarjolla
• Kurssin jälkeen ymmärtää urheilun kestävän kehityksen haasteita ja
tietää, kuinka vaikuttaa niihin positiivisesti osana liikunta-alaa

• Kurssi on 1 op (= n. 27 h) laajuinen ja opiskelutahdiksi suositellaan
moduuli / vko, yhteensä 4 viikkoa. Tahti on itseopiskelussa vapaa, kurssi
on tarjolla myös JYU liikuntatieteellisessä ja amk:issa.

• LiiKe tulee mielellään pitämään keke-työpajaa liikunta-alan
organisaatioihin. Kysymykset kurssista tai työpajan tilaus:
miia.hautakangas@liike.fi

Kestävästi liikkeelle - Kurssi - Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry

Miksi kannattaa opiskella Kestävästi
Liikkeelle! - kurssi? (3min)

(Kestävästi Liikkeelle! –
Ilmastokestävyys (20min)

Hiilineutraali Honka
Joukkueen jäsenet

•
•
•
•
•
•
•

Meri Löyttyniemi, meri_loyttyniemi@hotmail.com, 050 313 7549 (pj)
Kristiina Kankaansyrjä, kristiina@vehryt.fi, 040 845 6949 (varapj)
Milla Suviranta, milla.suviranta@espoo.fi
Paula Schönach, paula.schonach@iki.fi
Päivi Koivisto, paivi.koivisto@cargotec.com
Sari Laine, sari.laine@sitra.fi
Susanna Horn, susanna.horn@gmail.com

Mukana myös alusta lähtien
• Hongan toiminnanjohtaja Anne Eklund ja toimistopäällikkö Terhi Mäxä Pilvi
• KOY Honkahallin Mika Numminen (ja seuran) hallituksen jäseniä
• Espoon kaupunki; mm. Jani Tartia
tapiolanhonka.fi/hiilineutraali-honka

Nopeammin, korkeammalle, kestävämmin
…ja yhdessä.

KIITOS!

