
YH T E I S KUN TAVA S TUU
Tuotamme ihmisille hyvää

elämää liikunnan ja urheilun
kautta!

V U O K A T T I  S P O R T  V A S T U U L L I S U U S O H J E L M A

TA LOU SVA S TUU
Sijoitamme

liiketoimintamme
tuoton olosuhteiden

kehittämiseen

H ENK I LÖ S TÖVA S TUU
Olemme vastuullinen ja

reilu työnantaja ja
mittaamme tuloksia

YMPÄR I S TÖVA S TUU
Teemme kaikkemme
pelastaaksemme
talvemme!



• Valmentaminen on ammattitaitoista ja sitoutunutta

• Tuotamme etävalmennusta, erityisesti talvilajeissa.

• Vastuullamme on siis paljon muitakin kuin 
Vuokatissa harjoittelevia urheilijoita  

• Leiritämme n. 40 000 urheilijaa Vuokatissa vuosittain.

• Heille tarjoamme turvallisen ja tavoitteellisen ympäristön ja 
kehittymisen omassa lajissaan.
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• Sitoudumme tieteelliseen yhteistyöhön tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. 

• Osoitamme vuosittain resursseistamme riittävän osan 
mm. yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian 
yksikön ylläpitoon ja kehittämiseen

• Tuemme vuosittain taloudellisesti nuoria talvilajien urheilijoita. 
Tällaista toimintaa on suoran taloudellisen tuen lisäksi mm.

• TOP TEAM -toimintamme.  Teamiin valitut urheilijat saavat käyttöönsä 
Vuokatti Sportin resurssit harjoittelussa, valmennuksessa ja 
testauksessa.



Vuokatti Sport on merkittävä toimija aluetaloudessa.  Vastuullisuutemme 
ydin on kirjattu säädekirjaamme: toimintamme on yleishyödyllistä.  
Käytämme kaiken käytettävissä olevan taloudellisen tuoton edellä kuvatun 
yhteiskuntavastuun toteuttamiseen.

Lisäksi taloudellisen vastuullisuutemme kulmakiviä ovat:

• Tuottamamme verokertymä on huomattava resurssi ympäristöllemme

• Liiketoimintamme tuottaa lisäarvoa ja elinvoimaa lähiympäristöllemme

• Työllistämme n. 100 henkilötyövuotta ensisijaisesti paikallisia ihmisiä

TALOUSVASTUU



Yhteiskuntavastuumme koskee myös omaa henkilöstöämme: tarjoamme 
kaikki liikuntapalvelumme henkilöstömme käyttöön. Strategiassamme olemme 
kirjanneet henkilöstön tärkeimmäksi voimavaraksemme.  
Sen velvoittamana huolehdimme siitä, että:

• Johtamisen on kaikilla tasoilla helposti lähestyttävää ja avointa

• Edistämme tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta

• Toimintamme ja päätöksemme ovat johdonmukaisia ja perustuvat 
strategiaamme

• Mittaamme henkilöstön työilmapiiriä ja vaihtuvuutta ja ohjaamme 
toimintaamme mittareiden mukaan

HENKILÖSTÖVASTUU



Talviurheilun toimijana ympäristövastuumme ytimen 
voi kuvata kahdella sanalla: HUOLEHDIMME TALVESTA!

• Olemme mukana POW Protect Our Winters -liikkeessä. 
Osallistumme aktiivisesti niihin ympäristötoimiin joita 
POW - yhteistyö nostaa keskeisimmiksi toimenpiteiksi

• Tasaamme hiilikuormitustamme mm. olemalla mukana soiden 
ennallistamisessa Tornator Oy:n kanssa
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• Olemme mukana sertifioimassa Vuokatin matkailua kansallisella 
STF tunnuksella; Sustainable Travel Finland

• Koulutamme toimijoita ympäristöystävälliseen talviolosuhteiden ylläpitoon ja 
rakentamiseen 

• Suosimme ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Sähköenergia on 
mahdollisuuksien mukaan tuulivoimaa.

• Käytämme kylmäntuotannossamme vain ympäristöystävällisiä CO2 
järjestelmiä
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• Toimintamme on energiankulutuksen, päästöjen ja kierrätyksen
osalta aina tehokkaimmalla ajankohtaisella tasolla

• Toimintojen tiiviillä keskittämisellä vähennämme matkustamisen
tarvetta valmentautumisessa

• Huomioimme lähiluonnon ja huolehdimme lähiympäristömme
suojelemisesta. 
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