Ilmastoajatuksia
opas nuorisotyön ilmastokasvatukseen
1

suomen

nuorisoalan

kattojärjestö

allianssi

ry:n nuorisotyön eri toimijatahoille vuonna
2019 tuotetun selvityksen mukaan:
Ilmastonmuutoksesta ja ympäristökysymyksistä puhuminen
nuorten keskuudessa on lisääntynyt kaikkien toimijoiden mukaan. Nuorisojärjestötoimijoista jopa 91 prosenttia arvioi ilmastonmuutoksen puhuttavan nuoria aiempaa enemmän ja
olevan vahvemmin läsnä myös nuorisotyössä. Kunnallisen nuorisotyön tekijöistä 67 prosenttia arvioi ilmastonmuutoksen ja
ympäristökysymysten olevan aiempaa korostuneemmin läsnä
nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa. Ilmastonmuutos on

hei nuorten parissa työskentelevä!
Luet opasta nuorisotyön ilmastokasvatukseen. Nuorisotyön ammattilaisena sinun taitosi
kohdata ja olla läsnä nuorille luo valtavan potentiaalin ilmastokasvattajana toimimiseen.
Tätä tukee mahdollisuutesi ja osaamisesi kohdata nuoria vapaa-ajalla, vapaaehtoisuuteen
perustuen ja vapaamuotoisemman toiminnan äärellä.

myös nuoriin liittyvistä ilmiöistä ainoita, jonka esiintyvyys ei

Tämä opas pyrkii antamaan sinulle lisää syitä ja eväitä siihen, miten nuorisotyö, nuo-

ole minkään toimijatahon mukaan vähentynyt lainkaan.

risotyöntekijä ja nuorisotila kohtaa ja mahdollistaa esimerkkinsä huomioiden il-

Ympäristökysymykset herättävät huolta sekä nuorten että
heidän kanssaan työskentelevien aikuisten keskuudessa. Aiheeseen yhdistyy huoli globaalista turvattomuudesta ja epävarmasta poliittisesta tilanteesta. Huoli ilmastosta ja maapal-

mastotunteet, ilmastokeskustelun ja ilmastotoiminnan. Oppaan pohja-ajatuksena
on, että jokaisella nuorella on oikeus saada ilmastokasvatusta, tulla kohdatuksi kaikkine
tunteineen sekä kannustetuksi ja tuetuksi osallistumaan arkensa tasolla ilmastokeskusteluihin, -toimintaan ja -vaikuttamiseen.

lon tulevaisuudesta horjuttaa nuorisotyötä tekevien mukaan

Oppaan sisältö perustuu Espoon ja Vantaan kaupunkien nuorisopalveluiden kanssa teh-

nuorten uskoa tulevaisuuteen ja aiheuttaa nuorissa aiempaa

tyyn kehittämistyöhön Ilmastoajatuksia -hankkeessa vuoden 2020 aikana; nuorten ja

enemmän ahdistusta.

nuorisotyöntekijöiden kyselyihin ja työpajatyöskentelyihin, sekä kentältä muodostunee-

Toisaalta vastaajat näkevät, että jaettu huoli on kasvattanut
nuorten kiinnostusta osallistua ja vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Nuorten kuvaillaan olevan aiempaa tiedostavampia ja valmiita toimimaan aktiivisesti itselleen tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta.

seen ymmärrykseen nuorisotyön ominaispiirteistä ja tarpeista. Oppaan sisällössä sovelletaan nuorisotyön kontekstiin Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) Toivoa ja
toimintaa -hankkeen materiaalia sekä Open ilmasto-oppaan ja Luokanopen ilmasto-oppaan sisältöjä. Kiitos kaikille oppaan sisältöä kartuttaneille ja erityisesti Pinja Siparille ja
Panu Pihkalalle myötämielisyydestä käyttää tuottamianne tekstejä tässä oppaassa!
Nuorten Akatemian ILMASTOAJATUKSIA – Opas nuorisotyön ilmastokasvatukseen on
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Lähde:

tuotettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoittamassa Ilmastoajatuksia -hank-

»» nuorisotyosta.fi/ilmastonmuutos-ja-ymparistokysymykset

keessa vuonna 2020.
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tietoa
lähde: nuorten ideapajassa, hankkeessa keväällä 2020

ilmastotietoa

Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa

kehityksen mukaista elämäntapaa. Jotta

koskaan kohdannut ympäristöongelma. Se

erilaisia kestävyyshaasteita voitaisiin pä-

vaikuttaa ihmistoimintaan ja luonnonym-

tevällä tavalla ratkaista, on tunnettava

päristöihin jo nyt ja vaikutukset tulevat

juuri kyseisen ongelman syyt ja par-

lisääntymään tulevaisuudessa. Ihmisten

haat ratkaisumallit. Ilmastonmuutos on

toiminnan vaikutus ilmastonmuutoksen

moniin muihin kestävyyshaasteisiin ver-

etenemisessä on ratkaiseva, ja katastro-

rattuna valtavan suuri ja jo itsessään hyvin

faalinen ilmastonmuutos voidaan edelleen

monisyinen ilmiö.

estää, jos niin halutaan.
Siirry tästä ilmastotiedon äärelle:
Ilmastonmuutos on osa moninaista ympäristö- ja kestävyysongelmien vyyhtiä ja

»» luokanopenilmasto-opas.fi/ilmastonmuutos/kasvattajalle

toisaalta sen ratkaisut edustavat kestävän
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kasvatus

tietoa

ilmastokasvatus nuorisotyössä

tiesitkö?
Ilmastonmuutoksen hidastamisessa on keskeistä muistaa, että
toiset toimet ovat tehokkaampia kuin toiset. Ilmastokriisi ratkaistaan ennen kaikkea muuttamalla sähkön ja lämmön

tosilmiön ymmärryksen kasvattaminen, ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen ohjaaminen
kestävään elämäntapaan, ratkaisukeskeisesti keinojen etsiminen ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen edistämiseksi.

tuotantotapoja, pyöräilemällä, kävelemällä ja käyttämäl-

Ilmastokasvatus on yksi ympäristökasva-

den toiminnasta ilmastokasvatuksen tulee

lä joukkoliikennettä, suosimalla kasvisruokaa ja vähentä-

tuksen, kestävän kehityksen kasvatuksen

tarjota ainakin perustiedot.

mällä kuluttamista. Esimerkiksi kierrättäminen on yleisesti

ja ekososiaalisen sivistyksen osa-alue. Sille

hyvä asia, mutta sen rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa

läheisiä kasvatuksen aloja ovat kansalais-,

on selvästi pienempi kuin edellä mainittujen asioiden.

globaali- ja ihmisoikeuskasvatus, sekä tu-

Jos tavoittelee muovitonta lähiluontoa, kannattaa laittaa ros-

levaisuus- ja mediakasvatus.

Ilmastokasvatuksen periaatteellinen ero
ympäristökasvatukseen on, että ilmastokasvatuksessa aihe palautuu aina globaaliin
ongelmavyyhtiin, kun taas ympäristökas-

kat roskakoriin ja vaatia kunnalta kannellisia roskapönttöjä ul-

Tärkeimpiä ilmastokasvatuksen tavoitteita

vatuksessa ongelmia ja ratkaisuja voidaan

koilualueille, jotta muovinriekaleet eivät karkaa tuulen mukana

ovat kestävän tulevaisuuden rakenta-

tarkastella myös kokonaisuudessaan pai-

vesistöihin. Roskaantumiseen puuttuminen ei kuitenkaan juuri-

minen, osallistumisen vahvistaminen

kallisella tasolla. Laaja-alaisemman vaikut-

kaan hillitse ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen syynä ovat

sekä vaikuttamisen taitojen harjoitte-

tavuuden lisäksi ilmastotoiminnassa pai-

energiantuotantotapamme, ei materiaalien, kuten muovipussin

lu niin yhteiskunnallisella kuin arjen ja

nottuu päästöjen vähentämisen tavoittelu.

sijoituspaikka. Kiertotalouteen siirtyminen on hyvä ilmastorat-

omien valintojenkin tasolla. Ilmaston-

kaisu, mutta se on eri asia kuin kierrättäminen. Kiertotaloudessa

muutosilmiön ymmärtämisen lisäksi ilmas-

Lähteitä ja lisäluettavaa:

jätteiden syntyä pyritään ehkäisemään jo tuotteiden ja palvelui-

tokasvatuksessa korostetaan ilmastovas-

»» Kinni, A. & Muotka, A. (2019). Käsityk-

den suunnitteluvaiheessa.

tuullisuutta; käyttäytymisen ja toiminnan

siä alakoulun ilmastokasvatuksen ta-

muutosten tarpeellisuutta. Käyttäytymi-

voitteista, esteistä ja edistäjistä. Lapin

nen ilmenee ihmisten toimissa ilmaston-

Yliopisto.

muutoksen hillitsemiseksi sekä siihen so-

handle/10024/63648/Kinni_Muotka_

»» Open ilmasto-opas: openilmasto-opas.fi

peutumisessa. Lisäksi näitä toteuttavat

pro_gradu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

»» Sipari, Pinja. Henkilökohtainen tiedonanto 12.11.2020

erilaiset yhteiskunnalliset instituutiot, joi-

»» Open ilmasto-opas: openilmasto-opas.fi

Ilmastotietoa-osion lähteet:
»» Luokanopen ilmasto-opas: luokanopenilmasto-opas.fi
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Ilmastokasvatus on ympäristökasvatuksen osa-alue, jonka tavoitteena on ilmastonmuu-

lauda.ulapland.fi/bitstream/
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Ilmastokasvatuksen ja nuoriso-

va
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kohtaavan

•

toimint

•

vaikuttamistaitojen harjoittelu

•

vuorovaikutuksen kehittäminen ja

a

keskustelutaitojen harjoittelu
•

koulusta, on se kaikille kasvattajille ja kasvatustilanteisiin yhtä lailla sopivaa.

ilmastokasvatus + nuorisotyö
vuodesta

tyy joustavasti ajan ilmiöiden mukaan.

2016 lähtien perusopetuksen opetussuun-

Nuorisotyöntekijät edistävät nuorten hy-

nitelmiin. Ilmastokasvatuksen merkitystä

vinvointia ja elinoloja läsnäolevalla ja toi-

ja materiaalia on toistaiseksi painotettu

minnallisella työllään. Nuorisotyö rakentuu

opettajille, vaikka vapaa-ajan kentällä

nuorten vapaaehtoiseen osallistumiseen ja

nuorten kanssa työskentelevillä voi-

usein vapaamuotoiseen ajanviettoon yh-

daan nähdä erityinen asema, mahdolli-

dessä.

nostettu

•

•

•

•

•

Lisäluettavaa:
•

Nuorisotyöntekijät

ovat

merkittävässä

roolissa tukemassa nuoren kasvua itsenäisiksi, aktiivisiksi oman elämänsä ja
yhteisöjensä toimijoiksi ja kansalaisiksi.

osallistumisen kokemusten sekä

Nuorisotyön tärkeänä tehtävänä on vah-

yhteistyössä toimimisen mahdol-

vistaa luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen

listaminen, yhteisöllisyyden vah-

riippumatta siitä, minkälaiseksi se muo-

vistaminen

toutuu. Työntekijän roolia tarkastellaan

tunnetaitojen vahvistaminen ja

enemmän osiossa Nuorisotyöntekijän omat

empatian harjoittelu

ilmastoajatukset ja -esikuvana toimiminen.

elämänhallinnan ja arjen taitojen

Kuntien nuorisopalvelut ovat kuntien yk-

harjoittaminen

sikköinä osana erilaisia ympäristöjärjestel-

tietoa ja ymmärrystä siitä, miten

miä ja –ohjelmia (esimerkiksi 2020-luvulla

asiat yhteiskunnassa toimii

hiilineutraalisuuden tavoitteluun painottu-

mielekkääseen elämään tarvittavien asioiden ja arvojen pohdinta

suudet ja ammattitaitonsa vahvuudet:

via). Vaikkei kunnan mittakaavassa päästövähennystavoitteet

selvästi

kohdistu

nuorisotyön pienehköihin toimipisteisiin,

Omien oivallusten synnyttäminen

on nuorisotyöllä sen suunnannäyttä-

kokeiluille, ratkaisuille ja aidoille

vällä luonteellaan ja kasvatuksellisella

vaikuttamisen paikoille tilaa an-

merkittävyydellään monistuvaa paino-

tamalla

arvoa.

Tulevaisuutta koskevan realisti-

Nuorisotyön ammattilaiset ovat nuorten

»» Tolppanen, S., Cantell, H., Aarnio-Lin-

kohtaamisen, kasvun tukemisen ja osalli-

nanvuori, E. & Lehtonen, A. (2017). Pi-

sen toivon valaminen ja vaalimi-

suuden vahvistamisen erityisasiantunti-

rullisen ongelman äärellä – Kokonais-

nen, jonka avulla nuori ylläpitää

joita. Nuorisotyö lähtee nuorten tarpeista,

valtaisen ilmastokasvatuksen malli.

toimintakykyään, uskoaan tule-

»» nuoli.info/application/files/7015/

on kaikkia nuoria varten heidän elämään-

helda.helsinki.fi/handle/10138/309462

vaisuuteen ja kykyään kokea elä-

7866/7683/nuoli_eettisetOhjeet_

mänsä mielekkäänä.

A3_191219_n.pdf

sä koskevissa asioissa ja elää sekä kehit-
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osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen

tube.com/watch?v=Yo1cIzwpMmQ. Vaikka videossa puhutaan opettajasta, opetuksesta ja

on

seuraavien

osalta:

Tutustu ilmastokasvatuksen polkupyörämalliin sitä avaavalla animaatiovideolla: you-

Ilmastonmuutos

ainakin

nuorisotyöntekijöistä
95 % on sitä mieltä,
että ilmastoaiheet
tulisi ottaa ylipäänsä
aktiivisemmin huomioon
nuorisotyössä.

kasvatus

kasvatus
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n
u
n
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i
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Nuorisotyön periaatteita kuvataan Nuorisotyön ammattieettisissä ohjeissa:
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kasvatus

kasvatus
Etenkin ympäristökasvatus, mutta siihen linkitettynä ilmastokasvatus nähdään usein ensisijaisesti perusasioiden,
kuten jätteiden lajittelun, kuntoon laittamisena. On merkittävää ymmärtää
nuorisotilan ja -työntekijöiden esimer-

Joidenkin nuorisotalojen katoille voi-

killisyyden painoarvo. Joidenkin kunti-

si aivan hyvin asentaa aurinkopaneelit,

en järjestelmät eivät kuitenkaan vielä

vaikka se rakennus kuuluisikin tilapalveluille

mahdollista kaikkien jätejakeiden erot-

eikä nuorisopalveluille. Nuorisopalveluiden

telua omalla toimipisteellä.

kuuluisi olla tässä asiassa suunnannäyttäjiä ja vaatia asioita edistettäväksi...
eikä tyytyä annettuihin vastauksiin. Lisäksi lajittelupisteet pitäisi olla kunnossa

•

”tehdään asioista normaalia” –
nuorisotilojen rooli ja mahdollisuudet

dettävissä, jotta puhe ja arjen
teot eivät olisi ristiriidassa?
•
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Millaisia ratkaisuja olisi löy-

jokaisella nuorisotilalla, sillä se on kasvatuksellinen paikka lapsille ja nuorille. - - Ei voida
sanoa, että se on turhaa, sillä siivooja laittaa ne kuitenkin samaan roskikseen lopuk-

Mikäli järjestelmäratkaisuis-

si. Siivoukseen pitää satsata rahallisesti,

Nuorisotilat ovat paikka, jossa arkista elä-

tähän hetkeen ja tulevaisuuteen sekä

sa kestää, ei lamaannuta yh-

jotta siivoojilla on oikeasti mahdollisuus ja

mää toteutetaan ja elämäntaitoja harjoi-

niin kodin arjen ratkaisuihin kuin vaik-

den toimipaikan jätteiden la-

aikataulua viedä roskat oikeisiin roskapis-

tellaan. Nuorisotilaa voidaan usein kuvailla

kapa työelämään ja laajempiin insti-

jittelun taakse vaan pyritään

teisiin. Mutta tämä on nykyaikana lähes

lukuisten nuorten turvallisena olohuonee-

tutionaalisiin ratkaisuihin. Resurssipa-

säilyttämään suhteellisuuden

mahdotonta, sillä siivous on kilpailutettu ja

na. Näin ollen nuorisotilat ovat kodin ul-

nokset nuorisotilaan ovat siis monistuvat.

taju laajempien yhteiskunnal-

budjetoitu niin niukaksi, että tämmöiseen ei

kopuolella merkittävä ympäristö kestävien

Johdon tukea nuorisotilan ja siellä toimi-

listen muutosten tarpeesta;

ole varattu resursseja riittävästi. - - Tästä ei

elämäntaitojen harjoitteluun; vaihtoehto-

van nuorisotyöntekijän esikuvarooliin tar-

mitä kaikkea laadukas ilmas-

saisi tehdä siivoojia syyllistävää asiaa vaan

jen ja esimerkkien näkemiseen, kokeile-

vitaan etenkin resurssiratkaisujen osalta.

tokasvatus on?

tuoda päättäjien tietoon asioita, jotta

miseen ja omaksumiseen. Nuorisotilalta

osaavat budjetoida asian ja ottaa huomioon

nuoret omaksuvat malleja elämäänsä:

nämä palveluiden kilpailutuksissa yms.
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nuorisotyöntekijä

nuorisotyöntekijä

esimerkkinä toimiminen
ja nuorisotyöntekijän
roolit nuorelle
Nuorisotyöntekijä kohtaa nuoria pääsääntöisesti nuorten vapaa-ajalla, jossa nuoret
täysin omasta halustaan, vapaaehtoisesti, ovat kasvattajan tavoitettavissa. Tämä
asettaa nuorisotyöntekijän kasvattajana
erityiseen asemaan. Nuoren tärkein syy valita vapaa-ajan viettopaikkansa on yleensä kaverit, mutta nuorisotyöntekijöillä on
myös vaikutusta nuorten viihtyvyyteen.

nuorisotyöntekijän omat ilmastoajatukset
ja -esikuvana toimiminen

Voidaan ajatella, että vähintäänkin nuorisotyöntekijän lähelle hakeutuvat nuoret
pitävät nuorisotyöntekijää jonkinlaisena
esikuvana, idolina tai ylipäänsä aikuisen
mallina. Eri tilanteissa nuorisotyöntekijä
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voi korvata tai tuntua täyttävän muita ai-

Globaalien haasteiden kuten ilmastokysy-

tehdessään ja siinä keskusteluja käydes-

mysten käsittelyyn liittyy oleellisesti myös

sään omia mielipiteitään ja asenteitaan, ja

Vaikka nuorisotyössä puhutaan paljon il-

kuisten rooleja, kuten valmentajan, opet-

arvokysymykset. Nuorisotyön tekemisen

hän tekee valintoja, mitä ja miten niitä tuo

masto- ja ympäristöteeman tuomisesta

tajan, vanhemman tai sisaruksen.

peruskivenä on yhteinen arvopohja, jos-

esille. Onkin tärkeää ehtiä välillä pysähtyä

osaksi toimintaa, jää se kuitenkin vain

ta alueellinen nuorisotyö, nuorisotyönte-

huomaamaan niitä ja pyrkiä ymmärtä-

hyvin pintapuoliseksi ja riippuvaiseksi sii-

kijöiden tiimit ja nuorisotilat kirkastavat

mään, mistä ne muodostuvat.

tä kiinnostaako teema työntekijöitä. On

ja painottavat omansa. Nuorisotyönteki-

myös huomioitava työntekijöiden oma

jöiden henkilökohtaisessa elämässä arvot

asenne jo nuorisotyön arjessa. Jos esim.

voivat luonnollisesti painottua eri tavoin

kierrättäminen ei kiinnosta työntekijää

ja jokaisen nuorisotyöntekijän onkin syytä

Käy läpi omat tunteet, aja-

tekee hän omalla asenteellaan ja esimer-

aika ajoin pysähtyä tarkastelemaansa ja

tukset ja mielipiteet esim.

killään hallaa ilmastokasvatukseen, kos-

tunnistamaan omia arvojansa.

seuraavalla itsereflektiohar-

ka jättää kierrättämättä tai ei opasta

joitteella:

nuoria kierrättämään nuorisotilalla.

Nuorisotyöntekijä on turvallinen aikuinen
nuorten elämässä; kulkee vierellä ja näyttää suuntavaihtoehtoja. Nuoret oppivat
tunnistamaan nuorisotyöntekijän tavan
olla läsnä tilassa, suhtautua ja reagoida, ottaa puheeksi ja käydä keskusteluja.
Nuorisotyöntekijä vaikuttaa ja pitää yllä
nuorisotilan käytäntöjä. Usein nuorisotyöntekijät myös esimerkiksi ruokailevat

Hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan nuo-

toivoajatoimintaa.fi/tunteet/

risotyöntekijät kokevat, että heidän

tunnetehtavia/#8_Itsereflektio-

Työntekijät

pääsääntöisesti

henkilökohtaiset valinnat näkyvät nuorelle.

omat asenteensa, arvonsa, tunteensa

tehtava_opettajille_ja_muille_

oman mielenkiinnon tai sen puuttumisen

Nuorisotilan toimintakulttuurissa ja aivan

ja toimintansa vaikuttavat nuoriin mel-

kasvattajille

mukaan. Suurinta osaa "ei kiinnosta" ei-

omanlaisessa toiminnan rakenteessa nuo-

ko paljon ilmastoaiheita käsiteltäessä.

vätkä he ota vastuuta ympäristökasva-

risotyöntekijän henkilökohtaiset piirteet ja

Nuorisotyöntekijä kohtaa jatkuvasti työtä

tuksesta.

valinnat ovat siis alttiina.

toimivat

nuorten kanssa, jolloin nuorisotyöntekijän
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nuorisotyöntekijä

nuorisotyöntekijä

On ymmärrettävää, että ilmastokasvatus ja ilmastoasioiden huomioiminen työssä on välillä hankalaa,
resurssit ovat tiukassa eikä teemalle välttämättä sydämestään syty. Silti olisi olennaisen tärkeää, että
työntekijä ei ainakaan toteuttaisi negatiivista kasvatusta. Kaikkien ei tarvitse olla ympäristö-supersankareita: joku voi esimerkiksi auttaa nuoria kohtaamaan
rakentavasti muutosvastarinnan tunteita ilmastoaiheita kohtaan, ja sekin on jo tärkeää.
– Pihkala, Panu. Kommentti 16.11.2020

Nuorisotyölle on luonteenomaista se, että sitä tehdään omalla persoonallisella otteella, omaa erityistä osaamista ja kiinnostuksen kohteita hyödyntäen.
Usein kasvatuksen eri osa-alueiden päävastuita, kuten vastuu ympäristökasvatuksesta, jaetaan työntekijöiden kesken. Tämä on järkevää ja on suositeltavaa,
että vastuuhenkilöt saavat työparin. Kuitenkin, jotta
nuori tulee kohdatuksi tunteinensa ja sen hetkisine

nuorisotyöntekijä on valmis ilmastokasvattajaksi

asioinensa riippumatta siitä, onko tietty nuoriso-

Nuorisotyöntekijät kokevat heillä olevan melko hyvät valmiudet ilmastonmuutoksen kä-

työntekijä työvuorossa, kuuluu kaikille jossain määrin

sittelyyn osana työtään. Eniten vajetta työntekijät kokivat ammatillisen tuen saamiseksi

kaikki kasvatuksen osa-alueet. On huomioitavaa, et-

keskustella tunteistaan ja toiminnastaan ilmastonmuutoksen suhteen, riittävän tiedon

teivät myöskään nuoret ole ilmastoasenteiltaan yh-

määrässä käsitellä ilmastoaiheita osana työtään sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä vai-

tenäinen ryhmä. Silti kaikilla heistä on oikeus saada

kuttamiskeinoista. Ylipäänsä kasvattajilla puhutaan olevan vajaavaisuutta ilmiön perus-

ilmastokasvatusta.

teiden hallinnasta.
Osioon Ilmastotietoa on koottu kasvattajille hyvä ja riittävä tietopohja. Tieteeseen pohjautuvan perustiedon välittämisen lisäksi on todennäköisesti tärkeää kokea oma tietonsa

•

•

•

Miten suhtaudun kollegoihin tai nuo-

riittäväksi, jotta rohkenee tarttua teemaan. Onkin hyvä muistaa, ettei nuori todennäköi-

riin, jotka ajattelevat ilmastoaiheesta

sesti tarvitse ja odota nuorisotyöntekijältä juurikaan lisää tietoa – vaan juuri nuoriso-

toisin kuin minä?

työntekijä on nuorelle se aikuinen, kenellä on aikaa olla läsnä, jutella yksilöinä

Miten tuen, mahdollistan ja osallistun

ja yhdessä siitä, millaisia ajatuksia ja tunteita ilmiö herättää, inhimillisyydellään

kollegani toteuttamaan erityisosaa-

ja erehtyväisyydellään - avoimesti ja rohkeasti, kohdata ja tarttua vieraisiinkin

miseen?

asioihin, nuorten kanssa ihmettelemään ja hakemaan yhdessä lisää tietoa.

Miten omaa ja työtiimin motivaatiota
voisi kasvattaa?

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet kuvaavat nuorisotyöntekijöiden asennetta,
vastuuta ja suhtautumistapaa työhön:
»» nuoli.info/application/files/7015/7866/7683/nuoli_eettisetOhjeet_A3_191219_n.pdf
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paneutumaan ympäristöasioihin. Ympäris-

mukaan ympäristökasvatus nuorisotyössä

tötoiminta voi lähteä liikkeelle esimerkiksi

on pitkälti toiminnan, kokemusten ja poh-

jonkin ajankohtaisen tapahtuman herättä-

dinnan mahdollistamista nuorille. Nuoriso-

mästä keskustelusta ja nuorten huolesta

työntekijän tehtävä ei ole opettaa nuorille

asian suhteen.

kaupungin

tunteet

nuorisotyöntekijä

nuorisopalveluiden

Helsingin

ympäristöystävällistä elämäntapaa, vaan
ennemminkin aktiivisesti tuoda tarjoumia

Lähde:

nuorten toimintaan. Se on myös herkkyyttä

»» kukkamalli.munstadi.fi/ymparistokas-

kuulla nuorten tarpeita ja ajatuksia, sekä

vatuksen-teralahdet

rohkeutta lähteä yhdessä nuorten kanssa

ilmastotunteet

Nuorisotyön, nuorisotilan ja nuorisotyöntekijän
tehtävä ilmastokasvatuksessa

Ongelman vähättely voi pyrkiä helpottamaan nuoren kokemaa ahdistusta, mutta voi myös
kuulostaa helposti siltä, etteivät vanhemmat ymmärrä nuorten huolta. Toisin sanoen ilmastoahdistus ei ole tällöin ainut ahdistuksen kohde, vaan myös vanhempien passiivisuus asian
tiimoilta saattaa ahdistaa. Hahmot, joiden on tarkoitus suojella ja pitää huolta, eivät toimikaan. Se voi olla nuorille rankka kokemus. – nuortenluonto.fi/ilmasto-muuttuu-muutummeko

MAHDOLLISTA

Nuoret ja nuorisotyöntekijät ovat melko huolissaan ilmastonmuutoksesta (nuoret
3,7, nuorisotyöntekijät 3,9 – asteikolla 1–5). Nuorten (15–29v.) osalta vuoden 2018

HUOMIOI
ESIMERKKISI

KOHTAA

ILMASTO
TUNTEET

TOIMINTA

Nuorisobarometrissa ilmastonmuutos oli kaikista merkittävin ”epävarmuuden ja
turvattomuuden” lähde.
tunnistan itsessäni seuraavia tunteita ilmastonmuutoksen suhteen
(1 = ei lainkaan, 5 = erittäin paljon)

Keskiarvo 3,1
Riittämättömyyden
tunne

Muita tunteita:
3

Turhautuminen
Suru
Syyllisyys

KESKUSTELU

4

Avuttomuus
2

1

Suuttumus
Epätoivo

Välinpitämättömyys

0

Tietämättömyys
Huoli eläimistä ja
hyönteisistä
Optimismi
ilmastoajatuksia-hankkeen kysely nuorisotyöntekijöille keväällä 2020
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tunteet

vaikeampien tunteiden patoaminen on haitallista –
voima hyödyllistä
Kasvatuksessa pyritään perinteisesti voimistamaan niin kutsuttuja myönteisiä tunteisia,
kuten esimerkiksi voimaantumisen tunnetta,
osallisuuden tunnetta, minäpystyvyyttä, yhteistoiminnan iloa ja toiveikkuutta, mikä onkin tärkeää. Negatiivisina koetut tunteet ovat
ilmastokasvatuksessa kuitenkin usein esiintyvinä merkittävässä roolissa ja vaarana on, että
niitä pidettäisiin vähemmän arvokkaina. Ne
ovat itseasiassa hyödyllisiä siinä, että ne saavat
meidät valmistautumaan haastaviin tilanteisiin, etsimään ja löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, yrittämään kovemmin ja suojautumaan
vaaroilta. Monenlaisten tunteiden on havaittu
voivan motivoida ihmisiä.
Ilmastotunteet -osio on lainattu ja mukautettu Panu Pihkalan artikkelista:
»» toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet
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Oleellista on se, että kaikenlaisia tunteita
kuullaan, tunnistetaan ja käsitellään. Tämä

ilmastoasiat koskettavat kaikkia ja herättävät
monenlaisia tunteita – niin nuorilla kuin aikuisilla

mastonmuutoksen kaltaisia monimutkaisia il-

Ilmastokriisissä erityistä on se, että se

tukseksi tai kanavoituvat aggressiiviseksi

epämääräisillä tavoilla esimerkiksi yleiseksi vi-

koskettaa käytännössä jokaista ihmistä ja

riidanhaastamiseksi. Ristiriitoja esiintyy

haisuudeksi tai katkeruudeksi, lamauttamaan

Kasvattaja voi viestiä esimer-

planeetan olentoa. Etenkin 2018 julkaistun

sekä sukupolvien välillä että nuorten kes-

asioiden puolesta toimimista tai jopa fyysises-

kiksi jotain seuraavan kaltaista:

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastopanee-

kuudessa. Parhaimmillaan tällaiset tunteet

tikin sairastuttamaan. Näitä tunteita käsitel-

On hienoa, että olemme tehneet tällä

lin raportin sekä sen jälkeen kasvaneen

voivat myös kanavoitua toiminnan käyt-

lessä on tiedostettava, että tunteiden syyt eivät

paikkakunnalla monia hyviä asioita

koululaisten ilmastoliikkeen myötä kriisi-

tövoimaksi ja johtaa esimerkiksi ilmasto-

pohjaudu yksilön ongelmiin vaan rakenteellisiin

ilmaston suhteen. Se on merkityk-

tietoisuus on lisääntynyt selvästi. Ilmasto-

toiminnan synnyttämään iloon. On entistä

ongelmiin. Kun varmuutta laajoista onnistumi-

sellistä, vaikka emme olekaan rat-

kysymysten yhteydessä herää monenlaisia

olennaisempaa, että ilmastonmuutokseen

sista ei ole, voi ilmastokasvatuksessa elämän

kaisseet kaikkia ongelmia ja vaikka

tunteita kuten esimerkiksi myötätuntoa,

liittyvistä tunteista ja toimintatavoista

merkityksellisyyden tunnon ylläpitäminen

emme voikaan tietää, mitä kaikki

vihaa, surua, pelkoa, ahdistusta, syylli-

kyettäisiin keskustelemaan kaikissa kas-

ja realististen toivon kokemusten luominen

muut tekevät.

syyttä ja häpeää. Joskus nämä tunteet

vatustilanteissa ja etsimään ratkaisuja

itselleen ja nuorille auttaa jaksamaan ja toimi-

patoutuvat lamauttavaksi ilmastoahdis-

tunne-energian kanavointiin rakentavasti.

maan silloinkin.

auttaa käsittelemään myös tiedollisesti ilmiöitä sekä hallitsemaan tunteita, jotta ne
eivät pääse patoutumaan tai kanavoitumaan
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tunteet

mitä ahdistuksen alla? /
pelon herättämisen pelko
Ilmastotunteiden tunnemaasto on poikkeuksellisen vaikeaa
käsitellä. Ympäristönmuutokset herättävät usein negatiivisesti koettuja tunteita, joiden käsittely vaatii psyykkistä
työtä ja taitoa.
Ahdistusta kutsutaan joskus tunteeksi, mutta useimmiten
se määritellään tuntemustilaksi, johon voi liittyä erilaisia
patoutuneita tunteita kuten syyllisyyttä, riittämättömyyttä,
avuttomuutta ja suuttumusta. Kestävämpien elämäntapojen
saavuttaminen vaatii muutoksia, jotka herättävät muutosvastarintaa. Totutuista tavoista tai materiaalisesta elintasosta luopuminen on vaikeaa ja herättää helposti torjuntaa.
Lisäksi usein esiintyy konflikteja eri ihmisryhmien välillä,
mikä herättää voimakkaita tunteita.

Tunteiden käsitekartta -harjoituksella (toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia) voidaan esimerkiksi lisätä tunnesanojen varastoa ja auttaa
jäsentämään omaa tunnemaastoaan. Pääsisikö
näin tunteisiin, niiden syvyyteen, käsittelyyn ja
kanavointiin paremmin käsiksi?

toiminta auttaa muttei voi olla ainoa
Pelon herättämistä yleensä varotaan – ja itse asiassa pelätään. On kuitenkin esitetty, että pelkoa pahempaa on juuri
pelon pelko. Pelkoa ei pidä tahallaan kasvattaa, mutta koska
pelkoja on jo olemassa, niitä tulisi käsitellä. Pohjimmiltaan
pelko on terve tunnereaktio uhkaavaan asiaan. Jos pelkoja ei
tunneta tai niitä paetaan, seurauksena on usein ahdistusta.
Peloista puhuminen toisten kanssa tai niiden ilmaiseminen
luovien metodien kautta voi auttaa hälventämään pelon ja
ahdistuksen negatiivisia vaikutuksia. On paljon parempi, että
peloista voi keskustella yhdessä päivänvalossa, kuin että ne
kanavoituvat epämääräiseksi, pimeäksi ahdistukseksi.
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Sitran teettämän kyselyn (2019) mukaan

siitä, että monenlainen käytännön ympä-

noin neljännes suomalaisista arvioi pote-

ristötoiminta auttaa ja lisää jaksamista

vansa ilmastoahdistusta. Kestävien elä-

vaikeiden ympäristötunteiden kanssa elä-

mäntapojen harjoittaminen koetaan te-

misessä. On kuitenkin huomattu, että jos

hokkaimmaksi lääkkeeksi ahdistuksen ja

vaikeita tunteita ei kohdata riittävästi,

muiden ilmastonmuutoksen aiheuttamien

vaan niitä ”hoidetaan” jatkuvalla toimin-

vaikeiden tunteiden hallitsemiseen. (sitra.

nalla, uhkaa tästä pidemmän päälle ”il-

fi/uutiset/kestavat-elamantavat-autta-

mastoburnout” eli esimerkiksi uupuminen

vat-ilmastoahdistukseen)

tai kyynistyminen.

Eri puolilta maailmaa on todistusaineistoa
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kampanjoikaa
sen puolesta, ettei
tunteiden näyttämistä
ja niistä puhumista
pidetä heikkoutena!
Sanoita ääneen tunteiden olemassaolo. Tunteiden olemassaolon oikeuttaminen tapahtuu yksinkertaisimmillaan siten,
että kasvattaja lausuu jotain seuraavan

Tunteiden käsitekartta -harjoituk-

kaltaista: ”Ymmärrän hyvin, että monella

sen, tunnesanalistan ja muita tun-

teistä on erilaisia vaikeita tunteita ilmas-

netehtäviä löydät:

tonmuutoksen ja muiden ympäristöongel-

»» toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunne-

mien suhteen. Ne ovat niin suuria ja surul-

tehtavia

lisia ongelmia, että meillä kasvattajillakin

kasvattajien vastuu,
kanssatuntijuus ja
vinkit

Vinkkejä ilmastotunteista keskuste-

Niiden tunteiden kanssa voi kuitenkin op-

lemiseen:

pia elämään yhdessä toisten kanssa.”

»» Ilmastokasvatus ja tunteet –artik-

Tarjoa keskustelumahdollisuuksia. Läh-

kelissa 8.2: toivoajatoimintaa.fi/

detään liikkeelle siitä, mitä nuori jo tietää

ilmastokasvatus-ja-tunteet/#82_

ja tuntee: Kysy mitä nuoret ajattelevat ja

Vinkkeja_ilmastotunteista_keskuste-

tuntevat. Kuuntele tarkkaan ja osoita se.

lemiseen

Vältetään liiallisen, kuormittavan tai ylitsekäyvän, tietomäärän esiintuomista.

Kasvattajat ovat erityisen vastuullisessa

Anna virikkeitä tunnesanoista. Välitä

asemassa, koska heillä on mahdollisuus

tietoa ja pohtikaa nuoren kanssa yhdessä

joko tukea tai tukahduttaa nuorten ilmas-

hänelle sopivia tunteiden säätelykeinoja.

totunteiden käsittelyprosesseja. Samaan

Jos koet pystyväsi, tarjoa kokonaisvaltai-

aikaan kasvattajat itse ovat erityisen altis-

sempia käsittelymahdollisuuksia.

tunut ja kuormittunut ihmisryhmä vaikeiden ilmastotunteiden suhteen. Vastuu painaa, ekokriisin vakavuus helposti ahdistaa,
eikä institutionaalista tukea tai koulutustaustasta nousevia resursseja välttämättä

Vinkkejä kokonaisvaltaisempien
käsittelymahdollisuuksien tarjoamiseen:
»» toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/#9_Kolmiportainen_malli_ymparisto-_ja_ilmastotunteiden_kasittelysta_porras_3_Koko-

Muista, että sinun ei tarvitse osata

naisvaltaisempien_kasittelymahdolli-

ratkaista kaikkea, ja myönnä, jos et

suuksien_tarjoaminen

tiedä. Nuorisotyöntekijän läsnäolo ja pitkäkestoisen turvallisen suhteen luominen
nuorelle on todennäköisesti kaiken ydin ja

Tutustu kokonaisuudessaan alkupe-

mahdollistaja.

räiseen Panu Pihkalan artikkeliin:

vattajille itselleen että heidän välityksel-

Tehkää yhdessä/mahdollista tunteiden

»» toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasva-

lään nuorille.

käsittelyn jälkeen jotain elvyttävää!

ole vielä paljoakaan. Ilmastotunnetaitojen
kasvu ja tukeminen ovat tärkeitä sekä kas-
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on monia vaikeita tunteita niiden suhteen.

tus-ja-tunteet
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ilmastokeskustelua

Ilmastoaiheisten keskustelujen käymiseksi on oleellista luoda turvallinen keskustelutila ilmastoaiheen käsittelyyn. Nuorisotoiminnoissa ilmastokysymykset pyritään saamaan kaikenlaisten nuorten aidon kohtaamisen ja arjen tasolle.

Ole avoin ja utelias.
Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva
asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta

Ilmastoteemaan liittyy oleellisesti keskustelu arvoista ja elämäntavoista. Nuorisotyössä nämä osuvat normaaleihin arkisiin

Tilassa ja toiminnassa on yhdessä sovi-

vattajana ne tiedostaen ja niiden mahdol-

ja kehittyä. Ihmetelkää ja selvittäkää yh-

tut säännöt.

lisesti haittaavaa vaikutusta nuoriin ja työ-

dessä! Sinulla ei tarvitse eikä voi olla tiedol-

Turvalliselle tilalle ja keskustelulle luo poh-

kavereihin vähentäen. Tuo inhimillistävästi

lisestikaan aina oikeita vastauksia. Kiinnitä

jan yhdessä sovitut säännöt ja periaatteet.

ja kannustavasti esille, että myös aikuisil-

huomiota sanavalintoihisi. Tiedosta asioiden

Nämä ovat osa tilan ja toiminnan kulttuu-

la ja kasvattajilla näitä on. Nuoret oppivat

moniulotteisuus ja monimutkaisuus, ja tun-

ria. Ilmastokeskustelu nähdään osaksi arkea

kenen aikuisen kanssa voi keskustella mis-

nista oman pätevyytesi ja tietosi rajallisuus.

mutta sen vielä ollessa vähäistä, kannattaa

täkin aiheesta, mikä on inhimillistä, mutta

sille myös aktiivisesti luoda rakenteita ja

tietyn ohjaajan poissaolo ei saisi estää mie-

Ole valppaana, mahdollista - anna tilaa

sim. kuluttamisesta:

toimintakulttuuria, toisien sanoen säännöl-

lessä pyörivien asioiden esille nostamista.

ja kannusta!

Mitä sinä itse ajattelet / luulet / tie-

Ilmastokeskusteluun ei tarvita useinkaan

dät siitä… 1. mitä tarpeita / tuntei-

erillisiä toimintahetkiä. Tartu nuorten anta-

ta kulutuksella tyydytetään? 2. mitä

lisyyttä ja tuttuutta yhdessä nuorten kans-

keskusteluihin ja pohdintoihin nuorten
kanssa elämästään.

Nuorten kanssa voi…
pohtia yleisemmällä tasolla e-

sa. Tarkastellaan sääntöjä ja turvallisen kes-

Tarkasta omat olettamuksesi.

kustelutilan periaatteita yhdessä nuorten

Ethän oleta etkä arvota nuorten näkemyk-

miin täkyihin ja löydä aasinsiltoja asioiden

syitä on kuluttamiselle? 3. miksi

kanssa. Järjestetyissä keskusteluissa teh-

siä heidän ulosantinsa perusteella, tie-

puheeksi ottamiseen. Tarjoa tilaisuuksia

nuoret kokevat/toimivat näin?

dään rakenne selkeäksi kaikille osallistujille

tämyksensä tai kiinnostuksen kohteiden

tunteiden ilmaisulle, keskusteluiden käymi-

ja pidetään huolta sen toteutumisesta.

pohjalta. Ilmastoahdistusta tms. kielteisiä

seen ja toimijuuteen. Huolehdi, että kaikki

tunteita ovat nostaneet esiin myös nuoret,

nuoret tulevat kuulluksi, saavat huomiota ja

Käy läpi omat tunteet, ajatukset ja mie-

joilla se ei nuorisotilalla näy ilmastotoimin-

pääsevät osalliseksi. Oikeus olla myös osal-

1. Mikä ihmiselle on merkityksellis-

lipiteet.

tana / ulkoisina arjen valintoina. Tulkkaa

listumatta on turvallisen vuorovaikutuksen

tä? 2. Mitä tarvitaan mielekkää-

itsesi ja toisten käyttämät termit ja vai-

lähtökohta. Osallistuminen ei siis koskaan

seen elämään?

keat käsitteet.

ole pakko, vaan siihen kannustetaan ja hy-

Pyri

tunnistamaan

oma

valta-asemasi,

asenteesi ja esimerkin voimasi. Toimi kas-
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väksytään myös osallistumattomuus.

visioida kestävämpää tulevaisuutta:
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keskustelua
Kuuntele aktiivisesti ja kunnioittavasti.
Tue ja kunnioita vastuun ottamisessa.
Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä ja samalla vastuu valita, mitä ja miten
sanoo. Jokaisella on myös oikeus valita
itselle sopiva henkilökohtaisuuden taso.
Vaikka ilmastokeskustelu koskettaa
läheltä jokaisen henkilökohtaisia valintoja, arvoja ja asenteita, muistetaan,
että keskustelemme asioista ja mahdollisista näkemyseroista. Hedelmällistä keskustelukulttuuria tukee avoimuus
myös kuulla perusteluja omaa mielipidettä
vastaan. Ketään ei syyllistetä! NuorisotoiAsioista pitää opetella puhumaan suoraan, mutta pelottelematta. Nuorisotyöntekijän tehtävä on luoda uskoa tu-

minnoissa on mahdollisuus harjoitella ja
tehdä tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja yhdessä.

Viestitään positiivisesti, ratkaisulähtöisesti ja tulevaisuussuuntautuneesti.
Ilmastonmuutos ja muut ympäristökriisit
edellyttävät

meiltä

perustavanlaatuista

Sillä, että pystymme tukemaan nuorten

muutosta. Toisaalta aikuisten kasvattajien

luottamusta siihen, että eri yhteiskunnan

on muistettava, että moniin heille isoihin

aloilla tehdään jo paljon ja tuomaan esil-

muutoksiin nuoret ovat kasvaneet jo lap-

le sen, mitä jokainen voi itse tehdä asioil-

sesta asti, ja ne ovat heille osin jo normaa-

le, on tutkitusti positiivisia vaikutuksia.

lia arkea. Aikuisten tehtävä on olla jarruttamatta nuoria muistuttamalla liiaksi
vanhoista toimintatavoista. Vahvistetaan

muutummeko

sen sijaan nuorten kykyä kuvitella ja rakentaa toisenlaisia, kestävämpiä tulevaisuuksia, ja ennen kaikkea ruokitaan kykyä
ja halua tarttua toimeen toivotun muutok-

Ilmastokeskustelun turvallisen tilan

sen aikaansaamiseksi.

periaatteisiin on sovellettu seuraa-

levaan, ei levittää ahdistusta ja pelkoa.

via turvallisen tilan ja keskustelun

Samaan aikaan näistä asioista pitää

periaatteita:

pystyä puhumaan. Monesti tuntuu, että
mennään nuorille liian korkealentoisella

Reagoi rakentavasti kuulemaasi.

tasolla. Tämäkin pitäisi huomioida, vä-

Jos kuulet nuoren kommentoivan

heksymättä nuoria, joilla kuitenkin on

tunteikkaasti jotain ilmastoasioi-

paljon tietoa ja halua vaikuttaa.

hin liittyvää, voit osoittaa asiaa

Faktat ja esimerkit tarpeeksi läheltä
nuoren elämää toimii.

26

– nuortenluonto.fi/ilmasto-muuttuu-

kohtaan kiinnostusta ja kysyä lisää
esimerkiksi sanomalla: ”Kuulostaa

Toivoa

ja

toimintaa:

toivoajatoi-

Tuo esille positiivisia, toivoa luovia

mintaa.fi/wp-content/uploads/si-

esimerkkejä läheltä ja kauempaa,

tes/11/2020/10/Turvallisen-keskuste-

esimerkiksi nuorten projekteista:

lun-huoneentaulu.png

Ilmastonmuutosvoiman 51 nuorten
projektia ilmastonmuutosvoima.fi

Allianssi: alli.fi/turvallisempi-tila
Mielenterveystalo: mielenterveystalo-

siltä, että asia herättää sinussa

.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itse-

Kyselyn mukaan nuorisotalolla keskus-

voimakkaita tunteita. Mitä luulet,

tellaan

vähän;

miksi jotkut ajattelevat tästä niin

vähemmän kuin koulussa, kotona, ka-

eri tavalla?” / ”On tosi arvokasta,

Rentoudu.

vereiden kanssa tai sosiaalisessa medi-

että tuot huoltasi esiin, sillä se

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

assa. Yli 75 % nuorista oli sitä mieltä,

osoittaa, että välität.”

Ruokkimalla nuoriin toivoa saat todennä-

Rauhankasvatusinstituutti: rauhan-

että nuorisotyöntekijöiden tulisi ottaa

köisesti voimaa ja toiveikkuutta myös it-

kasvatus.fi/nelja-vinkkia-turvallisem-

ilmastoaiheet aktiivisemmin huomioon.

sellesi!

paan-tilaan

ilmastonmuutoksesta

hoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/turvallisemman-tilan-periaatteita.pdf
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tekeminen, osallisuus
ja oivaltaminen. nuorten
arjessa luontevasti mukana nämä ilmastoteemat.
ikään kuin vahingossa käsitellään aihetta.

ilmastotoimintaa

Ilmastotoiminnalla mahdollistetaan nuorille ilmastotoiminnan kokemuksia, tuetaan
nuorten omaehtoista toimintaa ilmaston
puolesta ja lisätään nuorten ilmastotietoisuutta. Ilmastotoiminnan mahdollisuuksia
tarjotaan kaikille nuorille osana perustoimintaa.
Mitkä jo tutut toimintamme voisi to-

•

Asetetaan tavoitteita; motivoidutaan

nuoret mukaan ilmastotoimiin – myös nuorisotalolla

sillä, miksi tehdään
Mistä tiedän, liittyykö suunnittelemamme

toiminta

ilmastonmuutok-

seen vai onko yleistä ympäristöaiheista, kestävää elämäntapaa vahvistavaa
toimintaa? -> Palataan peruskysymysten äärelle:

muihin kasvatuksen teemoihin painot-

suurta, ns. järjestää ja pitkällä aikaa val-

vat luontevaksi osaksi arkeamme?

mistella, vaikka aika ajoin onkin tärkeää
järjestää sellaista hyvissä ajoin mainostettua toimintaa, joka tavoittaa ja mahdollis-

1. Mitä ovat ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta tärkeimmät

muuten vapaamuotoisempi nuorisotilatoiminta kiinnosta tai se sovi heille.

Arkisista asioista voi tehdä erityisenkin innostavaa, huvittelevaa ja yhteisöllisyyttä
vahvistavaa! Mietitään milloin, miten, ketkä ja miksi tekevät. Mitä lisäporkkanaa tekemisestä voisi saada? On kyseessä sitten
vaikkapa hävikkiruokien haku, energian-

tekijät? -> Katso osuus: Ilmastotietoa.

Minkälaisia takataskuvalmiuksia meillä

säästöcheckaus,

Parhaiten ilmastonmuutosta torjutaan

on ja miten voisimme lisätä niiden käyt-

tai somekampanjan ylläpitotehtävät voi

nuoret mukaan suunnitteluun ja ratkaisujen
tekijöiksi

panostamalla

energian-

töä, kun arkisissa tilanteissa syntyy tä-

pienikin ilmastovastuullista arkea ylläpitä-

muotoihin, korvaamalla autoilu käve-

kyjä yksittäisen nuoren/pienen poru-

vä tehtävä olla esimerkiksi nuoren ja oh-

lemällä, pyöräilemällä ja käyttämällä

kan kanssa: ”Hei, mitä jos sä piirtäisit

jaajan huomaamattomin hetki vahvistaa

joukkoliikennettä, vähentämällä kulut-

•

tuosta ajatuksestasi tällaisen vasta-

kasvatussuhdetta.

tamista ja korvaamalla eläinperäiset

mainoksen...”?

tuvissa toiminnoissamme?

Parasta on, että ideat syntyvät nuorilta.

Miten luomme tilaa nuorille keksiä,
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ilmastotoimintaa ja ilmastoasiat tule-

taa toimintaa myös niille nuorille, joita ei

teuttaa ilmastoteemalla?
Miten ilmastokysymykset huomioidaan

Monestakaan asiasta ei tarvitse tehdä

uusiutuviin

ruoka-aineet kasvipohjaisilla ruoilla.

osata ehdottaa ja vaatia ilmastotoi-

2. Minkälaisia taitoja tarvitaan glo-

minnan mahdollisuuksia ja ryhtymis-

baalien haasteiden ratkaisemisek-

tä nuorisotilalta? Miten voimme an-

si?

•

Tarkastellaan rakenteitamme ja toimintamalleja – luodaan yhdessä uusia!

•

kuntavaikuttamistuokio

Nuori voi kokea voimauttavasti ns. tekevänsä osansa talon kautta.

Merkittävyys korostuu, jos ilmastoteot

Miten rakenteitamme voisi kehittää ja

nuoren muussa arjessa ovat hänen omaan

taa täkyjä ilman, että ohjaamme liikaa

luomme yhdessä uusia toimintamalleja,

elämäntilanteeseensa nähden liian kuor-

nuoria?

jotta syntyisi lisää nuoria osallistavaa

mittavaa.
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nuorisotalo ilmastokestävämmäksi
Miten voisimme lähteä tarkastelemaan nuorisotalon perustoiminnan ilmastovaikutuksia ja muuntamaan nuorisotaloa ilmastokestävämmäksi?
Minkälaisia ympäristöjärjestelmiä meidän kaupungissamme on/voisi olla käytössä?
•

Kuuluuko kuntamme esimerkiksi Hinku-verkostoon?

•

Ryhdytään itse projektiin ja käydään läpi vaiheet: Alkukartoitus -> Ympäristövaikutusten arviointi – Mihin voidaan vaikuttaa? -> Toimenpiteet (tavoitteellinen suunnitelma ja aikataulu)
-> Seuranta -> Juhlitaan onnistumisia!

•

Vihreä lippu -ohjelmaan on tulossa kahdeksanneksi teemaksi
Ilmastonmuutos. Esimakua: Pieni opas ilmastokasvatukseen
vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/09/ilmasto-opas_
netti_v2.pdf

•

Enemmän energiansäästöä! -projektiin Vaasan yliopisto on
kehittänyt pitkälle mietityn ilmaisen toimintamallin ja työkalut julkisten rakennusten energiansäästöprojekteihin: en-

Nuorisotyöntekijä on asiantuntija nuor-

taryhmien omaehtoisia projekteja varten

ten osallisuuden ja vaikuttamisen kentällä.

nuorisotyö voi tarjota tiloja kokoontua

Nuorisotilan kokonaispäästövaikutuksia voi olla haastava mitata,

Nuorisotyöntekijällä on kyky rakentaval-

sekä nuorisotyöntekijän osaamista ja

mutta yksittäisiä toki voi. Helsingissä tehtyjen kartoitusten mu-

la tavalla kyseenalaistaa ja nostaa esille

tukea projektien toteuttamiseen ja re-

kaan energiankulutuksessa suurin on valaistus, sitten järjestyk-

yhteiskunnallisia epäkohtia (Nuorisotyön

flektointiin.

sessä keittiölaitteet, toimistolaitteet ja pelikoneet.

ammattieettiset ohjeet: nuoli.info/appli-

ni-sovellus.fi

Minkälainen ilmastovaikutusten lähestyminen ja toiminta
ylläpitäisi meillä motivaatiota pitkäjänteiseen toimintaan
ilmaston puolesta?
Nuoret tiedostavat sen, että jokaisella yksilöllä on vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja kukin voi sitä toimintansa
kautta tehdä. Nuorisotaloilla vahvuus on kuitenkin yhteisöissä ja
sinällään nuoren yksilön valintojen korostamista on kannattavaa
hälventää. Nuorisotyön paras potentiaali lieneekin hauskojen ja luovien kokeilujen tekemisessä yhdessä, mitkä innostavalla tavalla tuovat tietoiseksi toiminnan ja yhteisten valintojemme vaikutuksista.
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nuorten omaehtoinen toiminta ilmaston puolesta ja
vaikuttaminen

cation/files/7015/7866/7683/nuoli_eettisetOhjeet_A3_191219_n.pdf).
Hän toimii aktiivisena tulkkina nuorten
ja eri instituutioiden välissä vieden nuorten sanaa eteenpäin ja tulkaten nuorille

Millä lailla nuorisotyöntekijät voivat
kannustaa, aktivoida ja tukea nuorten
omaehtoista toimintaa?
Mihin ilmastoasioihin nuoret haluaisivat puuttua lähiympäristössä?

paikallisia ja ajankohtaisia vaikuttamis-

Mihin laajempiin ilmastokampanjoihin

tilaisuuksia. Nuorisotyöntekijä kannustaa

voisimme osallistua yhdessä?

nuoria vaikuttamaan ja kehittää yhdessä
nuorten kanssa heidän vaikuttamismah-

Kenen kanssa voisimme/nuoret voisi-

dollisuuksiaan.

vat tehdä yhteistyötä?

Yksittäisten nuorten sekä nuorten toimin-
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toimintaa
Usein meille ehdotetaan ratkaisuksi kuluttajavalintoja: sammuta valot, syö kasvisruokaa, pyri liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla,
älä osta kertakäyttömuotia, aina ei tarvitse
hankkia uusinta puhelinta. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta niiden lisäksi tarvitaan myös

toimintaideoita

muunlaisia vaikuttamisen tapoja yhteisten
Lue lisää ja katso vinkkejä vaikutta-

asioiden puolesta. Nuorten vaikuttamis-

miseen (mm. kuluttajavaikuttami-

teot voi aloittaa keskustelemalla niistä

sesta ja vastamainonnasta):

tuotteista ja palveluista, jotka ovat tär-

toivoajatoimintaa.fi/toiminta

keitä omassa tai läheisten arkielämässä
ja lähiympäristössä.

teille ja on merkityksellistä, että nuoret ovat prosessissa aivan alusta lähtien. Hankkeen
työpajoissa nuoret toivoivat erityisesti kuukausittaisia ilmastotapahtumia eri teemapainotuksilla ja oheinen diagrammi kuvaa nuorten toiveita kyselystä. Tähän osioon on kuvat-

Enemmän energiansäästöä! ja 6 muu-

Vaikuttamalla pyrimme siihen, että omien

tu tarkemmin joitain toimintaesimerkkejä. Katso lisäksi liitteestä vinkit toiminnan suun-

ta mallia nuorten vaikuttavaan ilmas-

kulutustottumustemme lisäksi myös muiden

nittelun käynnistämiseen ja runsaasta linkkilistasta vinkkejä harjoituksiin ja toimintaan!

totoimintaan:

ihmisten toimintatavat muuttuvat kestä-

openilmasto-opas.fi/7-mallia-lasten

vämmiksi. Voimme vaikuttaa siihen, millai-

-ja-nuorten-vaikuttavaan-ilmastotoi-

sia poliittisia päätöksiä tehdään, mitä asioita

mintaan

kaupoissa myydään, mitkä toimintatavat ovat
laillisia ja mitkä eivät ja millaiset valinnat
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Ei muuta kuin nuorten kanssa ideoimaan toimintaa! – Näin syntyy parhaat ideat juuri

teemaillat ja tapahtumat
Teemaillat voi suunnitella kalenteriin, säännöllisesti esim. kuukausittain toistuviksi.
Säännöllinen toistuvuus auttaa luomaan rakennetta myös nuorten osallistamiseksi teemailtojen suunnitteluun ja valmisteluihin. Sen lisäksi, että teemailta toteutuu kuukausit-

Ilmastotoiminta tarvitsee monenlai-

ovat tuttavapiirissämme yleisiä. Vaikuttami-

sia tekijöitä, katso ympäristövaikut-

sen tapoja on valtavasti erilaisia ja jokainen

tajien vinkit Ilmastotoimintaa intro-

voi löytää niistä itselleen sopivia. Oman esi-

verteille:

merkin ja sen esille tuomisen lisäksi vaikut-

ilmastotoiminta.fi/tyokalut/ilmastotoi-

taa voi esimerkiksi osallistumalla järjestöjen

Vinkkejä teemailtoihin voi katsoa esim. valtakunnallisten teemapäivien listauksis-

mintaa-introverteille-27-vinkkia/?fbcli-

kampanjoihin, kirjoittamalla mielipidekirjoi-

ta. (ilmastovaikuttaminen.fi/ilmastokalenteri ja toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityk-

d=IwAR0eGwOIePz0zpB6a1sPmPjNOB-

tuksia, tekemällä meemejä sekä antamalla

sen-juhlapaivakalenteri) Jos teemapäivät suunnitellaan koko vuodeksi kerrallaan, kannat-

BUXL3LeqS-dabhX3gDMP4vcfKnrZDl0Go

palautetta päättäjille ja yrityksille.

taa pitää lisäksi myös väljyyttä tarttua ajankohtaisiin ilmiöihin.

tain nuorisotalolla, voi teeman tuoda samanlaisella toistuvuudella nuorisotyöntekijöiden
tiimikokouksiin sekä nuorten tilatoimikunnan/talotyöryhmän tms. kokouksiin käsiteltäväksi, inspiroimaan yleisemmin tai teemaillan suunnittelua käynnistämään.
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minkälaista ilmastoaiheista toimintaa toivoisit
nuorisotalolle tai -toimintoihin?

70 %

60 %

50 %

40 %
65 %

30 %
43 %

41 %

20 %

38 %
30 %

30 %

30 %

27 %

27 %

27 %

24 %

22 %

22 %

22 %

10 %
8%

0%

Hävikkiruokailta

Ilmastoryhmän perustaminen

Teemaillat (esim. kiertotalous, kasvis-

Ilmastonmuutoksen perusteet -koulutus

syönti, energia, kaupunkisuunnittelu,
ekokylät...)
Ilmastokeskustelu
Ilmastokahvila
Keskustelupiiri ilmastoahdistuksesta
Ilmastoviestintää käsittelevä koulutus
Ilmastotapahtuma

teemaa monelta kantilta teemaillan ta-

ruokaa ja keskustelun herättelyä eri-

paan. Tapahtumat ovat tärkeitä tavoit-

laisin toiminnallisin tavoin. Käyttämällä

tamaan uusia nuoria ja mahdollistamaan

monia erilaisia toiminnallisia tapoja voi-

osallistumisen nuorisopalvelujen toimin-

daan mahdollistaa kaikille avoimessa il-

toihin myös sellaisille, keitä avoin nuoriso-

lassa kävijöille jotain helposti osallistutta-

tilatoiminta ei ole palvellut. Missä tahansa

Ilmastoaktivismin esittely

vaa. Näitä voivat olla esimerkiksi vierailija,

tapahtumassa ilmastonäkökulmien huomi-

Ilmastokampanja

tietovisa, julisteet/kysymykset eri puolilla

oiminen ja niistä viestiminen tuo nuorille

tilaa, ajankohtaiset ilmastovaikuttamisen

tärkeää tietoa siitä, että ilmastoasiat ovat

kyselyt, lyhyet inspiraatiovideot + keskus-

osa arkea. Tehkää omia check-listoja ta-

Kaupunkiviljely

telut, taiteelliset työskentelymahdollisuu-

pahtumien järjestämiseen; miten huo-

Järjestöjen esittelyt

det... Hakekaa inspiraatiota toiminnallisiin

mioimme tapahtumaan liikkumiseen,

tapoihin oppaan lopun linkkien takaa!

ruoan, energian käytön ja kuluttami-

Ilmastoleiri

Muuta
ilmastoajatuksia-hankkeen kysely nuorille keväällä 2020
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Nuoret pitävät teemaillassa tärkeänä

Tapahtumissa voidaan käsitellä ilmasto-

sen minimoinnin.
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Muutama videonosto:

Esimerkkinä vaatevallankumous:

»» Greta Thunbergin puhe YK:n ilmastohuippukokouksessa 23.9.2019:
youtube.com/watch?v=K26sgyk-m5U

inspiraatiovideot /
leffailta + keskustelu
Kannusta

nuoret

etsimään

videoita,

esim. yksi video / nuori, jotka pyrkivät
inspiroivalla tavalla ja ketään loukkaamatta tuomaan esille ilmastoratkaisuja.
YouTubessa ja Instagramissa on kanavia

»» Ilmastotuubi:
ilmastotuubi.wordpress.com
»» Kiertotalous – Re-thinking Progress: the Circular Economy:
youtube.com/watch?v=_dJMWnVQUUc
»» Maailma täynnä ilmastoratkaisuja:

ja somevaikuttajia, jotka tuottavat joko

youtube.com/watch?v=BixYZK-

pelkästään teemaan liittyvää sisältöä

xI4x4&t=12s

tai on haastettu tuottamaan yksittäinen
video tai videosarja. Asiasanoja esimer-

»» Yle Kioskin Ilmastouutiset -video:

kiksi: ilmasto, ilmastoteko, kiertotalous,

#1 Kotitalouksien ilmastopäästöt ja

kuluttaminen, kasvissyönti.

päästöpaaston alku:
areena.yle.fi/1-50007698
»» #6 Hemmottelua & Shoppailua:

Espoon nuorisopalvelujen Vaihtoehtoo -ta-

Keskustelkaa katsomastanne:

loads/2019/04/tekijan-opas-2019.pdf

pahtumassa

•

Mitä ajatuksia herää videosta?

Elokuvia löytyy mm. YLE Areenasta,

•

Mitä jäi mieleen?

YouTubesta ja Netflixistä. Muutama

Lisää vinkkejä:

vastuullisen

kuluttamisen

teemaa lähestyttiin monilla toiminnallisilla
kädentaitojen työpajoilla ja tehtäväradal-

»» openilmasto-opas.fi/tekstiilityo

la, ulkona nuotiolla oleskelua unohtamatta.

•

Mikä innosti? / Mikä ärsytti?

»» YLE Areena: Verta hikeä & t-paitoja:

Vierailevina esiintyjinä tapahtumassa kuul-

•

Mitä voisimme “ottaa evääksi”

areena.yle.fi/1-50183627

tiin suosittua muotivaikuttaja trashionistaa ja Allianssin nuorten ilmastodelegaattia.
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areena.yle.fi/1-50043842

fashionrevolution.org/wp-content/up-

videosta?

elokuvanosto:
»» Before the Flood, Leonardo DiCaprio
»» Elämää planeetallamme, David Attenborough
»» Tulevilla rannoilla, John Webster
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hävikkiruokailta / ilmastokahvila / kasvisruokailta

vierailija

Ruoka yhdistää ja on mieluisa sekä tar-

kin, onko kaapissa jotain, mitä saisi ottaa

Kutsukaa vierailijoita nuorisotilalle. Mietti-

Yhteisen tavoitteen jakaminen lisää tun-

peellinen osa nuorisopalvelujen tarjontaa.

pieneen nälkään. Lue lisää: yhteinenpoyta.fi

kää yhdessä, keitä ja millaisia tahoja alueel-

netta siitä, että ollaan yhteisellä asialla ja

lanne on. Yhteistyö-listauksesta (s. 41) löy-

muutos on mahdollinen.

Ilmastonmuutoksen

torjunnassa

tehok-

kainta on eläinperäisten ruoka-aineiden
korvaaminen kasvipohjaisilla ruoilla. Hävikkiruokaillat nousivat nuorten kyselyissä ykköstoimintatoiveeksi ja ruokahävik-

vikkiruokaa kaikessa toiminnassanne. Minkälaisia yhteistyökumppaneita alueellanne
on hävikkiruoan hyödyntämiseen?

dätte valtakunnallisia järjestöjä. Kutsukaa
paikallisia yrittäjiä esittelemään ja keskustelemaan nuorten kanssa ilmastovastuullisista vaihtoehdoista. Yrittäjien ja tahojen

kiä minimoimalla vähennetäänkin turhaan

Nuorten mukaan kasvis- ja vegaaniruoan

kanssa yhteistyötä tehdessä on hyvä poh-

syntyviä ilmastopäästöjä.

maukkauden mainetta saisi parantaa. Nuo-

tia kriittisesti ja neutraalisti nuorten kans-

risotila on hyvä paikka päästä kokeilemaan

sa, minkälaiset intressit tahojen taustalla

ja maistamaan esimerkiksi erilaisia kas-

vaikuttaa.

Vantaan NMKY ry on mukana YHTEINEN PÖYTÄ -hankkeessa. Yhdistyksen ylläpitämällä
Kolohongan nuorisotilalla hävikkiruoka on ollut tervetullutta nuorison keskuudessa. Keskiviikkoisin hävikkiruoka mahdollistaa välipalan alakoululaisille koulun jälkeen yhdessä
hengailun ja oleskelun merkeissä. Perjantaisin
valmistetaan lämmin ruoka, joka on tarjolla
nuorille. Hävikkiruoka voi tuoda vantaalaiselle nuorelle mahdollisuuden päivän ensimmäiseen ateriaan, puhumattakaan yhteisen
ruokailun tuomasta yhteenkuuluvuuden tunteesta. Ruokailuista ylijääneet hävikkiruoat jaamme halukkaille mukaan tai ruoaksi
nutalle, jotta hävikki edelleen minimoituu.
Hävikkiruoka on näin mahdollistanut myös
muina päivinä pienet leipomiset ja välipalat.
Nuoret nutalla käydessään usein kyselevät-
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Miettikää, miten te voisitte hyödyntää hä-

viproteiinivalmisteita. Lahjoittaisiko lähikauppa uusia tuotteita maisteluun? Vaikkapa tofujakin on monenlaisia ja sitä voi
valmistaa monella tapaa mutta kotona näitä kaikkia ei ehkä ole vara testailla. Kynnys
uusiin makuihin totutteluun voi pienentyä,
kun ruokaa on itse päässyt valmistamaan.
Suunnitellaan yhdessä ruoat, käydään kaupassa yhdessä vertailemassa ja hankki-

Nuorisotyön mahdollisuus järjestää tai osallistua mielenosoitukseen on saattanut tuntua hankalalta. Ennen suunnittelun käynnistämistä tuleekin varmistaa työnantajan
linjaus koskien mielenosoitukseen osallistumista. Osallistujilleen mielenosoittamisen
on perustuttava vapaaehtoisuuteen, joka
yhtenä seikkana tuo nuorisotyöntekijöille

Miettikää, mitä haluatte vierailijalta kysyä

tärkeää roolia nuorten ja koulujen tukena

ja minkälaista näkökulmaa tuoda esiin. Mi-

koulupäivän aikaisissa mielenosoituksissa.

ten pyydätte vierailijaa toimimaan esim.

Nuorisotyön tavoitteisiin pohjaten nuoriso-

avoimessa nuorisotilaillassa ja tuomaan

työn ja sen tekijän rooli mielenosoittamiseen

vuoropuhelua nuorten kanssa? Järjestätte-

voi olla viestiä ja kannustaa nuoria osallistu-

kö paneelitilaisuuden, sohvahaastatteluja

maan, ilmaista kantansa nuorison puolesta,

vai haastatteko vierailijaa toiminnallisesti?

seisoa aktiivisesti nuorten rinnalla ja tukena
niin paikan päällä kuin etäyhteyksien kautta
ja mahdollistaa nuorille mielenosoitukseen

Lue lisää:

mielenosoituksen järjestäminen tai siihen osallistuminen

»» wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoysta-

Mielenosoituksessa ihmiset kokoontuvat

Vinkkejä mielenosoitukseen osallistu-

yhteen puolustamaan yhteistä asiaa; il-

miseen ja vaihtoehtoiseen toimintaan:

maisevat oikeuttaan puhua ja kuuntelevat

»» toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielen-

massa, valmistetaan ja syödään yhdessä!

vallisesti
»» Etsi lisää materiaaleja MAPPA-materiaalipankista asiasanalla: ruoka

muiden puheita kaikille tärkeästä asiasta.

valmistautumiseen sekä sen käsittelyyn liittyvää toimintaa nuorisotaloilla.

osoitus
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inspiraation lähteitä

visat ja pelit
Tehkää nuorten kanssa itse Kahoot!-visoja,

elämyspelissä seikkaillaan oikeassa kau-

•

Nuorisoalan ilmastotyö

pelillistäkää Seppo-oppimispelialustalla tai

punkiympäristössä liikkuen. Pelin tarina

•

Ilmastokasvattajat

rakentakaa pakohuone!

johdattaa pelaajat tutustumaan ilmaston-

•

Dodo ry

•

Fridays for Future Suomi

•

Luonto-Liitto

•

Nuorten Agenda 2030 -ryhmä

mastonmuutoksen globaaleihin vaikutuk-

•

Nuorten ilmastodelegaatit, Allianssi ry

siin ja ratkaisuihin. nuortenakatemia.fi/

•

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

hankkeet/ilmastopeli

•

WWF Nuoret

•

Tunnetut ilmastoaktivistit, somevaikuttajat

Kahoot!sta voi löytyä valmiina hyviä ilmastoteemaisia tietovisoja, esim. nimellä Ilmastonmuutos.
Tarkista aina tietojen oikeellisuus. Kysymyksistä vastausvaihtoehtoineen saa toki
hyvää keskusteltavaa. Tehkää itse visoja!
Osuuskunta Visian tuottamassa My2050-
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yhteistyötä:

muutoksen muokkaamaan tulevaisuuteen.
my2050.fi
Nuorten Akatemian Mahdollinen maailma
-ilmastoseikkailupelissä perehdytään il-
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hyödyllistä materiaalia
Agenda 2030 teemapäivät – Opettajan opas
Tehtäviä, videoita ja keskusteluvinkkejä mm. ilmastoteoista ja vastuullisesta kuluttamisesta. Rauhankasvatusinstituutti.
»» teemapaivat.maailma2030.fi
»» teemapaivat.maailma2030.fi/goal/ilmastotekoja#goals-matrix
Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle
esim. keskustelu- ja ideointityökaluja sekä toimintamalleja, joilla päästään toimintahalukkuudesta eteenpäin kohti yhteistä toimintasuunnitelmaa. Kehittämiskeskus Opinkirjon
hanke.
»» ilmastokirjo.fi

MAPPA.fi – Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan
materiaalipankki
Haun voi rajata esim. Ilmastonmuutos-teemaan sekä kohderyhmän mukaan.
»» https://mappa.fi/fi/etusivu
Open ilmasto-opas
Ilmastotietoa, ilmastokasvatuksesta ja opasmateriaali eri oppiaineiden näkökulmasta
(kts. taito- ja taideaineiden harjoitteet!).
»» openilmasto-opas.fi
Pieni opas ilmastokasvatukseen
Vinkkilista kasvattajalle: 8 askelta vaikuttavaan ilmastokasvatukseen, Miten puhua nuorille ilmastonmuutoksesta, Pikakartoitus päästöistä ym. FEE Suomi 2019.

Ilmastopaketti nuorilta nuorille
Nuorilähtöinen oppisisältö, sis. videotervehdys tubettajalta, kahoot -tietovisa ja keskustelukysymyksiä. Ilmastotiimin suositukset -video: nuorten ajatuksia ilmastonmuutokses-

»» vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/09/ilmasto-opas_netti_v2.pdf
Toivoa ja toimintaa -hankkeen materiaalit

ta. Video nuorten kokemista ilmastotunteista ja niiden käsittelystä.

Inspiraatiota ja runsaasti käytännön vinkkejä tunteista, toiminnasta ja vaikuttamisesta

»» kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti

globaalikasvatukseen.

»» nuortensuomi.fi/astetta-coolimpi-ilmasto-nuorten-ilmastotiimi

»» toivoajatoimintaa.fi

»» youtube.com/channel/UCU7r5-s-R_lh8t-54tskUxw/videos

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvatta-

Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeen materiaalia

jan opas

mm. Häiriköt-päämajan vastamainokset ja Tee meemi!-tehtävä

Valmiita työpajakokonaisuuksia 13-19 -vuotiaiden kanssa toimiville. Maan Ystävät ry 2013.

»» openilmasto-opas.fi/ota-kayttoosi-ilmastoterveisia-etelasta-hankkeen-tehta-

»» kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

vat-ja-taustamateriaalit
WWF Opetusmateriaalit
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Luonto ja tunteet –sivusto

esim. Earth Hour, Pallon paras ruoka -pelikortit ja animoitu kuvasarja siitä, kuinka ilmas-

Vinkkejä ja harjoitteita ympäristöasioiden käsittelyyn; tunteista, ympäristöviestinnästä

tonmuutos muuttaa Suomen luontoa

ja vaikuttamistavoista

»» wwf.fi

»» luontojatunteet.fi

»» wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa
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Eettisen kaupan puolesta (Eetti) ry

lukemista

Lempivaatteeni -kampanja ym. esityksiä, tehtäviä ja oppaita vaatteiden, puuvillan, elektroniikan ja ruoan tuotannosta sekä medialukutaidosta, mainonnasta ja vastamainoksista

Ilmastonmuutos ahdistaa, mutta nuoret eivät ole vaipuneet toimettomuuteen.

nuorille

Sitra 2018.

»» eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit

»» sitra.fi/artikkelit/ilmastonmuutos-ahdistaa-mutta-nuoret-eivat-ole-vaipuneet-toimettomuuteen

inspiraatiota

inspiraatiota

inspiraatioksi

Harkiten Henkariin
Nuorten vapaaehtoisryhmä vastuullisen kuluttamisen puolesta. Instagramissa. Yhteis-

Ilmastonmuutos on nuorten suurin yhteiskunnallinen huolenaihe, kertoo tuore

työssä Helsingin kaupungin ja WWF:n kanssa.

tutkimus – "Kanavoikaa teinikapina taisteluun ilmastonmuutosta vastaan, älkää
vanhempiinne". Kaleva 2020.

Humuskampanja – ilmastotyökaluja yhdessä tekemällä

»» kaleva.fi/ilmastonmuutos-on-nuorten-suurin-yhteiskunnallinen/1655063

Nuorten ja regeneratiivisten viljelijöiden yhdessä tekemä viestintäkampanja, jossa luodaan uusia kumppanuuksia kaupungeissa toimivien hiilen sitomisen työkalujen kehittä-

Kysely: Suomalaisista 80 prosenttia pitää elämäntapaansa ympäristön kannalta

miseksi.

kestävänä – "Käytämme ilmastonmuutokseen osittaista torjuntaa". Yle 2020.

»» humuskampanja.fi

»» yle.fi/uutiset/3-11556995?fbclid=IwAR285HWrxo9Z4rlTzFcYSAnvn6aR0S8gBUZrOVPC98czNr42gkAbFC-bk24

Ilmastokasvatus tutuksi -podcast-sarja kasvattajille
Ilmastonmuutosta, siihen vastaamista ja siihen liittyviä tunteita tarkastellaan eri näkö-

Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet -teos. Lapsiasiavaltuutetun julkaisema

kulmista asiantuntijavieraiden kanssa ja mietitään, kuinka käsitellä aiheita etenkin pe-

2020. Kuvaus, tiivistelmä ja linkki teokseen:

ruskouluikäisten kanssa. Sarja on osa Pinskujen ja Nuorten Kotkien yhteistä Liikkuva luon-

»» sttinfo.fi/tiedote/maapallon-tulevaisuus-koskettaa-kaikkia-lapsia?publisherId=17712812&releaseId=69891277&fbclid=IwAR25M17tNJhCDoBFSPw2OJqCgqkcxNsWKBSV4V-Al2mIVj3OVAgMclOu3nw
Nuoret ja ilmastonmuutos: Tiedot, huoli ja toiminta Nuorisobarometrien valossa.
Mikko Piispa & Sami Myllyniemi 2019.
»» julkari.fi/bitstream/handle/10024/137610/YP1901_Piispa%26Myllyniemi.pdf?sequence=2&isAllowed=y

toleiri -ympäristökasvatushanketta. Myös teksteinä.
»» anchor.fm/ilmastokasvatus?fbclid=IwAR1em0mVB3sbNzwGd06Gt00FpUlpYt8Ujrry9BilmJemn41rQsE44aWf9xo
Ilmastonmuutosvoima
Hanke rahoitti 51 nuorten projektia vuonna 2020. Inspiroidu projekteista, myös Instagramissa #ilmastonmuutosvoima.
»» ilmastonmuutosvoima.fi
Muutama koonti:

Nuorille tehty kysely: Ilmastonmuutos suurin huoli ympäri maailman. Maailma.net

»» alli.fi/ilmastonmuutosvoima

2019.

»» youtube.com/watch?v=pKRYfo1Res8

»» maailma.net/uutiset/kysely-nuorille-ilmastonmuutos-suurin-huoli-ympari-maailman
Ilmastovaikuttaminen
Onko ilmastonmuutos sukupolvikysymys? Mikko Piispa & Panu Pihkala 2020.

Tietoa ilmastovaikuttamisesta, järjestöistä ja liikkeistä sekä arjen ilmastoteoista. Yksi il-

»» journal.fi/tt/article/view/98117?fbclid=IwAR1T_j6pAqaV727r4dExZu8DKbMAIQ11GjY-

mastonmuutosvoiman rahoittamista projekteista. Myös Instagramissa.

4jAOu7NoUP7_TiYd2Tn_bamw
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»» ilmastovaikuttaminen.fi
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Suomen ilmasto- ja ympäristötoimintaa sekä -toimijoita
»» ilmastotoiminta.fi
Maailman suurin oppitunti –videot

kuvalähteet:
sivu 2: Nuorten Akatemian kuva-arkisto.

inspiraatiota

inspiraatiota

Ilmastotoiminta.fi -sivusto

sivu 6: Tee meemi! -tehtävä. Ota käyttöösi Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeen tehtävät.

Kuvaavat kestävän kehityksen haasteita, globaaliutta, vaikuttamistapoja ja ratkaisuja yk-

Open ilmasto-opas. openilmasto-opas.fi/ota-kayttoosi-ilmastoterveisia-etelasta-hank-

sinkertaisesti ja kannustavasti. Suomen Unicef.

keen-tehtavat-ja-taustamateriaalit Katsottu 8.12.2020

»» Osa 1. youtube.com/watch?v=MqWE6pwwbO0
»» Osa 2. youtube.com/watch?v=LKW66_ehWa4
»» Osa 3. youtube.com/watch?v=Qt_EiP3vtYQ

sivu 8: Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli. Muokattu: sirene.fi/blog/
kokonaisvaltaisen-ilmastokasvatuksen-polkupyoramalli
sivu 32: Vaikuta vastamainoksilla. Voima-lehden Final Air -vastamainos. Toivoa ja toi-

Nuoret & rohkeat

mintaa -hanke. toivoajatoimintaa.fi/vastamainonta Katsottu 8.12.2020

Nuorten aktivistien videot ja harjoitukset pureutuvat aktivismin ja osallisuuden teemoihin
tarjoten nuorille välineitä vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Rauhankasvatusins-

sivu 36: Hintaseloste. Muuta maailmaa vaikuttamalla kuluttajana ja skarppina kansalai-

tituutti.

sena. Toivoa ja toimintaa -hanke. toivoajatoimintaa.fi/kuluttajavaikuttaminen Katsottu

»» rauhankasvatus.fi/nuoret-rohkeat
Tehtävänä tulevaisuus
YLE:n sivusto, johon on koottu videoklippejä, podcasteja, lehtijuttuja ja dokumentteja

8.12.2020. Alkuperäinen kuva: Clean Clothes Campaign.
sivu 36: Vaihtoehtoo -mainosjuliste. Espoon kaupungin nuorisopalvelut.
Muut kuvat: Pexels ja Unsplash -kuvapalvelut.

kärjellä “Ratkaisuja ilmastonmuutokseen”.
»» areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-625
YLE Areenan Ilmastonmuutosaiheisia ohjelmia:
»» areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-1517
Vantaan Ruusuvuoren koulun maailmanparannuskanava
»» sites.google.com/eduvantaa.fi/korsovalittaa/etusivu
Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeen kotisivut
Tietoa ja tukea, mm. vertaistukiryhmiä ja koulutusta, ympäristötunteiden käsittelyyn ja
ympäristöahdistukseen nuorille, opiskelijoille ja ammattilaisille. MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Nyyti ry:n ja Tunne ry:n hanke.
»» ymparistoahdistus.fi
Ympäristöahdistus ja toivo
Panu Pihkalan blogi
»» ekoahdistus.blogspot.com
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Apukysymyksiä suunnitteluun:
1. Mitkä jo tutut toimintamme voisi toteuttaa ilmastoteemalla?
2. Miten ilmastokysymykset huomioidaan muihin kasvatuksen teemoihin painottuvissa
toiminnoissamme?
3. Miten luomme tilaa nuorille keksiä, osata ehdottaa ja vaatia ilmastotoiminnan mahdollisuuksia ja ryhtymistä nuorisotilalta? Miten voimme antaa täkyjä ilman, että ohjaamme liikaa nuoria?
4. Mistä tiedän, liittyykö suunnittelemamme toiminta ilmastonmuutokseen vai onko
yleistä ympäristöaiheista, kestävää elämäntapaa vahvistavaa toimintaa?
5. Minkälaisia takataskuvalmiuksia meillä on ja miten voisimme lisätä niiden käyttöä,
kun arkisissa tilanteissa syntyy täkyjä yksittäisen nuoren/pienen porukan kanssa: ”Hei,
mitä jos sä piirtäisit tuosta ajatuksestasi tällaisen vastamainoksen...”?

vinkkilista ilmastotoiminnan suunnitteluun:

6. Miten voisimme lähteä tarkastelemaan nuorisotalon perustoiminnan ilmastovaikutuk-

Ajatellaan yhteiskunnan muutoksen tarpeita ja tehdään tulevaisuuteen suuntavia tavoit-

7. Minkälaisia ympäristöjärjestelmiä meidän kaupungissamme on/voisi olla käytössä?

sia ja muuntamaan nuorisotaloa ilmastokestävämmäksi?

teita pitkille ja lyhyille aikaväleille
Tarkastellaan mm. toimintatapoja, tilaratkaisuja, yhteistyötä, viestintää
Luodaan rakenteita suunnittelulle: Missä, millä tavoin ja milloin suunnittelua
tehdään?
•

8. Minkälainen ilmastovaikutusten lähestyminen ja toiminta ylläpitäisi meillä motivaatiota pitkäjänteiseen toimintaan ilmaston puolesta?
9. Millä lailla nuorisotyöntekijät voivat kannustaa, aktivoida ja tukea nuorten omaehtoista toimintaa?

Työntekijöiden tiimissä, vastuunuorisotyöntekijöiden koordinoimana, nuorten vaikuttamisryhmissä, nuorten ilmastotiimissä, eri nuorten toiminnoissa, kaikkien nuorten

10. Mihin ilmastoasioihin nuoret haluaisivat puuttua lähiympäristössä?

kanssa?
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•

Osallistavat suunnittelun tavat?

•

Milloin, millä toistuvuudella?

11. Mihin laajempiin ilmastokampanjoihin voisimme osallistua yhdessä?
12. Kenen kanssa voisimme/nuoret voisivat tehdä yhteistyötä?
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nuorisotyöntekijä ilmastokasvattaa –
10 vahvistavaa nostoa
1. Ymmärrän, että ilmastokasvatus kuuluu kaikille - eri asia kuin tarjota ilmastotoimintaa siitä kiinnostuneille
2. Tunnistan, että minulla ja työyhteisölläni on ilmastokasvatuksen edellytykset ja viestimme siitä avoimesti kaikille nuorille: Nuorisotyön tavoitteista käsin rakennamme

i

totoimin
s
a
ta
lm

a

4. Toimin tärkeimmästä roolistani käsin: Nuori odottaa minun olevan se aikuinen, jolla
on aikaa olla läsnä, kuulla mitä ajatuksia, tunteita ja tarpeita ilmiö herättää
5. Olen herkkä ja valmiina kuulemaan, tunnistamaan ja käsittelemään kaikenlaisia tunteita

hön
otyö

sä nuorten kanssa ihmettelemään ja hakemaan lisää tietoa

unelmoikaa,
hullutelkaa ja
kokeilkaa – rohkeasti ja luovasti yhdessä!

s
ri

taitoja
3. Ylläpidän perustietoja niin, että minulla on rohkeus kohdata ja tarttua asioihin yhdes-

n

uo

kestävää tulevaisuutta, vahvistamme osallistumista ja harjoittelemme vaikuttamisen

6. Mahdollistan ja tarjoan aktiivisesti tilaisuuksia keskustelulle, ilmastovaikuttamiselle
ja toiminnan käynnistymiselle
7. Pysähdyn tarkastelemaan omia arvojani, asenteitani, tunteitani ja mielipiteitäni –
voin tukea ilmastovastuullisiin ratkaisuihin työssäni, vaikka henkilökohtaisessa elämässäni päätyisin toisenlaisiin ratkaisuihin
8. Olen inhimillinen siinä, ettei minun ei tarvitse olla täydellinen - myönnän erehtyväisyyteni
9. Saan lisäenergiaa esimerkillisyydestämme ja kasvattajina sen monistuvasta painoarvosta
10. Kannustan luoviin ja rohkeisiin ideoihin, innostumme yhdessä kokeilemaan ilmastovastuullisia ratkaisuja!
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