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SOS!
Rakas kotiplaneettamme on avun tarpeessa. Kun kysyimme jättigallupissa, mikä huolettaa eniten 

maailmassa, yksi asia nousi selvästi ylitse muiden – ympäristöongelmat. Suurin osa kuitenkin 

uskoo, että pystyy vaikuttamaan. Mahtavaa! Arjen teoilla on merkitystä, ja tästä jutusta saat 

paljon ideoita ekologisiin valintoihin. Tietysti myös sinua laajempia toimia tarvitaan, jotta 

ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä. Jokaisen päättäjän niin kouluissa, eduskunnassa kuin 

Valkoisessa talossa täytyy ryhtyä toimeen maapallon pelastamiseksi!

TEKSTI ROOSA OKSANEN KUVAT NINA KARLSSON, ISTOCK

Juttu pohjautuu 

Demi.fi-kyselyyn, joka 

tehtiin yhteistyössä ALL-

YOUTH-hankkeen kanssa. 

Gallupiin vastasi 915 alle 

20-vuotiasta. Kiitos 

kaikille osallistujille! 
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”Merenpinta voi nousta ilmaston
muutoksen takia. Kotini on rannalla, 
ja jos vesi nousee vaikka neljä metriä, 
en voi enää asua kotonani.”

”Tykkään paljon meressä uimisesta, 
eikä tunnu mukavalta tietää, että 
siellä on valtavasti muovia ja muuta 
jätettä.”

”Haluan seuraaville sukupolville yhtä 
ihanan elämän kuin minulla on.”

”Pelkään, että moni eläin kuolee 
sukupuuttoon ihmisten takia.”

”Pelkään, että talvet häviävät 
kokonaan.”

”Ihmiset eivät tee ilmaston
muutokselle mitään. Aikuisten pitäisi 
edes vähän huolehtia jälkipolviensa 
hyvistä oloista maapallolla.”

”Haluaisin, että voisimme aina kävellä 
metsässä ja nähdä lintuja puissa.”

”On järkyttävän turhauttavaa, 
että maailman suuret päättäjät 
sivuuttavat ilmastonmuutoksen 
täysin. Muutoksen pitäisi lähteä 
päättäjätasolta.”

”Jäätiköt sulavat, ja pingviinit ja 
jääkarhut jäävät ilman kotia.”

”Kun oikein alkaa miettiä, saavatko 
lapsenlapsenlapsemme asua yhtä 
vihreällä planeetalla kuin me, tulee 
vilunväreitä.”

”Poistaisin valtamerten 
muovilautat.”

”Vaihtaisin ihmisten 
kulutustavat 
eettisemmiksi.”

”Fossiilisten poltto
aineiden käyttö 
lopetettaisiin.”

”Kaikki olisivat 
vegaaneja.”

”Lamaantumisen, 
kieltäytymisen sekä 
ongelmien unohtamisen 
sijaan ihmiset tarttuisivat 
toimeen ja muuttaisivat 
asioita.”

”Muuttaisin vallitsevan 
ajattelutavan, joka 
asettaa ihmiset eläinten 
ja ympäristön yläpuolelle 
ja oikeuttaa luonnon 
hyväksikäytön.”

”Kumittaisin pois ihmisen 
aiheuttamat katastrofit 
luonnolle.”

Jos saisit muuttaa 
minkä tahansa 
ympäristöön liittyvän 
asian, mitä muuttaisit?

72 % ON KIINNOSTUNUT 
YHTEISKUNNALLISESTA 

VAIKUTTAMISESTA.

MIKSI YMPÄRISTÖN TILA HUOLETTAA?
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vinjetti

Ekologisuudesta on 
pikkuhiljaa tullut 
Iirikselle elämäntapa. 
”Kun menin yläasteelle, 
löysin sosiaalisesta 
mediasta ihmisiä, jotka 
elivät tosi ekologisesti. 
Mietin, että minäkin 
haluan elää noin.”
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”KIINNOSTUIN YMPÄRISTÖASIOISTA... 
ala-asteella. Kuuluin ykköseltä vitoselle 
koulun ympäristöraatiin, johon valittiin 
joka luokalta pari oppilasta. Järjestimme 
esimerkiksi pullonkeräyskisan, jossa eni-
ten tyhjiä pulloja viikossa kerännyt luokka 
voitti. Meidän luokka voitti aika usein!

Kun kiinnostuin ympäristöasioista 
yhä enemmän, päätin mennä yläasteel-
le luonnontiedelinjalle. Meillä on viikossa 
kaksoistunti luonnontieteitä. Nyt käsit-
telemme ekologisuutta, ja olen mukana 
tekemässä hävikkiruokalautapeliä.

KOULUSSA VOI VAIKUTTAA... jakamalla tie-
toa. Liityin seiskaluokalla yläasteeni ym-
päristökerhoon, ja siellä olemme esimer-
kiksi tehneet infojulisteita kouluun. 

Uskon, että julisteista jää oppilaiden 
mieleen asioita, jotka vaikuttavat valin-
toihin. Ympäristökerhomme yrittää myös 
muuttaa asioita koulussa: esimerkiksi 
saada ekologisempaa kouluruokaa ja vä-
hentää sähkön käyttöä.

Pääsin näkemään laajempaa vaikut-
tamista, kun olin viime keväänä tet-har-
joittelussa WWF-järjestössä. Se oli tosi 
mielenkiintoista, ja kuulin edistysaskelista. 
Esimerkiksi uhanalaisille vaellus kaloille oli 

”Koulussakin
voi vaikuttaa”

saatu kalaportteja patoihin, jotta ne pää-
sevät lisääntymisalueille. Olin ihan, että 
vau, tällaistakin voi saada aikaan!

MINUA TURHAUTTAA... se, että on edelleen 
ihmisiä, jotka eivät usko ilmastonmuu-
toksen olevan totta. Se on kuitenkin tie-
teellisesti todistettu asia.

Turhauttaa myös, kun ympäristö-
asioiden tärkeyttä ei tajuta. Jos vaikka 
huomautan kotitaloustunnilla, ettei tiski-
vettä tarvitse vaihtaa koko ajan, minulle 
vastataan, ettei sillä ole väliä. Esimerkiksi 
veden säästäminen on oikeasti tärkeää.

LÖYDÄN TIETOA JA INSPIRAATIOTA... eri-
tyisesti Tumblrista. Siellä voin vaihtaa 
 mielipiteitä samanhenkisten ihmisten 
kanssa.

Noin vuosi sitten näin Tumblrista, että 
Helsingissä järjestetään mielenosoitus 
ilmastonmuutoksen pysäyttämisen puo-
lesta. Menimme sinne kaverini kanssa.

Mielenosoituksessa pystyin keskuste-
lemaan rakentavasti ympäristöasioista. 
Kukaan ei ajatellut, että ’ihan sama’ Oli 
hyvä huomata, etten ole yksin mielipitei-
deni kanssa. Siellä oli ihana fiilis. Tuntui, 
että olimme kaikki yhtä.”

IIRIS LAAKSO, 16, KÄY YSILUOKKAA LUONNONTIEDELINJALLA, 
KUULUU KOULUN YMPÄRISTÖKERHOON JA PÄÄTYI TUMBLRIN 
KAUTTA MIELENOSOITUKSEEN. 

”Kerroin ystävilleni, 
että pidän kierrätystä 
tärkeänä, ja yritin 
kannustaa myös heitä 
kierrättämään. Taisin 
onnistua! Kavereilta sateli 
heti lisäkysymyksiä, koska 
he eivät olleet ennen 
perehtyneet asiaan.”

”Tein koulussa 
mielipidekirjoituksen 
ilmastonmuutoksesta, 
ja opettaja halusi 
käyttää sitä esimerkkinä 
seuraavan vuoden 
opiskelijoille.”

”Liityin koulun 
ympäristöryhmään, 
jossa levitetään tietoa 
kestävästä kehityksestä 
ja ilmastonmuutoksesta.”

”Lahjoitin osan 
syntymäpäivälahja
rahoistani luonnon ja 
eläinten pelastamiseen.”

”Ehdotin perheessämme, 
että söisimme kasvis
ruokaa kahtena päivänä 
viikossa, ja muut pitivät 
sitä hyvänä ideana. Tuli 
voimaantunut olo: olin 
pystynyt vaikuttamaan 
ihmisiin ympärilläni.”

”Olen pyrkinyt 
vähentämään shoppailua 
tavallisissa kaupoissa ja 
suunnannut kirppareille. 
Minulla on parempi fiilis 
kierrätetty vaate päällä!”

”Kirjoitin blogiini 
ilmastonmuutoksesta, 
ja sama teksti 
julkaistiin eräässä 
kirjoituskilpailussa.”

Milloin onnistuit 
vaikuttamaan?

68 % USKOO, ETTÄ 
VOI TEHDÄ JOTAIN 
MAAILMAN EPÄ
KOHTIEN ETEEN.

On monta tapaa vaikuttaa 
tärkeisiin asioihin.

74 %  on keskustellut aiheesta  
ystäviensä kanssa.

47 %  on keskustellut aiheesta 
vanhempiensa kanssa.

 30 %  on jakanut tietoa tai 
mielipiteensä somessa.

 29 % on muuttanut ruokavaliotaan.  
29 %  on muuttanut 

ostotottumuksiaan.
8 %    on liittynyt samaa asiaa 

ajavaan porukkaan.  
6 %   on osallistunut 

mielenosoitukseen.
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KUUNNELLAANKO 
NUORTEN MIELIPITEITÄ 
TARPEEKSI? 
74 % EI 26 % KYLLÄ

”Lopettakaa ylenpalttinen 
ostaminen!”

”Marsiin on mahdotonta 
muuttaa, joten pitäkää 
huolta tästä planeetasta.”

”Älkää sivuuttako 
ongelmia, jotka tuntuvat 
kaukaisilta. Muuten 
saatte kertoa tuleville 
sukupolville tarinoita siitä, 
miten meillä joskus oli 
talvella lunta.”

”Pelastakaa jääkarhut!”

”Arvosta luontoa. Se on 
elänyt paljon kauemmin 
kuin sinä.”

”Rakkaat aikuiset: te 
ette jätä tätä planeettaa 
parempaan kuntoon kuin 
se oli tullessanne – ja se on 
epäreilua!”

”Jos kaikki heittäisivät 
roskat roskiin, elämä olisi 
mukavampaa.”

”Maapallo on nyt niin 
huonossa jamassa, että 
teidän pitää alkaa miettiä 
muutakin kuin pihvejä ja 
pekonia!”

”Sinäkin voit vaikuttaa 
kierrättämällä ja 
kulkemalla enemmän 
julkisilla liikennevälineillä, 
pyörällä tai jalan.”

Mitä haluaisit kuuluttaa 
koko Suomelle?

”KIINNOSTUIN YMPÄRISTÖASIOISTA...  yh-
deksänvuotiaana, kun tajusin, että punai-
sen lihan syömisen voi lopettaa ja että se 
on hyväksi ympäristölle. Isäni avovaimo ei 
syönyt punaista lihaa, ja kotona oli aina 
kasvisruokaa tarjolla.

Näin pari vuotta sitten netissä mai-
noksen, jossa Vihreät nuoret etsi uusia jä-
seniä työryhmiin. Päätin hakea mukaan, 
koska olin kiinnostunut ympäristö- ja ih-
misoikeusasioista.

Aluksi minua pelotti, kun en tuntenut 
järjestöstä ketään. Tutustuin kuitenkin 
nopeasti uusiin ihmisiin! 

Nyt olen viestintävastaavana 
 Helsingin Vihreissä nuorissa. Olen esimer-
kiksi hoitanut sosiaalista mediaa ja otta-
nut valokuvia tapahtumissa.

OLEN OIVALTANUT...  että yksilö ihan oi-
keasti pystyy vaikuttamaan. Järjestössä 
ei kuulu vain yhden ihmisen ääni, vaan 
voi ajaa itselle tärkeitä asioita yhdessä 
samanhenkisten tyyppien kanssa. On 
hienoa vaikuttaa siihen, millaisessa maa-
ilmassa tulemme elämään.

TUNSIN TODELLA VAIKUTTAVANI...  viime 
keväänä, kun olin Ruotsissa suunnittele-

”Yhdessä äänemme 
on kovempi”

massa yhteistä leiriä Suomen, Ruotsin, 
Venäjän ja Viron vihreistä arvoista kiin-
nostuneille nuorille. Eri maista tuli puhu-
jia kertomaan esimerkiksi ympäristöai-
heista. Se oli tosi siistiä.

Tiedonvälitys on tärkeää toiminnas-
samme. Suunnittelemme eri aiheista 
kannanottoja, joita julkaisemme netis-
sä. Kannustamme ihmisiä käyttämään 
enemmän joukkoliikennettä. Järjestäm-
me myös rentoja illanviettoja.

MINUA TURHAUTTAA...  jakaa tietoa, kun 
tuntuu, ettei ihmisiä kiinnosta. Esimerkik-
si muovin kulutus on nyt ihan älytöntä.

Onneksi kaavaillaan, että muovinke-
räysastia tulisi pakolliseksi roskakatok-
siin ainakin Helsingissä. Se toivottavasti 
herättää monet kierrättämään muovia. 
Tällaiset päätökset ovat tärkeitä, koska 
ne ohjaavat ihmisten käytöstä.

UNELMOIN... siitä, että saamme pysäytet-
tyä ilmastonmuutoksen. Järjestöissä voi 
saada tärkeille asioille näkyvyyttä, kun 
tietoa levitetään isolla porukalla. 

Uskon myös, että pienet teot autta-
vat: jokainen voi vaikka ehdottaa kotona, 
että vaihdetaanko uusiutuvaan sähköön.”

LEIA ALAPURANEN, 19, ON VIHREIDEN NUORTEN AKTIIVI. 
JÄRJESTÖSSÄ HÄN KAMPANJOI ESIMERKIKSI MUOVIN 
KIERRÄTTÄMISEN JA JOUKKOLIIKENTEEN PUOLESTA.
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Leia rakastui luontoon 
jo pienenä, kun hän 
kävi metsäkävelyil-
lä perheensä kanssa.  
”En silloin vielä tiennyt 
mitään faktoja ympä-
ristön tilasta, mutta 
halusin, että metsät 
pysyisivät aina yhtä 
kauniina.”


