
Ilmastotoivo 

Ilmastonmuutos ahdistaa montaa nuorta. Julkisessa keskustelussa ilmastonmuutoksesta keskitytään 

usein huoliin, pelkoon ja luopumiseen. Huoli ilmastonmuutoksesta voi saada ihmiset toimimaan, mutta 

liika ahdistus lamauttaa.  

 

Työpajan tarkoituksena on pohtia yhdessä, miten ilmastonmuutoksesta viestitään ja miten katseet 

voisi ilmastokeskustelussa suunnata pelottelusta positiivisuuteen. Pajassa nuoret pääsevät myös 

miettimään, mitä kirkon ja seurakuntien tulisi ilmastonmuutoksen eteen tehdä.  

Ilmastotoivo-työpaja on rakennettu Ahtisaari-päivien materiaalien pohjalta. Huom! Kyseessä ei ole 

alkuperäinen Lähetysseuran suunnittelema työpaja. 

 
1. Pelottelusta positiivisuuteen (Ahtisaaripäivien materiaalit) 
Näytetään osallistujille virikedia ( liite 1 ) ja keskustellaan sen pohjalta (virikediaan kootuu 

uutisotsikoita, kuten: “Suomalaisten elämäntapa täysremonttiin”, “Mistä on vaikeinta luopua 

ilmastonmuutoksen vuoksi?”, “Uusi jälleenrakennus vai sotatalous?” ja “Vegaaniruokaa 

lautaselle ja autot pois”) 

● Millaisia verbejä uutisotsikoissa käytetään ja millaiset sanat toistuvat?  

● Millainen mielikuva käytetyistä sanamuodoista syntyy?  

● Miten uskotte tällaisen mielikuvan vaikuttavan ihmisten valmiuteen toimia ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi?  

● Mikä voisi olla parempi tapa motivoida ihmisiä ja yhteisöjä muutokseen? 

Jaetaan porukka pienryhmiin ja annetaan ryhmien hetki miettiä seuraavia kysymyksiä. 

Muistin virkistämiseksi voi myös hakea tietoa ilmastotoimista. Puretaan aihe yhdessä.  

● Millaisia muutoksia tarvittavat ilmastotoimet tuovat elämäämme?  

● Millaisia myönteisiä seurauksia muutoksilla on? 

 

2. Kirkon ilmastotalkoot 
Lattialle piirretään jana maalarinteipillä. Pajan vetäjä lukee väitteitä ( liite 2 )  ja osallistujat 

asettuvat janalle sen mukaan, ovatko he väitteen kanssa samaa vai eri mieltä. Jokaisen 

väitteen jälkeen pyydetään yhtä tai kahta osallistujaa perustelemaan mielipiteensä ja 

herätellään keskustelua. Pajan vetäjä voi halutessaan nostaa keskustelussa esille alakohtiin 

kirjattuja huomioita.  

 
3. Positiiviset ilmastouutiset 
Jaetaan porukka ryhmiin.  

Ryhmät kuvittelevat olevansa toimittajia maailmassa, jossa ilmastonmuutosta on pystytty 

hillitsemään ja positiivisia muutoksia on tapahtunut. Myös kirkko on ollut mukana 



ilmastotalkoissa ja näkyvästi mukana tekemässä ilmastotoimia. Kirjoittakaa mahdollisimman 

monta lööppiä, joissa ilmastotoimet ja niiden aiheuttamat muutokset ovat esillä positiivisessa 

valossa. Esitelkää työt toisillenne.  

Lopuksi voidaan purkaa harjoitteet keskustelemalla 

● Löytyykö ryhmältä töiden myötä joitain yhteisiä myönteisiä tulevaisuuden visioita?  

● Miltä tehtävän tekeminen tuntui?  

● Miten tehtävän tekeminen mahdollisesti muutti omaa näkökulmaa tai ajatuksia 

ilmastonmuutoksen hillitsemisestä?  

● Kenen tulisi mielestänne tehdä vastaavanlainen harjoitus? 

 

4. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE 
https://forms.gle/JidXJB5uZiRinu566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETÄTYÖSKENTELY 
 

1. Pelottelusta positiivisuuteen (Ahtisaaripäivien materiaalit) 
Näytetään osallistujille virikedia ( liite 1 ) ja keskustellaan sen pohjalta 

● Millaisia verbejä uutisotsikoissa käytetään ja millaiset sanat toistuvat?  

● Millainen mielikuva käytetyistä sanamuodoista syntyy?  

● Miten uskotte tällaisen mielikuvan vaikuttavan ihmisten valmiuteen toimia ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi?  

● Mikä voisi olla parempi tapa motivoida ihmisiä ja yhteisöjä muutokseen? 

Jos mahdollista, jaetaan porukka pienryhmiin (esimerkiksi Zoomissa voi) ja annetaan 

ryhmien hetki miettiä seuraavia kysymyksiä. Vaihtoehtoisesti kysymyksiä voidaan pohtia 

yhdessä tai pyytää jokaista osallistujaa miettimään vastauksia hetki yksin ennen yhdessä 

purkamista.  

● Millaisia muutoksia tarvittavat ilmastotoimet tuovat elämäämme?  

● Millaisia myönteisiä seurauksia muutoksilla on? 

 
2. Kirkon ilmastotalkoot 
Pajan vetäjä lukee väitteen ( liite 2 ), johon osallistujat vastaavat kertomalla kuinka samaa 

mieltä he ovat väitteen kanssa asteikolla 1-5 (1=eri mieltä, 5=samaa mieltä). Vastata voi 

keskustelukenttään tai osallistujia voi pyytää kirjoittamaan viidelle paperille numerot 1-5 ja 

nostamaan väittämän kohdalla sopivan numeron. Jokaisen väitteen jälkeen pyydetään yhtä 

tai kahta osallistujaa perustelemaan mielipiteensä ja herätellään keskustelua. Pajan vetäjä 

voi halutessaan nostaa keskustelussa esille alakohtiin kirjattuja huomioita.  

 
3. Positiiviset ilmastouutiset 
Jos mahdollista, jaetaan osallistujat pienryhmiin. Pienen ryhmän kanssa työskentelyä 

voidaan tehdä myös yhdessä, tai pyytää osallistujia työskentelemään itsenäisesti. Ryhmät 

tai osallistujat kuvittelevat olevansa toimittajia maailmassa, jossa ilmastonmuutosta on 

pystytty hillitsemään ja positiivisia muutoksia on tapahtunut. Myös kirkko on ollut mukana 

ilmastotalkoissa ja näkyvästi mukana tekemässä ilmastotoimia. Kirjoittakaa mahdollisimman 

monta lööppiä, joissa ilmastotoimet ja niiden aiheuttamat muutokset ovat esillä positiivisessa 

valossa. Esitelkää työt toisillenne.  

 

Lopuksi voidaan purkaa harjoitteet keskustelemalla 

● Löytyykö ryhmältä töiden myötä joitain yhteisiä myönteisiä tulevaisuuden visioita?  

● Miltä tehtävän tekeminen tuntui?  



● Miten tehtävän tekeminen mahdollisesti muutti omaa näkökulmaa tai ajatuksia 

ilmastonmuutoksen hillitsemisestä?  

● Kenen tulisi mielestänne tehdä vastaavanlainen harjoitus? 

 
 
4. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE 

https://forms.gle/JidXJB5uZiRinu566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIITE 1 VIRIKEDIA 

 
 
LIITE 2 JANAVÄITTEET 

● Ilmastonmuutos huolettaa tai ahdistaa minua 
● Ilmastonmuutos ei kosketa minua 
● Yhden ihmisen valinnoilla ei ole väliä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä 

○ Yksi ihminen ei voi yksin ratkaista ilmastokriisiä. Kun ilmastotekoja tekevistä yksilöistä 
muodostuu joukko tai liike, on vaikutus kuitenkin jo suuri! On hyvä myös muistaa, että 
yksilöiden valintojen merkitys on eri puolilla maapalloa eri suuruinen. Esimerkiksi 
keskivertosuomalaisen päästöt ovat lähes kuusi kertaa suuremmat kuin 
keskivertointialaisen. Yksittäisten ihmisten valinnoilla on siis merkitystä etenkin paljon 
kuluttavissa maissa.  

● Minä en voi vaikuttaa ilmastopolitiikkaan 
○ Vaikka et voisi vielä äänestää, olemassa on lukuisia mahdollisuuksia vaikuttaa! 

Nuorisovaltuustot, vaikuttajaryhmät, tapahtumien ja tempausten järjestäminen 
esimerkkeinä. Greta Thunberg aloitti lakkoilun yksin ja inspiroi tuhansia ihmisiä 
mukaan ilmastotekoihin. On hyvä silti muistaa, ettei vastuu ilmastokriisistä ole 
nuorilla, vaan aikuisilla.  

● Seurakunnassani tehdään tarpeeksi ilmastonmuutoksen vastustamiseksi 
● Kristinusko voi olla vastavoima vallitsevalle kulutuskulttuurille 

○ Hiilineutraali kirkko -ohjelmasta: “Monien ihmisten tulee vähentää kulutustaan ja 
sopeuttaa elämänsä kohtuullisiin puitteisiin, monet puolestaan tarvitsevat nykyistä 
enemmän. Kohtuus ei merkitse harmaata arkea, vaan etsii uutta, luovaa ja rikasta. 
Kristilliset kirkot yhdessä monen muun uskonnon kanssa ovat korostaneet 



vuosisatojen ajan, että kun tietyt perustavat tarpeet on tyydytetty, todellinen elämän 
ilo tulee rakkaista ihmisistä ja meitä ympäröivän luomakunnan rikkaudesta.”  

● Kristittyjen vastuu on pitää huolta luomakunnasta ja taistella ilmastonmuutosta 
vastaan 

○ 1 Moos 2:15 Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja 
varjelemaan sitä.  

○ Job 12: 7 - 9 Kysy sinä eläimiltä, ne kertovat sen sinulle, kysy taivaan linnuilta, ne sen 
sinulle ilmoittavat. Katso maata, se on valmis opettamaan, meren kalatkin sen sinulle 
kertovat. Kaikki ne tietävät tämän: Herra itse on kaiken tehnyt. 

● Kirkolla on mielestäni tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä 
○ Kirkko pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä 

 
 
Lähteitä 
http://ahtisaaripaiva.fi/wp-content/uploads/2019/09/Pelottelusta-positiivisuuteen.pdf 
http://ahtisaaripaiva.fi/wp-content/uploads/2019/09/Untitled-2.pdf 
http://ahtisaaripaiva.fi/wp-content/uploads/2019/09/Myytinmurtajaiset.pdf 
https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/22804/Kirkko+selvittaa+keinojaan+hillita+ilmastonmuutosta#ab
5a7a75 
https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/hiilineutraali-kirkko 
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/kirkko-kavi-taistoon-ilmastonmuutosta-vastaan-ja-pyrkii-taysin-hiilineutraaliksi-11
-vuodessa#cd3a666a 
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