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➢ Vaikuta-pelit järjestettiin osana 
Keski-Suomen Nuorisofoorumia.

➢ Ilmastoteeman peliä pelasi 77 
nuorta lähinnä Muuramesta sekä 
Jyväskylästä. 

➢ Peleissä kerättiin nuorten 
ajatuksia ja mielipiteitä sekä 
testattiin nuorten tietoa 
aiheista. 

➢ Opettajien ja oppilaiden palaute 
kannustaa jatkamaan pelien 
toteuttamista myöhemminkin.



Seuraavaksi nuorten ajatuksista… 

”Mietin mitä tapahtuu, 
voiko tästä unesta vielä havahtuu? 

Päässä pieni musta aukko, 
sanoin kaverille kun se henkeä haukko. 

Tuntuu et kukaan ei mitään tee, 
tilanne ei mihinkään mee. 

Voiko tulevaisuudessa lasketella ja hiihtää 
vai pitääkö sisällä vaan piirtää.”



MILTÄ ILMASTONMUUTOS TUNTUU?

Kesähelteet on kivoja 
mutta muut 
ilmastonmuutoksen asiat 
on huonoja ja ne ärsyttää, 
mutta ei niille yksin 
mitään voi. 

Ilmastonmuutos on karsea, 
ei välttämättä ensi vuonna ole talvea.
Ei tule enää ollenkaan lunta, 
eikä tämä ole todellakaan unta

Ilmastonmuutos on totta 
siihen ei pysty vaikuttaa rotta. 
Sinä voit sen estää,
jos et, sen joudut kestää

Ilmastonmuutoksesta tulee mieleen talvi, 
jossa maata ei peitäkään paksu hanki. 
Talvella ei sadakaan lunta vaan vettä, 
ja kesällä ei pääse suolle, kun siellä on tulva "ai että". 
Kesällä kyllä on kuuma, 
mutta kohta Suomessakaan ei ole yhtään puuta. 
Kun tulipalo puita polttaa, 
niin kannattiko sitä ilmastonmuutosta vaan oottaa.
Asialle tehdä jotain kannattaa, 
koska nyt se asia vielä jotain naurattaa.



Ekologinen 
kädenjälki

Miten sinä voisit parantaa 
maailmaa? Mitä voisit tehdä
Ilmaston hyväksi?

Voisin vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen asumalla 
taloudellisesti, liikkua kävellen tai 
pyörällä paikkoihin ja vähentämällä 
punaisen lihan syöntiä.

Jos minulla olisi jokin suuri yritys, jolla on paljon 
valtaa omassa maassani, tekisin tuotteita, joiden 
tuottamisessa on huomioitu päästöt.



Valintoja ilmaston puolesta

2. Mitkä asiat estävät tai vaikeuttavat hyvien valintojen 
tekemistä?

Eniten mainittu syy oli raha. Erityisesti perheen 
asenteiden ja tapojen koettiin vaikeuttavan omien 
ruokavalintojen tekemistä. Myös tiedonpuute ja 
ristiriitaiset viestit hankaloittavat valintojen tekemistä. 

3. Entä miten asian voisi ratkaista? Mikä 
helpottaisi valinnan tekemistä?

Nuoret kaipaavat tietoa asioista! Myös 
yksinkertaisesti oma päätös asiasta koettiin 
tärkeäksi sekä asioista keskustelu. 

1. Mitä valintoja haluaisit tehdä ilmaston hyväksi, 
mutta et jostain syystä pysty?

Nuoret halusivat erityisesti vähentää muovia ja muuttaa 
ruokavaliotaan ilmastoystävällisemmäksi.  Moni halusi 
myös vähentää lentämistä. 

Kun monesta paikasta 
tulee joskus ihan erilaista 
tietoa niin ei tiedä, mikä 
oikeasti olisi paras 
vaihtoehto

Haluaisin olla kasvissyöjä, 
mutta perheessä kukaan 
muu ei ole eikä minunkaan 
anneta

Muovia on vaikea vähentää, 
koska sitä on kaikkialla



Kuka kertoo ilmastosta?

Kuka kertoo ilmastoasioista ja kenen toimista et ole kuullut mitään? 
Täydennä seuraavat lauseet mielestäsi sopivilla sanoilla.

Pääset kurkkaamaan tarinaa nuorten vastauksista nettisivuiltamme:

http://www.nuortensuomi.fi/blogi/kuka-kertoo-ilmastosta-nuoret-
vastaavat/

http://www.nuortensuomi.fi/blogi/kuka-kertoo-ilmastosta-nuoret-vastaavat/




Puhutaan tunteista

Nuoret vastasivat kyselyyn ilmastotunteista.
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Puhutaan tunteista

Kenen kanssa tai millä tavoin olet käsitellyt 
ilmastonmuutoksen nostattamia tunteita?

1. Kavereiden kanssa jutellen 
2. Vanhempien kanssa jutellen
3. En kenenkään kanssa / mitenkään
4. Koulussa / opettajan kanssa

Perheen ja kavereiden 
kanssa jutellen ja 
pohtien erilaisia 

vastauksia toimia 
ympäristön hyväksi.

En oikein tiedä. Saan 
käsiteltyä tarpeeksi 
mielestäni

Haluaisin puhua 
ilmastonmuutoksesta 
jonkun asiasta paljon 
tietävän kanssa.

Entäpä kenen kanssa haluaisit käsitellä niitä enemmän? 

1. En kenenkään / en haluaisi käsitellä
2. Kavereiden
3. Jonkun sellaisen kanssa, joka tietää asiasta
4. Koulussa



Puhutaan tunteista

Miten ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tunteisiin 
mielestäsi suhtaudutaan?

• Suurin osa koki, että suhtautuminen oli ihan hyvä ja 
tunteita ymmärretään.

• Silti useilla oli kokemus, että tunteisiin suhtaudutaan 
negatiivisesti.  

• Ihan hyvin
• Ymmärtäväisesti, riippuen ihmisestä
• Hyvin, koska kaikilla on varmasti aikalailla samanlaisia tunteita

• Vähätellen
• Epäilevästi
• Ei mitenkään



Kysy päättäjältä

Mikä sua mietityttää ilmastonmuutoksessa tai siihen liittyvässä päätöksenteossa? Mitä haluaisit 
kysyä päättäjiltä tai ilmastoasioiden asiantuntijoilta?

Miksi Suomen kansalta vaaditaan 
osallistumista ilmastonmuutostaisteluun? 
Suomi ei voi käytännössä tehdä mitään 
ilmastonmuutokselle. Vain suuret valtiot, 
joissa on suuri tuotanto, voivat vaikuttaa. 
Suomen päästöt ovat marginaalisia 
verrattuna suuriin maihin.

Miksi välillä ilmastonmuutokseen 
puututaan niin välinpitämättömästi, 
vaikka kyseessä on meidän 
tulevaisuutemme?

Mitkä maat edistävät 
ilmastonmuutosta 
eniten? Mitä konkreettisesti kannattaisi 

tehdä, että voisi toimia 
ilmastoystävällisemmin?

Mikä on Suomen suurin 
ilmastonmuutoksen 
aiheuttaja ja miten siitä 
yritetään päästä eroon?

Nyt koronaviruksen aikaan on tehty 
nopeita ja suuria päätöksiä, miksei 
ilmastonmuutoksen vuoksi tehdä 
samanlaisia radikaaleja päätöksiä? 



Muita tehtäviä

• Pelaajat yhdistivät ruoka-aineita niiden
hiilidioksidipäästöihin

• Tutustuivat Keski-Suomen Ilmastotiimiin
ja heidän suunnittelemaan
Ilmastopakettiin (→@ksilmastotiimi)

• Sekä arvioivat ilmasto-opas.fi -sivustoa.



PALAUTETTA PELISTÄ
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Ei... eihän tässä oo
mitään järkeä

No ehkä... Kyllä ehdottomasti

Suosittelisitko Vaikuta-peliä 
muille?



PALAUTETTA PELISTÄ



” Hei missä on ne pakkaset, 

joina käteen oli pakko heittää rukkaset?

Miksi tää helle piiskaa mun selkää, 

vielä etelämmässä ei varmasti kivaa oo kellään. 

Mua pelottaa mitä vielä tapahtuu, mitä sulaa 

ja ketkä seuraavaks sukupuuttoon delaa. 

Liekeissä kylpee useampi alue, 

oispa vielä maailmankaikkeuden alkutilanne. 

Ihminen on kouluttautunut huippupeto,

ei sille riitä täällä suurinkaan keko.

Kokoajan kiivettävä ylemmäksi, 

bling, saavutus avattu, aukko otsonikerrokseen lyöty lopullisesti.

Ilmasto kiihtyy nopeammin, kuin perus Penan mersu, 

eikä sillä toivottavasti kovin moni kersku. 

Konkreettisia tekoja tarvitaan sulta ja multa,

joten eiköhän tehdä yhdessä jotain hyvää, tulee iloisemmaksi luontoäitikulta.”



Kiinnostuitko? Kysy lisää!

carita.hannivirta@nuortensuomi.fi
p. 0440 124606

mareena.laine@nuortensuomi.fi
p. 0440 124608

www.nuortensuomi.fi 


