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Nuoren Ilmastovaikuttajan koulutus 
on suunniteltu ja toteutettu osana 
Astetta Coolimpi Ilmasto -hanketta, 
jota toteutettiin vuosina 2019-2021 

Ympäristöministeriön tuella.

ALKUSANAT

Nuoren ilmastovaikuttajan koulutus on Keski-Suomen nuorten Ilmastotiimin suun-
nittelema koulutuspaketti ilmastonmuutokseen vaikuttamisesta kiinnostuneille noin 
13–19-vuotiaille nuorille. Koulutuksen tarkoituksena on vastata niihin tarpeisiin, 
joita ilmastovaikuttamisesta kiinnostuneilla nuorilla on. Se tarjoaa tietoa, tukea ja 
välineitä vaikuttaa. 

Idea koulutukseen lähti havainnosta, että ilmastovaikuttamisesta kiinnostunut nuori 
voi usein kokea olevansa yksin asian kanssa, jolloin vaikuttamiseen ryhtymiseen 
on isompi kynnys. Koulutuksella annetaan välineitä vaikuttaa eri tasoilla ja muistu-
tetaan siitä, ettei nuori ole yksin asiansa kanssa. Monet ilmastovaikuttamisesta kiin-
nostuneet nuoret voivat myös kohdata vähättelevää suhtautumista omaa elämän-
tapaansa tai omia arvojaan kohtaan, minkä vuoksi on tärkeä käydä läpi haastavia 
tilanteita, tuoda kannustusta ja luoda uskoa. Koulutuksessa on silti tärkeää muistut-
taa myös siitä, että vaikka ilmastovaikuttaminen on hieno ja tärkeä juttu, ei kaikki 
ole yhden nuoren vastuulla.

Koulutuksen kesto on kokonaisuudessaan kolme tuntia. Harjoituksiin on varattu 
reilusti aikaa myös keskustelulle, koska se mahdollistaa muilta oppimisen, keskus-
telutaitojen harjoittelemisen käytännössä sekä vertaistuen ilmastonmuutokseen 
liittyvissä tunteissa ja pulmissa. Koulutuksen voi jakaa kahteen osaan tai toisaalta 
poimia sieltä juuri teidän porukalle sopivimmat harjoitukset. 

Koulutuksen voi ohjata nuori itse tai esimerkiksi nuoriso-ohjaaja. Koulutus soveltuu 
hyvin esimerkiksi nuorten ilmastoryhmän toiminnan alkuun. 

Ilmastotiimin logon on suunnitellut Helmi Pesonen

Tervetuloa

mukaan!



Etätoteutus:
Etätoteutuksessa voidaan 
hyödyntää esimerkiksi Padlet- 
tai Miro-alustoja, joihin ohjaaja 
etukäteen kirjoittaa argumen-
tit. Nuoret lisäävät vastauksia 
argumentteihin alustalle.

1. ILMASTOPAKETTI

Ennen pureutumista Nuoren Ilmastovaikuttajan
Koulutukseen, on hyvä tarkistaa, että kaikilla on 
riittävät pohjatiedot aiheesta. Ilmastopaketti ker-
too nuorilähtöisesti faktoja ilmastonmuutoksesta, 
haastaa miettimään omia asenteitaan sekä tarjoaa 
vinkkejä omaan arkeen.

Harjoituksen ohjeet:

Ilmastopaketti löytyy osoitteesta http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/ 
Paketin diat avautuvat selaimessa ja dioilta löytyy kaikki tarvittava tieto
ohjaajalle. Paketti sisältää muun muassa videon ja Kahoot- tietovisan. 
Sivustolta löydät myös keskustelukysymykset, joita voi hyödyntää paketin 
läpikäymisen lomassa.

Tarvikkeet:

Tietokone ja videotykki diojen näyttämiseen. 
Osallistuville nuorille kännykkä tai tabletti 
visaan osallistumista varten.

”Paljon tietoa, minkä pohjalta osaa kertoa,  miten kannattaa 
toimia”

Tarvikkeet:

Paperilaput, joihin kirjoitetaan 
argumentit, Post it -lappuja, 
kyniä.

Kesto: 45 min

Tavoite: Lisätä tietoa ilmastonmuutoksesta.

2. TOP 10 ARGUMENTIT

Kesto: 30 min

Tavoite: Harjoitella rakentavia vastauksia kärkkäisiin kommentteihin.

Ilmastovaikuttamisesta kiinnostunut nuori 
saattaa usein kohdata epäilevää suhtautumista 
ja kärkkäitä kommentteja. Tässä tehtävässä 
harjoitellaan, miten noihin kommentteihin voi 
vastata rakentavasti ja nasevasti.

Harjoituksen ohjeet:

Tehtävässä nuorille näytetään 10 argumenttia, joita ilmastovaikuttamisesta 
kiinnostunut nuori kuulee liiankin usein. Argumentit kirjoitetaan lapuille ja 
liimataan ympäri huonetta. Nuoret kiertävät huoneessa 10-15 minuutin ajan 
kirjoittaen vastauksia argumentteihin Post it -lapuille ja liimaten niitä argu-
menttien alle.

Tämän jälkeen käydään läpi, millaisia vastauksia argumentteihin keksittiin. 
Yhdessä voidaan keskustella siitä, millainen vastaus kärkkäisiin kommentteihin 
on hyvä tai onko aina tarpeen vastata ja perustella omaa kantaansa. Esimerk-
kivastauksia löytyy oppaan liitteestä.  

Suomi on liian pieni, ei me voida vaikuttaa

Soijat tuhoaa sademetsät ja se on vegaanien syy

Vegaanit syö eläinten ruuat

Hyvä vaan, että tulee lämmin tänne

Kirpparit on ällöttäviä eikä sieltä löydä mitään

Nuoret on vaan aivopesty ja kaikki on vaan valetta

Mitään ei ole enää tehtävissä, peli on jo pelattu

Lähiliha on parempi kuin kaukaa tuodut pavut

Terveellinen ruokavalio sisältää lihaa

Kasvisruoka on vain liian pahaa syötäväksi

Argumentit:



3. ARKIPÄIVÄN VALINNAT

Harjoituksen ohjeet: 

Tehtävässä käydään läpi nuoren arkipäivän tapahtumat. Ensin taululle tai 
fläppipapereille piirretään jana, jonka alussa on aamu ja lopussa yö. Nuoret 
kirjoittavat lapuille oman arkipäivänsä tekoja ja tapahtumia (esim. syön aamu-
palaksi puuroa, menen harrastukseen vanhemman kyydillä). Laput liimataan 
janalle aikajärjestykseen. Kun tämä on tehty, aletaan tarkastella lappuja ilmas-
tovalintojen näkökulmasta.

Kysymyksiä pohdinnan avuksi:

1. Miksi teet kyseisen valinnan?

Esimerkki: Menen harrastukseen vanhemman kyydillä,
koska se on helppoa ja julkisia yhteyksiä ei ole.

2. Mikä olisi ilmaston kannalta hyvä valinta?

Esimerkki: Ilmaston kannalta kestävämpi valinta 
voisi olla jalan, bussilla tai kimppakyydeillä kulkeminen.

3. Mikä edesauttaisi kestävän valinnan tekemistä?

Esimerkki: Kimppakyytien toteutumista voisi edesauttaa se, että vanhemmat
vaihtaisivat puhelinnumeroita ja sopisivat vuoroviikoista kuljettamiseen.

Tätä kysymystä voi pohtia myös esteiden näkökulmasta. Miten mahdolliset 
esteet olisi voitettavissa? 

Esimerkki: Jos esteenä bussilla kulkemiseen on se, ettei sitä ole ennen tehnyt, 
eikä nuori tiedä miten toimia, voisi bussilla menemistä edesauttaa aikataulu-
jen selvittäminen ja kaverin kanssa matkustaminen.

Joskus kestävän valinnan tekeminen voi tun-
tua haastavalta ja tällöin on tärkeää korostaa, 
että valintojen paikkoja löytyy normaalistakin 
arkipäivästä monesta kohtaa. Jos yhdessä
kestävän valinnan tekeminen ei onnistu, on 
joka päivä monta muuta valinnan hetkeä.
Jo yhden asian muuttaminen joka päivä on 
tosi iso juttu! Lisäksi on hyvä nostaa esiin niitä 
kestäviä valintoja, mitä osallistuvat nuoret jo 
tekevät.

Tarvikkeet:
Liitutaulu ja liitu tai fläppipaperia 
janan piirtämiseen, Post it -lappuja 
ja kyniä.

Etätoteutus:
Etätoteutuksessa voidaan käyttää 
Padletin aikajanaa.

Kesto: 30 min

Tavoite: Tunnistaa oman arjen valinnan mahdollisuudet
ja saada vinkkejä ilmastotekoihin.

”Kun toistat 

saman pienen 

asian joka päivä, 

se tekee vuodessa 

jo tosi paljon”

”Arjessa onmoniavaikuttamisen paikkoja, nepitää vain huomata”



Harjoituksen ohjeet: 

Miettikää yhdessä nuorten kanssa, ketä voisitte kutsua mukaan koulutuk-
seen kertomaan omasta vaikuttamisestaan ja sovi haastateltavat ennakkoon. 
Mukaan voi kutsua esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajan, kunnanvaltuu-
tetun ja järjestöaktiivin. Puhujia ohjeistetaan kertomaan siitä, miten heidän 
roolissaan voi vaikuttaa ja miten nuori voi osallistua toimintaan. Nuoret voivat 
valmistella kysymyksiä puhujille ennakkoon ja haastatella heitä koulutuksessa.

Esimerkkikysymyksiä haastateltaville:

5. ERILAISIA VAIKUTTAJIA
Kesto: 30 min (10 min per puhuja)

Tavoite: Saada esimerkkejä siitä, miten 
yhteisöissä ja ryhmissä voi vaikuttaa.

Tarvikkeet:
Halutessa kyniä ja paperia, 
johon pienryhmät voivat kir-
joittaa omia muistiinpanojaan.

Etätoteutus:
Etätoteutuksessa osallistujat jaetaan 
pienryhmähuoneisiin, jonka jälkeen 
päähuoneessa käydään yhteinen 
keskustelu. 

Tarvikkeet:
Jos puhujilla on dioja, tarvitaan 
tietokone ja videotykki niiden näyt-
tämiseen. Mahdolliset kysymykset 
puhujille.

”Nuorten näkökulmaa 
pitäisi saada myös 

päätöksetekoon. Siksi 
nuorten on hyvä 
tietää erilaisista 

päättäjistä”Tehtävän tarkoituksena on asettua eri tavalla ajattelevien ihmisten asemaan ja 
havaita moninaiset tavat suhtautua ilmastonmuutokseen ja ilmastotekoihin. 
Nuoret pääsevät myös pohtimaan, miten erilaiset näkökulmat voi ottaa vaikut-
tamisessa huomioon.

Mikä on parasta vaikuttamisessa?
Miksi olet halunnut lähteä mukaan 
vaikuttamistoimintaan? 
Mikä sinua motivoi vaikuttamisessa?
Miten nuorten mielipiteet huomioidaan 
toiminnassanne?
Millaisia vinkkejä antaisit vaikuttamisesta 
kiinnostuneille nuorille?

Harjoituksen ohjeet: 

Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa työskennellään 10 minuuttia. Ryhmät 
voivat olla esimerkiksi Aktivistit, Tavalliset tallaajat, Poliitikot, Skeptikot ja Ilmas-
tonmuutoksesta huolestuneet. Ryhmien tehtävänä on pohtia, mitä kyseinen 
ihmisryhmä ajattelee ilmastonmuutoksesta, miten se reagoi ilmastovaikuttami-
seen ja miten kyseiseen ryhmään on mahdollista vaikuttaa. Pienryhmäkeskuste-
lujen jälkeen käydään yhdessä läpi ryhmien vastaukset kysymyksiin. 

Lopuksi käydään läpi vinkit rakentavaan keskusteluun: 

4. MITES NE MUUT?
Kesto: 20 min

Tavoite: Saada ymmärrystä erilaisia
näkemyksiä kohtaan.

Perustele omat argumenttisi hyvin, vaikka vastapuoli olisikin provosoiva
Pyri pysymään rauhallisena ja asiallisena, älä liioittele
Pohjaa faktaan, älä mutuiluun
Kannusta syyllistämisen ja painostuksen sijasta
 ”Kasvisruoan suosiminen on jo tosi hyvä juttu, vaikka vegaanisuus  
   olisi sitäkin parempi vaihtoehto”
 ”Oletko kuullut lihattomasta lokakuusta ja vegaanihaasteesta?”
Kuuntele toisia, vaikka olisitkin eri mieltä, älä dominoi 



Tarvikkeet:
Halutessa kyniä ja paperia, mihin 
voi kirjoittaa omat vastaukset.

Etätoteutus:
Osallistujat voivat kirjoittaa 
vastauksiaan chatti-kenttään. 

Tarvikkeet:
Paperilappuja, kyniä, halutessa hattu 
tai muu astia.

Etätoteutus:
Tavoitteet voi koota yhteiselle alustalle, 
kuten Jamboardiin tai Flingaan. Valitse 
alusta, jossa osallistujien nimiä ei tule 
näkyviin. 

6. LOPPUKOE

Harjoituksen ohjeet: 

Koulutuksen vetäjä lukee kysymykset vastausvaihtoehtoineen ja nuoret 
valitsevat itselleen sopivimman vaihtoehdon. Vetäjä voi kysyä osallistujilta, 
mitä vastauksia valittiin. Kysymykset löytyvät oppaan liitteestä.

”Jokaisella
 on 

oma tapansa 

vaikuttaa”

”Kun jokainen 
tekee jotain, 

niin lopputulos 
on varmasti 

hyvä”

Harjoituksen ohjeet: 

Koulutuksen lopuksi ryhmäläiset asettavat oman tavoitteensa ilmastovaikuttami-
seen liittyen. Tavoite voi olla esimeriksi oman arjen yksittäisen tavan muuttami-
nen, joka löytyi harjoituksen neljä pohjalta. Tavoite voi liittyä myös laajempaan 
vaikuttamiseen. Esimerkiksi levitän tietoa ilmastonmuutoksesta somen kautta 
omalle lähipiirilleni, seuraavissa perhejuhlissa vaikutan tarjoiluihin niin, että tar-
jolla on vain kasvisruokaa tai seuraavan vasta-argumentin tullen uskallan avata 
suuni ja sanoa, miksi se ei ole ”hyvä vaan, että tulee lämmin tänne”. 

Jokainen osallistuja kirjoittaa oman tavoitteensa lapulle. Tavoitteita ei tarvitse 
jakaa muiden kanssa. Halutessa voidaan kaikki tavoitelaput laittaa nimettömästi 
yhteen hattuun, jonka jälkeen jokainen osallistuja nostaa hatusta sattuman-
varaisesti yhden lapun ja lukee sen ääneen muille. Näin voi saada vinkkejä myös 
muiden tavoitteista, mutta kenenkään ei tarvitse jakaa omaa henkilökohtaista 
tavoitettaan. Esimerkkejä tavoitteista löytyy oppaan liitteestä.    

7. VIITTÄ VAILLE VALMIS VAIKUTTAJA 
– OMAN TAVOITTEEN ASETTAMINEN

Kesto: 15 min

Tavoite: Toiminnan aktivointi.

Kun koulutuksen harjoitukset on käyty läpi, on toiminnan aika. Koulutukseen 
osallistujat ovat saaneet tietoja ilmastonmuutoksesta, vinkkejä vaikuttami-
seen niin omassa arjessa kuin laajemminkin sekä pohtineet argumentointi- ja 
vaikuttamistapoja.

Kesto: 10 min

Tavoite: Huomata, että oma persoona 
vaikuttaa vaikuttamiseen ja se on vain 
hyvä asia!



Suomi on liian pieni, ei me voida vaikuttaa
 ”Kaikkien teoilla on merkitystä”
 ”Suomi voi vaikuttaa, koska muut maat katsoo sitä ylöspäin” 

Soijat tuhoaa sademetsät ja se on vegaanien syy
 ”Soijaa ei ole pakko syödä. On muitakin kasviperäisiä ruokia  
   kuin soija”
 ”Soijatuotanto ei ole ekologisin vaihtoehto, mutta suurin osa  
  soijatuotannosta menee karjan ja muiden eläinten käyttöön” 

Vegaanit syö eläinten ruuat 
 ”Ihminen ei syö eläinten rehua”
 ”Ihmiset syö eläimet”

Liite harjoitukseen kaksi

Mitään ei ole enää tehtävissä, peli on jo pelattu
 ”Mitään ei ole menetetty ennen kuin ihmiset luovuttaa”
 ”Vielä ei olla ylitetty 1,5 asteen rajaa”  

Lähiliha on parempi kuin kaukaa tuodut pavut
 ”Lihatuotannon päästöt ovat kuljettamisessa tulleita päästöjä  
   suuremmat”
 ”Lihatuotannon ongelmat tulevat siitä, että eläimille pitää vil- 
   jellä rehua. Jos ihmiset söisivät suoraan kasvit, päästöjä ei  
   syntyisi niin paljoa”  

Terveellinen ruokavalio sisältää lihaa
 ”Ruokasuosituksissa ja lautasmalleissa ei nykyään lue liha,  
   vaan proteiininlähde”
 ”Syöpäjärjestöjen suosituksen mukaan punaista lihaa saisi  
   syödä viikossa enintään 500 grammaa, minkä suurin osa  
   suomalaisista ylittää”   

Kasvisruoka on vain liian pahaa syötäväksi
 ”Oikein tehtynä ja maustettuna ei ole pahaa”
 ”Kasvissafkaa pitäisi alkaa kehittämään yleistajuisemmaksi ja  
   luontevammaksi. Onhan se myös tottumiskysymys”

Koulutuksen pilotissa nousseita vastauksia argumentteihin:

Hyvä vaan, että tulee lämmin tänne
 ”Ilmaston lämpeneminen meillä meinaa sitä, että jossain  
   muualla se lämpenee paljon enemmän. Tää johtaa esim.  
   konflikteihin ruoasta ja paikoista, joissa  kykenee asua” 
 ”Se ei ole enää niin hyvä asia, kun jäätiköt alkaa sulaa urakalla  
   ja rannikkokaupungit hukkuu merenpinnan nousuun”
 ”Lämpö = Suomen luonto ja perinnemaisemat katoaa,  
   Suomen luonnolliset lajit kuolee” 

Kirpparit on ällöttäviä eikä sieltä löydä mitään
 ”Kirppareita on erilaisia ja jokaisessa on eri vaatteita, joten  
   turha alkaa ennakkoluuloiseksi, jos on käynyt vain parilla  
   kirpparilla”
 ”Kirpparit voi myös yllättää, uudet lempivaatteet voikin 
   löytyä sieltä” 

Nuoret on vaan aivopesty ja kaikki on vaan valetta
 ”Nuoret on taas viisaampia kun niille on syötetty faktaa” 
 ”Ilmastonmuutos on tieteellisesti todistettu oikeaksi jo monen  
   kymmenen vuoden ajan”

”Kirpparit 
voi myös  

yllättää, uudet 
lempivaatteet 
voikin löytyä 

sieltä”



”Vähentää 
muovin 
käyttöä”

Liite harjoitukseen seitsemän

”Ostaa enemmän kirppareilta ja hyödyntää busseja ja junia kulkemisessa”

”Löytää ihmisiä, 

joiden kanssa 

vielä eteen
päin 

omia mielipiteitä 

ja agendoja”

”Hyödyntää 
omaa somea 

vaikuttamisen 
alustana”

Liite harjoitukseen kuusi

1. Toimit vaikuttajana ja saat setämiehiltä kommentteja kuinka nuoret vaikuttajat 
eivät tiedä asioista mitään. Kuinka reagoit heihin? 

a) Keskustelet heidän kanssaan rakentavasti ja tuot esiin näkökulmia, etkä anna heidän     
    vaikuttaa agendaasi.
b) Keskustelutilanne kärjistyy ja saatte aikaan sanasodan, joka ei johda muuhun kuin  
    pahaan mieleen.
c) Et reagoi mitenkään.

2. Vastuun jakaminen eri tehtävissä, miten toimit? esim. ‘’Kuka hoitaisi tämän osion’’ 

a) Otat vastaan kaiken työn ilman kenenkään apua ja koet loppuun palamisen tunnetta.
b) Jaat vastuuta vaikuttajakavereiden kanssa, jotta kaikilla on tehtävää etkä jää yksin  
    kaiken kanssa.
c) Et ota mitään vastuuta ja jätät kaiken muiden hoidettavaksi.

3. Vaikuttaja toimii yksin, kuinka toimit? 

a) Konsultoit eri kanavissa samoihin tavoitteisiin pyrkiviä ihmisiä mukaan vaikuttamaan  
    kanssasi.
b) Tyydyt vaikuttamaan yksin ja toteat ettei se vie mihinkään ja luovutat.
c) Viet agendaasi eri kanavissa eteenpäin yksin.

4. Negatiivinen suhtautuminen - ei saa muilta tukea vaikuttamiseen 

a) Olet kiinnostunut vaikuttamaan asioihin ja pyydät apua ja tukea ihmisiltä, jotka  
    aidosti ovat kiinnostuneita samoista asioista. Eli et anna negatiivisten kommenttien     
    vaikuttaa omaan tekemiseen!
b) Olet kyllästynyt kuuntelemaan kommentteja: ‘’miksi vaikutat kun se ei vie mihin-  
    kään, koska olet nuori’’ ja koet sen vaikuttavan liikaan omaan tekemiseen, ja lakkaat  
    vaikuttamasta.

5. Paikkakunnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tai et tiedä miten ja missä vaikuttaa 

a) Pyrit vaan tehostamaan omaa kiinnostusta vaikuttamaan asioihin vaikka sopivaa  
    esim. vaikuttajaryhmää ei löydy.
b) Otat selvää esim. nuoriso-ohjaajan tai somen kautta vaikuttamismahdollisuuksista,  
    olet valmis vaikuttamaan, vaikka se ei tapahtuisi omalla paikkakunnalla.
c) Et tee mitään.

”Vähentää lihan 

syöntiä ja elää
 

muutenkin 

egologisem
min”

”Saada lisää
 

tietoa 
siitä 

miten voi 

vaikutt
aa”




