
Ilmastotekoja
MOK 9lk



Aikataulu

9.00-9.30

Alkusanoja

9.30-12

Ilmastotekoja-videon tekeminen

12-12.30

Ruokailu

12.30-13

Videoiden katsominen, keskustelu ja 

ilmastoteoista innostuminen!



Pysäytetään 
ilmastokriisi

• Sanotaan, että olemme ensimmäinen 

sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen 

vaikutuksen ja viimeinen sukupolvi, joka voi 

tehdä sille jotakin. Enää ei ole aikaa 

hukattavaksi.

• Maailmassa ei ole tällä hetkellä valtiota, joka ei 

konkreettisesti näkisi ilmastonmuutoksen 

vaikutuksia.

• Ilmastokriisi aiheuttaa monenlaisia ajatuksia ja 

tunteita.

• Nuoret kokevat ahdistusta ilmaston ja 

luonnon puolesta. 

• Toisaalta iloa ja voimaa saa aktiivisesta 

toiminnasta ilmaston puolesta



Agenda 
2030

Tavoite 13: 
Ilmastotekoja

• Painottaa ilmastonmuutoksen 
hillinnän ja sopeutumisen 
kiireellisyyttä.

• Kaikkien maiden kykyä 
sopeutua ilmastonmuutokseen 
tulee parantaa lisäämällä mm. 
ilmastonmuutokseen liittyvää 
koulutusta ja tietämystä.

• Ilmastoteoilla taataan 
seuraaville sukupolville 
parempi tulevaisuus. 

• Nuoret janoavat oikeita toimia, 
ja monet vaikuttavat itsekin 
aktiivisesti!



Ilmastoteko

• Ilmastoteoilla tarkoitetaan tekoja, jotka auttavat ihmisiä tekemään ilmastoa 

säästäviä valintoja.

• Ilmastoteot voivat olla arjen pieniä tekoja tai suuria maailmanlaajuisia 

päätöksiä ja ratkaisuja.

• Ihmisten on helppo tehdä ilmastotekoja esimerkiksi ravintoon, 

energiansäästöön ja liikkumiseen liittyen. 

• Ilmastoteoilla on aina myös muitakin positiivisia vaikutuksia esimerkiksi 

hyvinvointiin, terveyteen tai talouteen liittyen 

• Tänään on tarkoitus kiinnittää huomiota 
• maailmalla ja kotimaassa tapahtuvaan positiiviseen kehitykseen 

ilmastoasioissa ja miten niihin on päästy ilmastekojen avulla

• tehdä näkyviksi ilmastovastuulliset teot ja toivoa ylläpitävät 

saavutukset!



Meidän 
tulevaisuus, 
osa 1

• Meidän tulevaisuus -sarjassa nuoret 

käsittelevät YK:n kestävän kehityksen 

ilmastotekoja -tavoitetta huumorin keinoin: 

Meidän tulevaisuus, osa 1: Ilmastotekoja

https://www.youtube.com/watch?v=-7Cyxcl-Q0w

https://www.youtube.com/watch?v=-7Cyxcl-Q0w


Ohje ilmastotekoja-videoon

• Ryhmätyö, jonka tuotos on video tai animaatio. 

1. Aiheen valinta: 

a) Ruoka

b) Liikkuminen

c) Koti ja asuminen

d) Tavarat ja vaatteet

e) Muut isot ja pienet teot

2. Etsikää aiheeseenne liittyvistä ilmastoteoista taustatietoa ja 

inspiroitukaa!

3. Esitelkää ja ideoikaa videossa positiivisia ilmastotekoja. 

• Minkälaisia positiivisia ilmastotekoja on ollut tai voisi olla aiheeseenne liittyen?

• Millaisten vaiheiden kautta ilmastoa säästäviin tekoihin päästään?

• Nyt ilmastoahdistus sivuun ja ilmastopositiivisuutta esiin! Käytä luovuutta ja 

kekseliäisyyttä – mikä on teidän positiivinen ilmastotekonne?


