Mikä ilmastokasvatus?

Ilmastotunteet ja toivo

Ilmastokasvatus sisältää tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista nyt ja tulevaisuudessa sekä keinoista hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Vaikuttavassa ilmastokasvatuksessa mukana ovat niin
tieto, tunteet, arvot, asenteet, taidot kuin toiminta. Sekä tietysti kaikkien osallisuus ja yhdessä tekeminen!

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, mutta erityisesti lapsia ja nuoria, sillä he tulevat elämään ilmastonmuutoksen yhä voimakkaammin muokkaamassa maailmassa. Ilmastonmuutos herättääkin monenlaisia tunteita, ja aihe voi tuntua välillä vaikealta käsitellä. Pelko, ahdistus, syyllisyys, suru ja viha – kaikki
tunteet ovat sallittuja, ja niistä puhuminen on tärkeä osa ilmastokasvatusta.

Aikamme ehkä suurimman ongelman ja laajan, monimutkaisen ilmiön käsittely ei aina ole
helppoa, mutta onneksi apuna on yhä useampia ilmastokasvatusmateriaaleja ja -työkaluja.
Ilmastokasvatus on olennainen osa ilmastonmuutoksen hillintää – kasvattamalla ilmastovastuullisia tulevaisuuden aikuisia voimme todella saada aikaan muutosta!

Miten puhua ilmastonmuutoksesta
lapsille ja nuorille?
»» Pohdi ensin omaa suhtautumistasi ilmastonmuutokseen.

Kasvattajan on hyvä kohdata ensin omat ilmastotunteensa ja jakaa niitä muiden aikuisten kanssa. Kasvattajana olet lasten ja nuorten tukena ja tärkeä roolisi on pysyä realistisen toiveikkaana ja ratkaisukeskeisenä.
Yhtä tärkeää on kuitenkin toimia myös kanssatuntijana, auttaen lapsia ja nuoria sanoittamaan omia tunteitaan. Parhaimmillaan tunteiden kohtaaminen ja käsitteleminen voi muuntaa ilmastoahdistuksen haluksi
toimia yhteisen kotiplaneettamme puolesta!
Vaikka ilmastonmuutoksen seuraukset ovat suuri uhka niin ihmisille kuin ympäristölle, on meillä lupa ja
syytäkin olla toiveikkaita. Yksi parhaista keinoista pitää toivoa yllä on toimia yhdessä muiden kanssa. Myös
ajan viettäminen luonnonympäristöissä on tärkeä toivon ylläpitämisen ja ilmastotunteiden käsittelyn keino. Tästä oppaasta löytyy helppoja lasten ja nuorten kanssa toteutettavia toimintavinkkejä ilmastotoivon
vahvistamiseen ja ratkaisukeskeiseen ilmastokasvatukseen.

»» Selvitä lasten tai nuorten tietotaso ja lähde liikkeelle siitä.
»» Puhu aina totta, muttei liikaa. Erityisesti pienten lasten kanssa liian
yksityiskohtainen tieto voi turhaan hämmentää ja pelottaa. Anna
lapsille tilaisuus kysyä, jos he haluavat tietää lisää.
»» Kuuntele ja kysy, mitä ajatuksia ja tunteita herää.
»» Kerro ratkaisukeinoista sekä suuressa että pienessä mittakaavassa. Lasten ja nuorten on tärkeää ymmärtää, että me todella voimme vaikuttaa ilmastonmuutokseen, ja asialle tehdään jo valtavasti ympäri maailman. Puhukaa yhdessä sekä
arjen pienistä ilmastoteoista että suurista maailmanlaajuisista
päätöksistä ja ratkaisuista.
»» Varo syyllistämistä ja liian suuren vastuun asettamista lapsen tai nuoren harteille. Oma elämäntapamme on monin tavoin ilmastonmuutosta voimistavaa. Tämä voi aiheuttaa lapsessa tai nuoressa tarpeetonta syyllisyydentuntoa ja
ahdistusta. On tärkeää painottaa, että päävastuu ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta on aikuisilla, ja kasvaessaan lapset voivat
alkaa ottaa enemmän vastuuta – opittuaan pienestä pitäen ilmastovastuullisiksi!
»» Keksikää yhdessä omia ilmastovastuullisia tekoja ja tapoja.
»» Huomaa hyvä! Huomioikaa yhdessä hyvät ilmastoteot niin luokassa kuin muualla maailmassa.

Hyviä vinkkejä ilmastotunteiden käsittelyyn löytyy esimerkiksi Panu Pihkalan blogista
Ympäristöahdistus ja toivo otsikolla ”Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?”

Käytännön ilmastotekoja kouluille ja päiväkodeille

8 askelta vaikuttavaan ilmastokasvatukseen

Tärkeimmät ilmastovastuulliset arjen teot liittyvät kiinteistöjen energiaratkaisuihin, ruokaan,
liikkumiseen ja kuluttamiseen. Tässä vinkkejä päiväkodeille ja kouluille sopiviin ilmastotekoihin:

Vinkkilista kasvattajalle

»» Energiankulutuksen seuranta ja fiksut energiatavat
»» Siirtyminen uusiutuvaan energiaan
»» Enemmän kasvisruokaa, vähemmän lihaa ja muita eläinperäisiä tuotteita
»» Ruokahävikin minimointi
»» Päiväkotiin/kouluun pyörällä tai kävellen
»» Hankintojen vähentäminen
»» Tarpeellisten tavaroiden hankkiminen käytettynä tai
kestävästi valmistettuja tuotteita suosien

1. Tiedosta ja tunnista tunteet, joita ilmastonmuutos herättää sinussa ja muissa. Opi käsittelemään
tunteita niin, että pystyt kohtaamaan ilmastonmuutoksen realiteetit niiden välttelemisen sijaan.
2. Puhu ilmastonmuutoksesta myös työkavereille ja riko rohkeasti kollektiivista hiljaisuutta aiheen
ympärillä, jotta yhä useampi havahtuu ilmastonmuutoksen uhkaan ja toimintaan.
3. Arvot kehiin – tuo esiin meille kaikille tärkeiden asioiden yhteys ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi
perhe ja turvallinen koti ovat yleisesti ihmisille tärkeitä – ja molempiin näihin ilmastonmuutos
vaikuttaa.
4. Ilmastonmuutos on jo täällä – kerro se muille ja toimi itse sen mukaisesti. Kun havaitsemme
ilmastonmuutoksen olevan nykyhetkessä, eikä kaukana tulevaisuudessa, motivaatio toimia kasvaa.
5. Toimi yksilönä ja yhdessä muiden kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toiminta luo toivoa
ja innostusta! Muista myös rentoutua ja juhlia saavutuksia.
6. Tee ilmastovastuullisista tavoista tavallisia arjen tapoja. Näin vahvistat yhteistä tunnetta siitä,
että ”me kaikki teemme tätä” ja ”ympäristövastuullisuus on normaalia”.
7. Luokaa positiivisia tulevaisuuden visioita maailmasta, jossa energiankulutus on kestävällä tasolla
ja energia on uusiutuvilla lähteillä tuotettua, hiilidioksidipäästöt on saatu nollaan ja ilmastonmuutos
on saatu hillittyä kohtuulliselle tasolle. Näin muodostuu innostava kuva siitä, mihin suuntaan meidän
tulisi kulkea ja mitä askelia sinne pääseminen vaatii.
8. Vietä aikaa luonnonympäristöissä – se virkistää, antaa voimia ja vahvistaa toivoa. Vahvan
luontosuhteen ylläpitäminen auttaa meitä jaksamaan ja muistamaan, mikä todella on tärkeää.

Ilmastovaikuttajaksi kasvaminen
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen harjoittelu on tärkeä osa ilmastokasvatusta: on monia lasten ja nuorten
arkea lähellä olevia asioita, joihin he voivat yhdessä aikuisen tuella pyrkiä vaikuttamaan. Päiväkoti tai koulu
voi esimerkiksi tehdä ilmastokampanjan kasvisruuan lisäämiseksi, pyytää kuntaa siirtymään uusiutuvaan
energiaan tai valmistella ilmastonmuutosaiheisen näytelmän.
Aikuisen tehtävä on tukea ja luoda raamit vaikuttamiselle niin, että lapsilla ja nuorilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa projektin kulkuun. Kun lapset ja nuoret kokevat, että heitä kuullaan ja heidän ajatuksensa
otetaan vakavasti, he oppivat luottamaan vaikuttamisen voimaan. Tavoitteena on kasvattaa aktiivisia ilmastovaikuttajia, jotka haluavat ja kykenevät ottamaan vastuuta.
Lasten ja nuorten vaikuttamisprojektit kannattaa pyrkiä suunnittelemaan niin, että ne voidaan toteuttaa
kohtalaisen lyhyellä aikavälillä ja tavoitteet ovat realistiset. On myös muistettava, että joskus ilmastovaikuttaminen voi olla hyvinkin haastavaa ja hidasta, eikä pelkästään lasten ja nuorten projekteissa. Ilmastonmuutos on todellakin hyvin viheliäinen ja monimutkainen ongelma, jonka ratkaiseminen ei ole helppoa
– muutenhan se olisi jo ratkaistu!

Lähde, soveltaen: Australian Psychological Society (2017). The climate change empowerment handbook.

Toimintavinkkejä ilmastokasvatukseen

POSITIIVISIA UUTISIA		
alakoulu, yläkoulu, toinen aste

Pikakartoitus
Lapset ja nuoret voivat löytää vastaukset itse havainnoimalla.

Tavoite: Kiinnittää huomiota maailmassa tapahtuvaan positiiviseen kehitykseen.
Oppiaineet: maantieto, yhteiskuntaoppi, katsomusaineet, äidinkieli, muut kielet

Kartoitus saattaa vaatia aikuisen apua.

Etsikää esim. lukuvuoden mittaan hyviä ilmastouutisia kotimaasta ja maailmalta, ja kootkaa niitä
seinälehteen koulun seinälle. Loppuvuodesta tarkastelkaa yhdessä, mitä kaikkea toivoa herättävää
on vuoden aikana tapahtunut.

Hieman enemmän aikaa ja tekemistä vaativa haastattelu, mittaus tai kysely.

Voitte tehdä positiivisten uutisten etsimisestä myös kisan luokkien välille: eniten uutisia keruuaikana
löytänyt luokka saa onnistumisestaan pienen palkinnon! Voitte myös äänestää oppilaiden mielestä
kaikkein parasta uutista keruukauden päätteeksi.

Selvittäkää
SÄHKÖ
Tuotetaanko käyttämänne sähkö
uusiutuvilla vai uusiutumattomilla
energialähteillä?

ILMASTOTOIVON PUU		
päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, toinen aste
Tavoite: Tehdä ilmastovastuulliset teot ja toivoa ylläpitävät saavutukset näkyviksi.

Kuinka suuri on yhden kuukauden
sähkönkulutus (kWh)?
Onko valoja tai sähkölaitteita
päällä turhaan?

Oppiaineet: maantieto, yhteiskuntaoppi, katsomusaineet, kuvataide

LÄMMITYS

Askarrelkaa seinälle puun runko sekä valmiiksi puun lehtiä, jotka voi helposti kiinnittää runkoon.
Materiaalina voi käyttää vaikkapa kartonkia, kierrätyspaperia tai oksia ja syksyllä kuivattuja oikeita
puun lehtiä.

Onko sisätilojen lämpötila 18-21
celsiusastetta?

Jokaista ryhmänne tekemää ilmastotekoa kohden kiinnitetään uusi lehti puuhun. Näin voitte nähdä, miten ilmastotekojen määrä – ja siten vaikutus – kasvaa. Esimerkiksi: ”Opettelimme tekemään
kasvisruokaa”, ”Istutimme puun”, ”Tulemme kouluun pyörällä” jne. Halutessanne voitte kiinnittää
puuhun myös kuvia iloisista ilmastotoiminnan hetkistä tai mitä vain mikä tuo teille näkyväksi oman
positiivisen ilmastovaikutuksenne.

RUOKA

TULEVAISUUSKUVIA
päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, toinen aste

LIIKKUMINEN

Tavoite: Kuvitella toivottavia tulevaisuuksia ja hahmottaa, miten ne voidaan saavuttaa.

a.
b.
c.
d.

Oppiaineet: maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, katsomusaineet, äidinkieli, kuvataide
Miettikää, miltä haluaisitte tulevaisuuden näyttävän vaikkapa 10 tai 20 vuoden päästä koulussanne, kotipaikkakunnallanne tai maapallolla. Mitkä asiat olisivat muuttuneet nykypäivästä? Piirtäkää
kuvia toivomistanne tulevaisuuksista! Keskustelkaa lopuksi, olisiko kuvien kaltainen tulevaisuus oikeasti mahdollinen – ja jos, niin mitä voisitte tehdä sen eteen?
Jatkotehtävänä voitte myös kirjoittaa kuville taustatarinoita: millaisten vaiheiden kautta muutokseen päästiin? Tarinan voi hyvin esittää myös sarjakuvan muodossa.

Mikä on rakennuksen lämmönlähde?

Onko kaikille tarjolla
kasvisruokavaihtoehto?
Kuinka moni syö kasvisruokaa?
Kuinka paljon ruokahävikkiä
syntyy viikossa (kg)?

Kuinka moni tulee päiväkotiin/
kouluun/vapaa-ajantoimintaan
autolla
julkisen liikenteen välineellä
pyörällä
kävellen

KULUTUS
Pohtikaa viimeisimpien hankintojenne
a. ilmastovaikutuksia
b. tarpeellisuutta

Vastaus		

Toimenpiteitä

Mikä Vihreä lippu?
Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, toisen asteen oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Se ohjaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan toimintaan.
Vihreässä lipussa toteutuvat kestävän kehityksen eri näkökulmat.
Vihreä lippu on myös kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Sen kriteerit täyttävä osallistuja saa
ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Ohjelmaan voi lähteä mukaan mikä tahansa päiväkoti, koulu tai oppilaitos – Vihreä lippu antaa kaikille soveltuvan toimintamallin ja rungon ympäristötyön kehittämiseen lasten ja nuorten johdolla.
Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, joka toimii lähes 70 eri maassa ympäri maailman.
YK:n ympäristöohjelma UNEP suosittelee Vihreää lippua. Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on kehittänyt ohjelmaan omaan päivähoito- ja koulujärjestelmäämme sopivat toimintatavat ja materiaalit.

Tukea ilmastokasvatukseen
Vihreä lippu -ohjelma tarjoaa tukea ja valmista materiaalia kahdeksaan eri ympäristöteemaan, joista uusin on ilmastonmuutos. Tämä vihkonen on lyhyt tiivistelmä Vihreä lippu -osallistujille tarjottavasta ilmastonmuutos-teemamateriaalista, joka sisältää mm. taustatietoa ilmastonmuutoksesta, vinkkejä ja tietoa
teeman käytännön toteutukseen ja ilmastokuormituksen vähentämiseen sekä kartoitusapurin toimintayksikön ilmastokuormituksen kartoitukseen. Ennen kaikkea materiaali antaa eväitä haastavan aiheen käsittelyyn eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa.
Ohjelman osallistujat voivat toteuttaa teemasta materiaalien pohjalta oman, 1-1,5 vuoden mittaisen Vihreä lippu -projektin. Projektin aikana aihetta käsitellään monipuolisesti opetuksessa sekä lasten ja nuorten
ympäristöraadin itse suunnittelemin ja toteuttamin tempauksin.

Lisätietoa ohjelmasta:
www.vihrealippu.fi
vihrealippu@feesuomi.fi
09 4541 8151
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