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Johdanto
Tämän aktiviteettipaketin avulla partiolaiset ympäri 
maailmaa voivat:

Tervetuloa vuoden 2022  
muistelemispäivän aktiviteettien 
pariin. Niiden teemana on "Yhteinen 
maailma, tasa-arvoinen tulevaisuus".

Mikä on muistelemispäivä?

Kansainvälinen ystävyyden päivä, jota on 
vietetty vuodesta 1926 lähtien. Aina 22. 
helmikuuta partiolaiset juhlivat partioliikettä 
ja verkostoituvat keskenään pitämällä hauskaa 
yhdessä sekä oppimalla globaaleista ilmiöistä, 
jotka vaikuttavat heidän yhteisöihinsä, sekä 
ryhtymällä toimiin niiden suhteen. Lisäksi 
päivän aikana kerätään varoja 10 miljoonalle 
partiolaiselle ympäri maailmaa.  

Muistelemispäivän idea syntyi alun perin 
Partiotyttöjen Maailmanliitto WAGGGS:n 
neljännessä maailmankonferenssissa 
Yhdysvalloissa.

Päiväksi valikoitui 22. helmikuuta, koska se on 
sekä partioliikkeen perustajan Lordi Baden-
Powellin että partiotyttöjen ylijohtajan Olave 
Baden-Powellin syntymäpäivä.

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 
2020 pyysimme alle 18-vuotiaita 
tyttöpartiolaisia 100 eri maasta 
kertomaan, mistä asioista he olivat eniten 
huolissaan ja mitä he haluaisivat muuttaa 
maailmassa. Vastauksista kävi ilmi, että 
suurin huolenaihe on ympäristö.

Tästä syystä muistelemispäivän teema 
vuosina 2022–2024 onkin Yhteinen 
maailma, yhteinen tulevaisuus. Tämän 
vuoden muistelemispäivä aloittaa 
kolmivuotisen matkan, jonka aikana 
partiolaisista kehittyy ympäristötietoisia 
johtajia. 

Laajennamme ympäristöteemaa vuosittain 
ja tutustumme ympäristön ja muiden 
globaalien huoltenaiheiden välisiin 
yhteyksiin. Tänä vuonna perehdymme 
siihen, kuinka ympäristökysymykset 
ja ilmastonmuutos vaikuttavat 
suhteettomasti tyttöihin ja naisiin.

Tiesitkö, että tyttöpartiolaiset kuuluvat Partiotyttöjen 
Maailmanliittoon (World Association of Girl Guides and 
Girl Scouts, WAGGGS)? Pysy kartalla. Pysy linjoilla. 

2022: Yhteinen maailma, 
tasa-arvoinen tulevaisuus 
Ympäristö ja sukupuolten tasa-arvo

“Joko edessämme on tulevaisuus, jossa 
teemme sovinnon Maapallon kanssa 
naisten johdolla, tai ihmiskunnalla ei ole 
tulevaisuutta lainkaan.”

Vandana Shiva

Opitaan yhdessä

Perehtyä ympäristökysymyksiin
 
Oppia lisää ilmastonmuutoksesta ja siitä, miksi 
sillä on merkitystä
Perehtyä kiireellisiin ympäristökysymyksiin 
nykypäivän maailmassa
Ymmärtää, kuinka toimintamme vaikuttaa 
ympäristöön

Ryhtyä toimeen

Tunnistaa, mitä muutoksia on tehtävä 
ympäristön suojelemiseksi
Päättää alkaa suojella ympäristöä omassa 
arjessaan
Rohkaistua puhumaan ja toimimaan 
ympäristön puolesta sekä tukea muita 
yhteisön jäseniä tässä työssä

2023: Yhteinen maailma, 
kukoistava tulevaisuus
Ympäristö ja globaali köyhyys

2024: Yhteinen maailma, 

rauhallinen tulevaisuus
Ympäristö, rauha ja 
turvallisuus

Harjoitella 
tasa-arvoajattelua

Ymmärtää, miksi ilmastonmuutos vaikuttaa 
enemmän tyttöihin ja naisiin
Pohtia sukupuolten tasa-arvon ja ympäristön 
yhteyttä omassa elämässään
Tutustua erilaisiin tapoihin toimia ympäristön 
puolesta

Jos haluat tietää lisää tasa-arvoajattelusta ja siitä, miksi 

sukupuolen huomioon ottaminen on keskeistä hyvässä 

johtajuudessa, lue partiolaisten johtajuusmallin tiivistelmä. 

Seuraa WAGGGS:ää sosiaalisessa mediassa. 

@WAGGGSworld
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“There are a million of us. 
I am not good at arithmetic 
and I will not make any 
calculations which may not 
come true. But a penny, or two 
cents, or four annas or enough 
centimes or groschen or Heller 
or Filler or ore to make the 
same value, is not an immense 
amount, especially when it is 
perhaps saved or earned and 
given with a willing hand.”

Lady Olave Baden-Powell

Collect
Contribute to the fund and complete this 
year’s World Thinking Day Fund activity  
'Trash into Treasure' on page 50-51

Send
I’ve collected, what next? You have two 
options to send your donations to WAGGGS:

       Your National Association: Contact them 
first. Many National Associations collect 
donations to send to WAGGGS.

       Directly to WAGGGS: You can donate 
online or by Cheque, Credit Card or Bank 
Transfer or Fundraise Online

Or for USA donors the World Foundation 
for Girl for Girl Guides and Girl Scouts Inc. 

Once we receive your donations, you will 
receive a special World Thinking Day  
‘Thank You’ card and certificate as our way  
of showing our appreciation for all your  
hard work.

World Thinking Day Fund
This special day for you and all those in the 
Girl Guiding and Girl Scouting Movement is 
your chance to give so that others have the 
chance to be Girl Guides and Girl Scouts

This year has been more challenging than 
most as the COVID-19 pandemic took hold 
across the globe. This hugely affected World 
Thinking Day 2020 and 2021 and the funds 
that many of you are normally able to raise to 
support Girl Guides and Girl Scouts around 
the world. With less donations, some of the 
projects the fund supports like leadership 
workshops for young women, support to Girl 
Guide and Girl Scout Associations around 
the world and the development of the 
World Thinking Day Activity Pack have been 
adversely affected.

As our world begins to recover and you are 
able to meet again with your units, troops and 
friends to complete the activities for 2022, we 
hope you will continue to donate to the World 
Thinking Day Fund as you have before. Your 
donations will ensure that more Girl Guides 
and Girl Scouts get the chance to experience 
the international Movement through events 
like the Juliette Low Seminar, and develop 
as leaders who bring positive change in their 
societies. 

USA donorsWTD Fund
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Vedenhaku on 
naisten ja tyttöjen vastuulla 

80 %:ssa kotitalouksista, joissa ei 
ole juoksevaa vettä. Veden saatavuus 

vaihtelee yhä enemmän monilla alueilla, 
koska ilmastonmuutos aiheuttaa kuivuutta 

ja veden saastumista. Tästä syystä tytöt 
joutuvat hakemaan vettä yhä kauempaa 

eivätkä välttämättä ehdi käydä 
koulua.

80 % ihmisistä, jotka 
ovat joutuneet jättämään kotinsa 

ilmastonmuutoksen vuoksi, on naisia. 
YK:n ilmastokokouksissa vuosien 2000 

ja 2010 välillä vain 30 % edustajista 
oli naisia.

Kun  
naisille annetaan samat 

resurssit kuin miehille, naiset pystyvät 
tuottamaan niillä 20–30 % suuremman 
sadon, jolloin maailman nälkä vähenee 

17 %.

Teemme 
yhteistyötä partiolaisten 

kanssa Beninissä, Lesothossa ja 
Tansaniassa – kolmessa maassa, joihin 

ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen paljon. 
Koulutamme 180 partiolaisten ryhmää 

ja yli 45 000 partiolaista tekemään 
ilmastotoimia.  

Jos nykykehitys jatkuu, vuoteen 
2025 mennessä ilmastonmuutos 

on osasyy siihen, että ainakin 12,5 
miljoonaa tyttöä vuosittain ei pysty 

käymään koulua loppuun.

TIESITKÖ?

Helleaallot 
ja puhtaan veden 

puute vaikeuttavat 
kuukautishygieniasta 

huolehtimista, mikä voi 
aiheuttaa bakteeritauteja 

ja tulehduksia.

Yhteinen maailma, tasa-arvoinen tulevaisuus

Suhde luontoon ja ympäristöön on ollut 
yksi partioliikkeen kulmakivistä aina sen 
perustamisesta lähtien yli sata vuotta 
sitten. Alkuperäisen partiolain mukaan 
"Partiolainen on eläinten ystävä", ja monissa 
maissa tämä on laajennettu koskemaan 
kaikkia eläviä olentoja ja luontoa yleensäkin. 
Partiotoiminnan kautta nuoret oppivat 
kunnioittamaan ja arvostamaan luontoa sekä 
elämään osana luontoa häiritsemättä sitä.

Ilmastonmuutos ja ympäristövahingot 
uhkaavat maailmaamme ja tulevaisuuttamme. 

Seuraukset ovat jo nähtävissä 

Ilmastotoimia tyttöjen johdolla -merkki on pian saatavilla Afrikan 
alueen partiolaisille. 
Lue lisää

Ilmastonmuutos

Muutos ilmastossa, joka aiheutuu maapallon 
ilmakehän koostumusta suoraan tai välillisesti 
muuttavasta ihmisen toiminnasta ja joka 
ylittää ilmaston luonnollisen vaihtelun 
vertailukelpoisten ajanjaksojen kuluessa. 
Ilmastonmuutos vahingoittaa luontoa ja 
yhteiskuntaa ja vaikuttaa jokaiseen meistä.

Sukupuolten tasa-arvo

Tarkoittaa yhdenvertaisia oikeuksia, 
velvollisuuksia ja mahdollisuuksia kaikille 
sukupuolille. Tasa-arvo ei tarkoita sitä, että 
naiset ja miehet ovat samanlaisia, vaan että 
eri sukupuolten oikeudet, velvollisuudet 
ja mahdollisuudet eivät riipu siitä, mikä 
sukupuoli ihmiselle syntymässä määritellään. 
(UN Women). Naisten ja tyttöjen syrjintää 
esiintyy eri muodoissa ympäri maailmaa eikä 
yksikään maa ole saavuttanut sukupuolten 
välistä tasa-arvoa.

ympäri maailmaa: merenpinnan nousu, 
luonnonkatastrofit ja lajien sukupuutto. Tytöt 
ja naiset elävät miehiä todennäköisemmin 
köyhyydessä, kärsivät heikommista 
ihmisoikeuksista ja kohtaavat systeemistä 
väkivaltaa, minkä vuoksi nämä uhat vaikuttavat 
heihin suhteessa enemmän.

Tämän vuoden muistelemispäivän aktiviteetti-
paketti, "Yhteinen maailma, tasa-arvoinen 
tulevaisuus", nostaa esiin naisia ja tyttöjä, jotka 
ovat saaneet muutosta aikaan ympäristö-
vaikuttajina. Heidän tarinoidensa kautta 
voit innostua oppimaan lisää ja tutustumaan 
ympäristön ja sukupuolten tasa-arvon väliseen 
yhteyteen.

Ilmastonmuutos ja sukupuolten 
tasa-arvo

Naiset ovat etulinjassa 
paikallisyhteisöjen kamppailussa 

luonnonkatastrofeja vastaan.

Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä 
ja luonnonkatastrofeja kiihdyttämällä veden 
kiertokulkua maapallolla. Naiset ja lapset 
kuolevat 14 kertaa miehiä todennäköisemmin 
luonnonkatastrofeissa.

Ongelmat terveyspalvelujen saatavuudessa 
luonnonkatastrofien aikana hankaloittavat 
tyttöjen ja naisten pääsyä tärkeiden 
palvelujen, kuten seksuaali- ja lisääntymis-
terveyden sekä raskausajan ja synnytyksen 
aikaisen terveyspalvelujen piiriin.

Naisten perinnetietoa ja taitoja liittyen 
innovaatioihin, ravintoon, energiaan ja jäte-
huoltoon voidaan hyödyntää ilmastotoimissa.

76
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       Ohjeet paketin käyttöön
Vuoden 2022 muistelemispäivän aktiviteettipaketti, "Yhteinen maailma, 
tasa-arvoinen tulevaisuus", tarjoaa mahdollisuuden astua inspiroivien 
ympäristövaikuttajanaisten saappaisiin.

Paketin avulla tutustutaan siihen, millainen vaikutus heidän työllään on 
ympäristölle, ja opitaan ymmärtämään, miten ympäristöasiat vaikuttavat 
tyttöihin ja naisiin. Samalla kuljetaan vaikuttajien jalanjäljissä ja vaikutetaan itse 
maailmaan.

Käytäthän epämuodollista 
opetusmenetelmäämme, jonka avulla 
luot merkityksellisen, innostavan, 
ymmärrettävän ja oppijalähtöisen 
kokemuksen!

Päättäkää ryhmässä, kuinka suoritatte 
paketin.

Pohdi, millä perusteella valitsette 
vaikuttajat, joihin tutustutte tarkemmin.

Päätä, seuraatteko yhtä vaikuttajaa 
ja tämän matkaa läpi koko paketin vai 
valitsetko eri vaikuttajaan liittyvän 
aktiviteetin jokaisesta osiosta.

Valmistaudu

Tiesitkö? 

Meillä on verkkoturvallisuusmerkki, jonka kuka tahansa partiolainen voi suorittaa! Viimeisimmässä versiossa on 
jännittävä uusi osio verkkovaikuttamisesta!  Lue lisää 

Pohdi, kannattaako osa aktiviteeteista 
tehdä pienryhmissä, tai mieti, miten 
koko ryhmä voisi työstää samaa 
aktiviteettia yhdessä.

Varaa aikaa keskustelulle ja pohdinnalle 
aktiviteettien aikana ja niiden jälkeen.

Salli muutokset, jotta kaikkien ryhmän 
jäsenten kiinnostuksenkohteet ja 
oppimistarpeet huomioidaan.

Osallistuminen verkossa
Tämä aktiviteettipaketti voidaan suorittaa mukautettuna myös verkossa. Mikäli 
fyysinen tapaaminen ei onnistu, voit joko valita aktiviteetteja, jotka on merkattu 
verkkoon soveltuviksi, tai soveltaa kutakin aktiviteettia verkkoympäristöön.

Tarkista aina omasta partiojärjestöstäsi voimassa olevat suositukset ja 
turvallisuusohjeet koskien lähi- ja etätoimintaa ja noudata niitä.

Tarkista aina omasta partiojärjestöstäsi 
voimassa olevat suositukset ja 
turvallisuusohjeet koskien lähi- ja 
etätoimintaa ja noudata niitä.

Varmista, että pystyt luomaan 
turvallisen tilan, jonne vain ryhmän 
jäsenillä on pääsy. Huolehdi siitä, että 
sinulla on vanhemman/huoltajan 
lupa olla yhteydessä ryhmään verkon 
välityksellä.

Käytä verkkoalustoja, joiden tietoturva 
on kunnossa, ja opettele käyttämään 
niitä etukäteen. Jos verkossa 
toimiminen tuntuu sinusta hankalalta, 
pyydä apua muilta.

Keskustele partiolaisten kanssa 
turvallisesta netin käytöstä ennen 
kuin pyydät heitä tekemään ne paketin 
aktiviteetit, joissa käytetään sosiaalista 
mediaa.

Vinkit turvalliseen netin käyttöön

Varmista, että sinulla on sekä 
partiolaisten että vanhempien/
huoltajien lupa ennen kuin julkaiset 
kuvia/videoita verkossa.

Älä paljasta henkilökohtaisia/yksilöiviä 
tietoja missään verkossa julkaistavassa 
sisällössä.

Jos saat loukkaavia tai sopimattomia 
kommentteja, estä ja ilmianna niitä 
lähettävä tili.

Pohdi, jättääkö verkossa toimiminen 
jonkun ryhmän jäsenen ulkopuolelle, 
ja yritä keksiä jokin ratkaisu. Voisitko 
esimerkiksi käyttää yksinkertaisempaa 
ja helppokäyttöisempää verkkoalustaa, 
auttaa ryhmän jäsentä pääsemään 
käsiksi tarvittaviin laitteisiin tai tarjota 
hänelle keinoja ja materiaaleja, joiden 
avulla hän pystyy tekemään
 aktiviteetit?

98



11

Ansaitse merkki 
Luo rakentava tila 
 
Omien mielipiteiden ja totuuden puolustaminen vaatii rohkeita 
tekoja. Sen vuoksi onkin tärkeää, että jokainen, joka osallistuu 
keskusteluun tämän paketin aiheista, tuntee itsensä osalliseksi 
ja arvostetuksi ja saa mielipiteensä kuulluksi. Rakentavan tilan 
luominen muodostaa ympäristön, jossa jokainen on arvokas ja 
kykenee osallistumaan täysipainoisesti toimintaan.

Pohdittavaa:

Laatikaa yhdessä ryhmälle säännöt ja toiveet ja sopikaa, kuinka 
ryhmä pitää näistä kiinni.
Varmista, että jokainen ryhmän jäsen ymmärtää, miten tärkeää 
luottamuksellisuus on.
Varaa riittävästi aikaa syvällisille keskusteluille.
Huolehdi siitä, että erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan.
Varaudu mukauttamaan ja muuttamaan ohjelmaanne, jotta 
osallistujat voivat ohjata oppimistaan ja keskustelujaan itseään 
kiinnostaviin suuntiin.
Huomioi aiheen ja keskustelujen mahdolliset vaikutukset 
ryhmän jäseniin. Keskustelu ilmastonmuutoksesta ja 
ympäristön  kestävyydestä saattaa herättää huolta tai 
ahdistusta joissakin partiolaisissa. Suunnittele kokoontuminen 
siten, että jos osallistuja tuntee olonsa epämukavaksi tai kaipaa 
tukea, hän voi kertoa tämän ryhmälle tai luotettavalle henkilölle.
Varmista, että tila on syrjimätön, ja mukauta tarvittaessa 
ohjelmaa, jotta jokainen ryhmän jäsen voi osallistua 
aktiviteetteihin.

HARJOITTELE

TOIMI

Tee yksi aktiviteetti jokaisesta osiosta

Tee vähintään yksi aktiviteetti jokaisesta paketin 
osiosta: Perehdy aiheeseen, Harjoittele tasa-
arvoajattelua ja Ryhdy toimeen.

VINKKI: Voit joko käydä koko paketin läpi tekemällä 
kaikki valitsemaasi vaikuttajaan liittyvät aktiviteetit tai 
tehdä myös muihin vaikuttajiin liittyviä aktiviteetteja. 

Valitse ympäristövaikuttaja

Aloita valitsemalla ympäristövaikuttaja ja tutustu inspiroiviin 
toimiin, joita hän tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

VINKKI: Aseta kaikki vaikuttajakortit näkyville ja pyydä 
osallistujia valitsemaan haluamansa vaikuttaja. Kortit voi myös 
lukea ääneen nuoremmille ikäkausille, jotta he voivat päättää 
tai valita vaikuttajan, joka kiinnostaa heitä eniten.

VINKKI: Kun olette valinneet vaikuttajan, voitte tehdä joko 
häneen liittyvät aktiviteetit tai valita aktiviteetit vapaasti itse.

Kirjoita kirje maailmalle, 
tasa-arvoisen tulevaisuuden puolesta

Liity muistelemispäivänä 10 miljoonan muun partiolaisen 
joukkoon ja kirjoita kirje maailmalle. Jaa näkemyksesi 
paremmasta tulevaisuudesta ja ympäristön tilasta.

Muodosta kuva maailmasta vaikuttajakorttien kääntöpuolten 
avulla. Liitä kortit yhteen ja hahmottele näkemyksesi 
paremmasta maailmasta kuvan päälle. Kirjoita kirje 
maailmalle, jossa kerrot ajatuksistasi liittyen ympäristöön, 
ilmastonmuutokseen ja unelmiesi maapalloon tulevaisuudessa.

Jaa kirjeesi sosiaalisessa mediassa

Käytä tunnisteita @WAGGGSworld, #OurWorldOurFuture, 
#WTD2022 ja #WAGGGS.

ONNEKSI OLKOON!
Olet ansainnut muistelemispäivän merkin.
Voit tilata muistelemispäivän merkin verkosta.

TUTKI

#WTD
2022

5

11



Aktiviteettiopas

        Kertakäyttömuovi arjessa

        Selitä ilmastonmuutos

      Pesässä kuhisee

    Resurssipuut

Kuuntele tiedettä

Torjunta-ainebingo

Kävelyllä luonnossa

Aktiviteetti Vaikuttaja Kesto Soveltuu 
muokattuna

Soveltuu 
parhaiten

Isatou Ceesay

Tessa Khan

Leydy Pech

Hindou Oumarou Ibrahim

Greta Thunberg

Rachel Carson

Malaika Vaz

Mattoja muovipusseista

Puolustuspuhe naisille

Yhteisökartoitus

Rakenna oma mehiläispesäsi

Löydä äänesi

Johtajan ominaisuudet

Laittoman eläinkaupan jäljillä

Isatou Ceesay

Tessa Khan

Hindou Oumarou Ibrahim

Leydy Pech

Greta Thunberg

Rachel Carson

Malaika Vaz

Roskasta aarteeksi

Muutoksen puolesta

Luontolehti

Yhteisön tarinoita

  Luovuus on äänesi

    Luontokuvaaja

Säännöt uusiksi

Isatou Ceesay

Tessa Khan

Leydy Pech

Hindou Oumarou Ibrahim

Rachel Carson

Malaika Vaz

Greta Thunberg

20 min

15 min

20 min

20 min

15 min

40 min

20 min

60 min

30 min

20 min

20 min

30 min

25 min

30 min

30 min

20 min

45 min

30 min

30 min

30 min

20 min

Kaikki tämän paketin 
aktiviteetit voidaan toteuttaa 
myös verkossa.
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Esittelyssä 
vaikuttajat

Isatou Ceesay 
Gambialainen kierrätysaktivisti

Leydy Pech
Mayakansaan kuuluva mehiläistarhaaja ja 
aktivisti

Greta Thunberg
Ruotsi
Ympäristöaktivisti

Isatou Ceesayn elämä mullistui, kun hän tutustui 

jätteiden kierräykseen. Hän sai nerokkaan 

idean tehdä muovipusseista uusiotuotteita 

virkkaamalla niistä mattoja. Hän suostutteli 

ystävänsä perustamaan naisten ryhmän, 

joka alkoi kerätä muovipusseja ja keksiä niille 

uusiokäyttöä siten, että niiden käyttöarvo 

Mehiläistarhaaja, jonka johtama 
koalitio onnistui estämään Monsanto-
yhtymää istuttamasta geenimuunneltuja 
soijapapuja eteläiseen Meksikoon. Leydy 
Pech kuuluu mayanaisten johtamaan 
agrometsätalousosuuskuntaan. Leydy  
kasvattaa piikitöntä mehiläislajia nimeltä 
Melipona beecheii, joka on ollut osa 
mayakulttuuria satojen vuosien ajan. 

Greta oli 15-vuotias, kun hän alkoi osoittaa 

mieltään Ruotsin valtiopäivätalon edustalla 

edessään kyltti, jossa luki "koululakko ilmaston 

puolesta". Greta puhui YK:n ilmastokokouksessa 

vuosina 2018 ja 2019, minkä jälkeen nuoret 

ympäri maailmaa alkoivat järjestää viikoittaisia 

mielenosoituksia.
nousee.

Isatou on saanut useita 

palkintoja työstään 

ja puhunut koulutus-

tilaisuuksissa yhteensä 

yli 11 000 ihmiselle 

uudelleenkäytön 

merkityksestä ja muovin 

ympäristöhaitoista.

Palkinnot: Goldman-
ympäristöpalkinto 2020

Palkinnot: On voittanut 

useita palkintoja ja oli 

Forbesin maailman 

vaikutusvaltaisimpien 

naisten listalla vuonna 

2019. Ollut ehdolla Nobelin 

rauhanpalkinnon saajaksi 

kolmena peräkkäisenä 

vuonna.

Tutustu inspiroiviin tarinoihin 
ympäristövaikuttajina toimivista 
naisista ja ota selvää, kuinka 
he ovat puuttuneet tärkeisiin 
asioihin ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Aloita valitsemalla 
kortti.

Malaika Vaz 
Intia
National Geographicin tutkija, 
luontokuvaaja ja tv-juontaja

Rachel Carson 
Yhdysvallat
Meribiologi ja luontokirjailija

Hindou Oumarou Ibrahim 
Tšad 
Ympäristöaktivisti

Malaika Vaz haluaa ennen kaikkea kuvata 

dokumenttielokuvia ympäristöstä ja 

uhanalaisista lajeista ja keskittyy työssään 

erityisesti luonnonvaraisten lajien laittomaan 

kauppaan ja paikallisten yhteisöjen johtamaan 

luonnonsuojeluun. Hän on perustanut järjestön 

nimeltä ”Kriya: Empowerment through Action”, 

Rachel Carsonin suosittu "Meren ihmeet"-

teos voitti Yhdysvaltain National Book Award 

-palkinnon. Rachel vaihtoi aihetta, koska hän 

halusi varoittaa ihmisiä torjunta-aineiden 

väärinkäytön pitkäaikaisista vaikutuksista. 

Rachelin ansiosta torjunta-aineiden käytössä 

tapahtui täyskäännös Yhdysvalloissa, ja 

DDT ja muut torjunta-aineet kiellettiin koko 

maassa. Samalla käynnistyi ruohonjuuritason 

ympäristöliike, joka johti Yhdysvaltain 

Hindou Oumarou Ibrahim joutui omakohtaisesti 

kokemaan ilmastonmuutoksen vaikutukset 

alkuperäiskansoihin, kun paikallisten tärkein 

veden lähde, Tšadjärvi, kuivui. Hän perusti 

yhteisöllisen järjestön puolustamaan Mbororon 

yhteisön tyttöjen ja naisten oikeuksia sekä 

rohkaisemaan johtajia ja vaikuttajia suojelemaan 

ympäristöä.

Vuonna 2016 Ibrahim valittiin edustamaan 

kansalaisyhteiskuntaa historiallisen Pariisin 

joka pyrkii voimaannuttamaan 

heimoyhteisöjen lapsia, 

erityisesti tyttöjä.

Palkinnot: Green Oscar 

-ehdokkuus paholaisrauskuja 

käsittelevästä dokumentista ja 

Jackson Wild Media -palkinto

ympäristönsuojeluviraston 

perustamiseen.

Presidentti Jimmy 

Carter myönsi Rachelille 

vapaudenmitalin.

ilmastosopimuksen 

allekirjoitustilaisuudessa 

22.4.2016. Vuonna 2019 

hän sai Pritzker Emerging 

Environmental Genius 

-palkinnon.

Tessa Khan 
Iso-Britannia
Ihmisoikeusjuristi

Tessa Khan on työskennellyt valtaosan 

viimeisestä 10 vuodesta ihmisoikeuksien ja 

kestävän kehityspolitiikan parissa ympäri 

maailmaa. Tessa pyrkii vauhdittamaan 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja yrittää 

saada valtiot noudattamaan vuoden 2015 YK:n 

Pariisin ilmastosopimusta.

Palkinnot: Climate Breakthrough 

Project vuonna 2018.

Vuonna 2019 Time-lehti nimesi 

hänet yhdeksi 15 naisesta, 

jotka johtavat taistelua 

ilmastonmuutosta vastaan.
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PEREHDY 
AIHEESEEN 

Tutustu ilmastonmuutokseen 
vaikuttaviin tekijöihin ja ymmärrä 
niiden vaikutuksia valitsemalla 
jokin tämän osion aktiviteeteista.

Opi, miten muutos saadaan aikaan 
ja miten löydetään kestävämpiä 
tulevaisuuden ratkaisuja.
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3 Vanhemmat ikäkaudet
Täytä faktakorttien aukot 
vastauskorttien avulla!

Kertakäyttömuovi 
arjessa
Tässä aktiviteetissa opitaan 
kertakäyttömuovista ja tutkitaan, 
kuinka paljon sitä löytyy päivittäisestä 
arjesta.

Valmistelu & materiaalit 

Tulosta liitteissä olevat kysymykset ja 
vastaukset. Ennen aktiviteetin tekemistä 
pyydä ryhmää keräämään viikon aikana kaikki 
muovit, jotka he normaalisti heittäisivät 
roskiin, ja tuomaan ne kokoontumiseen. 

Tietovisan kysymykset ja 
vastaukset löytyvät sivuilta 
67-68

Q & A

Isatou Ceesay toimi opintojensa jälkeen 
vapaaehtoisena Yhdysvaltain rauhanjoukoissa 
ja tutustui jätteiden kierrättämiseen. Se 
mullisti hänen elämänsä ja auttoi häntä 
jättämään pysyvän vaikutuksen yhteisöönsä 
ja kotimaahansa, kun hän alkoi kehittää 
muovijätteiden uudelleenkäyttöä.
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Mukautus etäkokoontumiseen

Käytä tietovisa-alustaa verkossa tai luo dia, jossa 

on kaikki vastaukset. Lue väite ja pyydä osallistujia 

ympyröimään vastauksensa.

Lisätietoja

Johtajat voivat kerätä omat muovijätteensä viikon 

ajalta ja antaa ne sellaisille osallistujille, jotka eivät ole 

itse pystyneet keräämään muoveja.

Katso nämä aktiviteetit

Haluatko tietää lisää Isatou Ceesayn työstä ja "Yksi 

muovipussi"-hankkeesta? Mene sivulle 34 ja tee 

"Mattoja muovipusseista"-aktiviteetti.

Muovijätteellä on valtava vaikutus luonnonvaraisiin 

kasveihin ja eläimiin ja se voi osaltaan ajaa lajit 

sukupuuton partaalle.

Haluatko tietää lisää? Mene sivulle 46 ja tee "Laittoman 

eläinkaupan jäljillä"-aktiviteetti.

 20
Min

2 Nuoremmat ikäkaudet
Johtaja lukee yhden väitteen 
kerrallaan listalta. Jos väite 
on mielestäsi oikein, juokse 
kokoontumispaikan oikeaan 
laitaan. Jos se on väärin, juokse 
vasempaan laitaan.

1 Käy läpi viikon aikana keräämäsi 
muovit, jotka olisit normaalisti 
heittänyt roskiin. 
Kuinka paljon muovijätettä on? 
Oletko yllättynyt sen määrästä?
Mitä muita asioita panet merkille 
muoveista?
Tiedätkö, miten 
kertakäyttömuovin runsas 
käyttö vahingoittaa ympäristöä? 
Testaa tietosi tietovisan avulla!

4

Keskustelu
Yllättikö jokin asia tässä 
aktiviteetissa sinut? 
Miten voisit vähentää 
muovin kulutusta omassa 
arjessasi (kuljettaa mukana 
omaa ostoskassia, käyttää 
uudelleenkäytettävää mukia, 
ostaa tuotteita, joita ei ole pakattu 
muoviin jne.)?
Keksi muovijätteillesi uutta käyttöä 
tekemällä muut Isatou Ceesayhin 
liittyvät aktiviteetit. Jos haluat 
tutustua toiseen vaikuttajaan tai 
muovia jää yli, ota selvää, miten 
voit kierrättää tai uudelleenkäyttää 
muovin paikkakunnallasi.
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Selitä 
ilmastonmuutos
Tässä aktiviteetissa tutustutaan 
ilmastonmuutokseen liittyvään 
yleiseen sanastoon ja käsitteisiin. 

Valmistelu & materiaalit 

1
Tutustukaa yhdessä ilmaston-
muutokseen ja sen vaikutuksiin 
pelaamalla tätä peliä!

Laatikaa lista ilmaston-
muutokseen ja sen vaikutuksiin 
liittyvistä sanoista.

2. Käykää yhdessä läpi kaikki 
sanat, joiden merkitys on jollekin 
ryhmän jäsenelle epäselvä.

3. Kirjoittakaa kaikki sanat 
liuskoille ja asettakaa ne 
kulhoon.

4 Muodostakaa kaksi joukkuetta. 
Asettakaa ajastimeen yksi 
minuutti. Ensimmäinen pelaaja 
nostaa lapun kulhosta ja 
selittää sanan joukkueelleen 
käyttämättä itse sanaa. Kun 
joukkue arvaa sanan, kulho 
siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Kulho Kyniä

Paperiliuskoja Ajastin

Juristina Tessa Khanin on viestittävä 
täsmällisesti ja löydettävä oikeat sanat, 
joilla hallitukset saadaan vakuuttuneiksi 
ilmastotoimien tarpeellisuudesta. Samaan 
tapaan sinunkin kannattaa ymmärtää sanoja, 
joita ilmastonmuutoskeskustelussa käytetään.
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Lisätietoja

 Jos ryhmä ei tunne ilmastonmuutosta kovin hyvin, voit 

laatia muutaman sanan valmiiksi ennen kokoontumista. 

Voit käyttää esim. näitä sanoja: ilmasto, sää, lämpötila, 

maapallon lämpeneminen, luonto, uusiutuva energia, 

kasvihuonekaasu, kestävyys, luonnon monimuotoisuus, 

merenpinnan nouseminen, uhanalaiset eläimet. 

Tessa Khan asuu Iso-Britanniassa. Siellä sijaitsee 

myös yksi WAGGGS:n viidestä partiokodista, Pax 

Lodge. Se on "paikka, jossa vieraista tulee pian ystäviä" 

ja sijaitsee WAGGGS:n kansainvälisen päämajan 

naapurissa Lontoossa. Pax Lodge järjestää ohjelmaa ja 

tapahtumia ympäri vuoden sekä tarjoaa kaikille avointa 

majoituspalvelua. 

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Käytä esim. fishbowl-verkkosivua ja muokkaa peli 

verkossa toimivalle ryhmälle sopivaksi. Johtaja 

voi myös lähettää sanan yksityisviestillä jokaiselle 

pelaajalle ennen kierrosta.

 15
Min

5 Kun ajastin soi, laskekaa oikein 
arvatut sanat ja kirjoittakaa 
joukkueen tulos muistiin. 
Asettakaa ajastimeen taas 
yksi minuutti ja antakaa toisen 
joukkueen yrittää.

6

7 Kolmen kierroksen jälkeen 
voittaja on selvillä. Keskustelkaa 
siitä, mitkä sanat olivat 
vaikeimpia arvata.

Katso nämä aktiviteetit

Haluatko kehittää viestintätaitojasi ja oppia 

väittelemään kuin juristi? Jatka Tessa Khaniin 

tutustumista ja tee "Puolustuspuhe naisille"-

aktiviteetti sivulla 36.

Oikeiden sanojen löytäminen on tärkeää, jotta sinuun 

suhtauduttaisiin vakavasti, mutta joskus sekään ei 

riitä. Selvitä, minkä vuoksi sinua ei välttämättä aina 

oteta vakavasti tekemällä "Löydä äänesi"-aktiviteetti 

sivulla 42. 

Sanoilla on merkitystä. Jos haluat tietää lisää siitä, 

kuinka sanoja on käytetty naisia vastaan ja kuinka 

kielteiset sanat voi kääntää myönteisiksi, tee 

"Johtajan ominaisuudet"-aktiviteetti sivulla 44.

Pelissä on kolme kierrosta.

Ensimmäisellä kierroksella 
selitetään valittu sana 
käyttämättä liuskalla olevia 
sanoja. 
Toisella kierroksella liuskan 
sanan saa selittää vain yhdellä 
sanalla.
Kolmannella kierroksella 
sana pitää esittää sanomatta 
sanaakaan.
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Leydy Pech on mehiläistarhuri, joka kuuluu 
Maya de Campechen yhteisöön Meksikossa. 
Hänestä tuli aktivisti, kun hän halusi 
kieltää geenimuunnellun soijan viljelyn 
kotiseudullaan. Pelataan peliä, jossa opitaan 
ymmärtämään, miten ihmisen toiminta voi 
vahingoittaa ekosysteemeitä.

Pesässä kuhisee
Tässä aktiviteetissa opitaan, kuinka 
pienet haitalliset muutokset voivat 
horjuttaa ekosysteemin tasapainoa.

Köysi Side silmille

Valmistelu & materiaalit 
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Lisätietoja

Leydy Pech on kotoisin Meksikosta, jossa sijaitsee myös 

Our Cabaña, yksi WAGGGS:n viidestä partiokodista. 

Partiokotia hallinnoi ja johtaa Guías de Mexico ja se 

sijaitsee "ikuisen kevään kaupungissa", Cuernavacassa. 

Vuodesta 1957 lähtien partiokoti on toivottanut 

tervetulleeksi vierailijoita ympäri maailmaa ja 

järjestänyt monipuolisia aktiviteetteja ja ohjelmaa 

kaikille vieraille ja osallistujille!

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Tämä aktiviteetti voidaan muokata verkkoon 

sopivaksi käyttäen verkossa olevaa joukkuehaastetta 

ja lisäämällä pelin vaikeusastetta muokkaamalla 

torjunta-aineen roolia. Voit muokata haastetta ja 

vaikeusastetta ikäkaudelle sopivaksi.

 20
Min

1 Istukaa alas rinkiin. 
Kaikki pelaajat ovat mehiläisiä.

2. Sitokaa silmänne ja ottakaa 
kiinni pitkästä köydestä (jotta se 
kulkee koko ringin ympäri).

3. Tehtävänne on muodostaa 
yhdessä täydellinen neliö. Kun 
olette valmiit, voitte ottaa siteet 
pois silmiltänne ja katsoa, mitä 
saitte aikaan. 4 Pelatkaa toinen kierros. Tällä 

kertaa yksi pelaajista on 
ringin ulkopuolella kuvastaen 
torjunta-ainetta. Pelaaja voi 
milloin tahansa napauttaa 
mehiläistä olkapäälle. Kyseisestä 
mehiläisestä tulee tällöin mykkä. 
Voitte päätää, kuinka moneen 
mehiläiseen torjunta-aine 
saa vaikuttaa, ryhmän koosta 
riippuen.

5 Kun olette valmiit, ottakaa siteet 
pois silmiltänne ja verratkaa 
lopputulosta ensimmäisen 
kierroksen lopputulokseen.

Katso nämä aktiviteetit

Haluatko tietää lisää mehiläisistä? Jatka Leydy 

Pechiin tutustumista tekemällä "Rakenna oma 

mehiläispesäsi"-aktiviteetti sivulla 40.

Ekosysteemin kasvien ja eläinten tavoin myös 

jokaisella ihmisellä on tärkeä rooli yhteiskunnassa. 

Opettele ottamaan kaikkien näkökulma huomioon 

tekemällä "Yhteisökartoitus"-aktiviteetti sivulla 38.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja 

luonnonsuojelu ovat ratkaisevan tärkeitä asioita 

paremman tulevaisuuden kannalta. Selvitä, kuinka 

partiolaiset voivat osallistua toimintaan tekemällä 

"Laittoman eläinkaupan jäljillä"-aktiviteetti sivulla 

46.

6

Jälkipuinti:
Onnistuitteko ensimmäisellä 
kierroksella paremmin kuin 
toisella? Miksi?
Miltä tuntui häiritä yhteistyötä 
tekemällä pelaajista mykkiä?
Luonnossa jokaisella elävällä 
olennolla on oma roolinsa. Yhdessä 
ne muodostavat tasapainoisia 
ekosysteemeitä. Kun häiritsemme 
tasapainoa (esimerkiksi 
käyttämällä torjunta-aineita), 
vaarannamme ekosysteemit.
Vuosien ajan Leydy Pechin 
kotiseudun mayanaiset ovat 
keränneet hunajaa aivan erityiseltä 
mehiläislajilta. Ympäristölle 
haitallisten torjunta-aineiden 
käyttö soijaviljelmillä aiheuttaa 
mehiläisten joukkokuolemia, 
ja niiden kanta pienenee 
huolestuttavaa tahtia vaarantaen 
koko yhteisön elämäntavan.
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Levittäytykää ryhmänä noin 
90 cm päähän toisistanne. 
Kukin teistä esittää puuta, 
jonka tavoitteena on saada 
mahdollisimman paljon 
resursseja.

Resurssipuut

Hindou Oumarou Ibrahim kiinnostui 
ympäristöaktivismista huomatessaan, 
että Tšadjärven oli kuivumassa 
ilmastonmuutoksen seurauksena. Tällä oli 
valtava vaikutus seudun alkuperäiskansoihin, 
joille luonnonvarat ovat välttämätön elinehto. 
Pelaa peliä, jonka avulla opit ymmärtämään, 
miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
luonnonvaroihin!

Tässä aktiviteetissa tutustutaan siihen, 
miten puut kilpailevat keskenään 
ravinteista, auringonvalosta, tilasta 
ja vedestä. Lisäksi opitaan, kuinka 
ilmastonmuutos voi vaikuttaa 
resurssien jakautumiseen maailmassa. 

Tusseja 
tai peli-
nappuloita, 
jotka ovat 
kolmea eri 
väriä

Pieniä, neliön-
muotoisia 
paperilappuja, 
jotka ovat 
kolmea eri väriä

*Jokaisen 
väristä 
pelinappulaa 
on oltava 
vähintään 3 
kertaa niin 
monta kuin 
pelaajia

Valmistelu & materiaalit 

Levitä eriväriset tussit lattialle pelialueelle.

2 Jaa "puun resurssit" tasaisesti pelaajien 
ympärille, jotta resurssien väliin jää noin 30–
60 cm. Jokainen väri edustaa yhtä kolmesta 
puun tarpeesta: vettä, auringonvaloa, 
ravinteita. Päättäkää kunkin tarpeen väri 
(esim. sininen = vesi, keltainen = auringonvalo, 
punainen = ravinteet). 

1
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3
Peli alkaa! Jokainen yrittää kurottaa kohti 
tarvitsemiaan resursseja siirtymättä pois 
paikaltaan. Jokaisella kierroksella pelaajan 
on kerättävä vähintään kolme jokaisen 
väristä resurssia, jotta puu kasvaa hyvin. 
Jos saat kaksi samanväristä resurssia, kasvu 
on keskinkertaista. Yksi tai ei yhtään tietyn 
väristä resurssia merkitsee heikkoa kasvua.

4 Jos kasvusi on heikkoa 
kahdella kierroksella, putoat 
pelistä pois.

5 Pelatkaa uudestaan noudattaen yhtä tai 
useampaa seuraavista säännöistä:
Puut istuvat tai seisovat lähempänä 
toisiaan (kuvastaen kovempaa kilpailua). 
Vähemmän vesiresursseja (kuvastaen 
kuivaa kautta).
Vähemmän auringonvaloa 
(kuvastaen nuorten puiden ahtaita 
kasvuolosuhteita).
Vähemmän ravinteita (kuvastaen 
huonolaatuista maaperää).

6 Keskustelu
Miten oikealle puulle voisi käydä, jos se 
ei pystyisi täyttämään yhtä tai useampaa 
tarvettaan? 
Osaatko nimetä puulajeja, joilla on 
erilaisia tarpeita kuin muilla puilla?  
Miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa 
puiden käytössä oleviin resursseihin?
Miltä tämä malli näyttäisi ihmisillä? 
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
ihmisten käytössä oleviin resursseihin? 
Mitä seurauksia tällä voi olla? 

Tiesitkö? 

Ilmastonmuutoksen vuoksi ihmisillä voi olla käytössään 

vähemmän resursseja, kuten ruokaa ja ravintoaineita, 

mikä voi johtaa aliravitsemukseen.

Voit suorittaa merkin liittyen aliravitsemuksen 

vastustamiseen! Ota haaste vastaan jo tänään!

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Tee PowerPoint-dia resursseista ja jaa näyttösi. Pelaajat 

voivat piirtää näytölle omiakseen resurssin itselleen.

 20
Min

Katso nämä aktiviteetit

Hindou Oumarou Ibrahim toimi aktiivisesti 

yhteisössään varmistaen, että kaikki saivat äänensä 

kuuluviin. Jatka tutustumista hänen työhönsä 

tekemällä "Yhteisökartoitus"-aktiviteetti sivulla 38.

Luonnon resurssit ovat erittäin tärkeitä eläimille ja 

hyönteisille, jotka rakentavat niistä suojia. Opi lisää 

siitä, kuinka mehiläiset voivat käyttää resursseja 

tekemällä "Rakenna oma mehiläispesäsi"-aktiviteetti 

sivulla 40.

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka ilmastonmuutos 

vaikuttaa ihmisiin? Ota selvää, kuinka se vaikuttaa 

naisiin tekemällä “Puolustuspuhe naisille”-

aktiviteetti sivulla 36.
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Greta Thunberg on ympäristöaktivisti, joka 
tunnetaan siitä, että hän on vaatinut maailman 
johtajilta ilmastotoimia. Hän rohkaisee 
kaikkia kuuntelemaan ilmastoasiantuntijoita, 
koska tiede kertoo meille, mitä meidän pitäisi 
tehdä ilmastonmuutoksen vaikutusten 
hillitsemiseksi. Nyt on aika ottaa selvää, mitä 
ilmastotiede meille kertoo!

Kuuntele tiedettä
Tässä aktiviteetissa perehdytään 
siihen, mikä ilmastonmuutos on, ja 
jaetaan ilmastonmuutokseen liittyviä 
tunteita.

Valmistelu & materiaalit 

Tulosta tietovisan vastaukset (jos ryhmä 
on iso, tulosta useampi sarja vastauksia) 
ja leikkaa laput irti. Levitä ne ympäri 
kokoontumispaikkaa.

Kynä Paperia Tietovisan 
kysymykset 
ja 
vastaukset 
sivuilla
69-70

Haluatko tietää lisää ympäristökysymyksistä? Oletko 

kuullut YUNGA Challenge Badges -merkeistä? Youth 

and United Nations Global Alliance (YUNGA) Challenge 

Badges -merkkien tarkoituksena on perehdyttää nuoret 

laajasti eri aiheisiin luonnon monimuotoisuudesta ja 

muovijätteestä pölytykseen, metsiin ja maatalouteen. 

Tutustu niihin jo tänään.

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Käytä verkossa olevaa tietovisatyökalua (esim. Kahoot) 

ja järjestä tietovisa verkossa!

Katso nämä aktiviteetit

Greta Thunberg on nuori, joka suhtautuu intohimoisesti 

ympäristöön ja ilmastotoimiin  –  aivan kuten sinäkin! 

Opi hänestä lisää ja ota selvää, kuinka voit noudattaa 

hänen esimerkkiään tekemällä "Löydä äänesi"-

aktiviteetti sivulla 42. 

Greta Thunbergin tunteita, ajatuksia ja mielipiteitä 

ilmastonmuutoksesta pilkataan joskus sen vuoksi, 

kuka hän on. Tutustu siihen, mitä etuoikeutettu asema 

tarkoittaa ja kuinka voit puhua oikeudenmukaisuuden 

puolesta tekemällä "Rakenna oma mehiläispesäsi"-

aktiviteetti sivulla 40.

Greta Thunberg on käynnistänyt maailmanlaajuisen 

liikkeen – hän on johtaja kaikin tavoin. Ota selvää, 

mitä naisjohtajista sanotaan, tekemällä "Johtajan 

ominaisuudet"-aktiviteetti sivulla 44.

 15
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1 Muodostakaa pienryhmiä ja 
keksikää oma huuto.

2. Kysy yksi tietovisan 
kysymyksistä. Etsikää ryhmässä 
oikeaa vastausta (tai vastauksia) 
kokoontumistilasta. Kun uskotte 
löytäneenne oikean vastauksen, 
huutakaa huutonne ja kertokaa 
vastaus. Ensimmäisenä 
vastauksen (tai vastaukset) 
löytänyt ryhmä saa pisteen.

3 Eniten pisteitä kerännyt ryhmä 
voittaa.

4 Greta on usein sanonut, että 
ilmastonmuutos tekee hänet 
vihaiseksi. Jokainen ryhmä 
luo emojin kuvaamaan sitä, 
miltä teistä nyt tuntuu, kun 
olette kuulleet lisää faktoja 
ilmastonmuutoksesta. Jakakaa 
tunteenne muiden kanssa.

Q & A
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Rachel Carson tunnetaan erityisesti kirjasta 
“Äänetön kevät”, joka julkaistiin vuonna 
1962. Kirjassa hän kertoo, kuinka torjunta-
aineet vahingoittavat ympäristöä. Torjunta-
aineet ovat erittäin myrkyllisiä ja voivat 
aiheuttaa terveysongelmia sekä ihmisille että 
luonnonvaraisille eläimille. Carsonin mukaan 
lintukantojen pieneneminen johtui torjunta-
aineiden käytöstä. 

Torjunta-ainebingo

Tässä aktiviteetissa tutustutaan 
Rachel Carsoniin ja siihen, miten hän 
auttoi lisäämään tietoisuutta torjunta-
aineiden käytöstä ja vaaroista.

Valmistelu & materiaalit 

Bingokortit sivulla 71
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Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Muodosta alaryhmiä Breakout rooms -toiminnolla, jotta 

jokainen ryhmä saa oman bingokorttinsa!

1 Mitä torjunta-aineet ovat? Ne 
ovat tuotteita, joilla torjutaan 
tuholaisia (hyönteisiä, eläimiä, 
kasveja).

2. Mistä niitä löytyy? Muodostakaa 
4–5 hengen ryhmiä ja lukekaa 
bingokorteistanne erilaisista 
torjunta-aineista.

 40
Min

3 Yrittäkää yhdessä keksiä 
mahdollisimman monta kodin 
esinettä tai ainetta, jotka voisivat 
sisältää näitä torjunta-aineita.

4 Ensimmäinen ryhmä, joka saa 
torjunta-ainerivin täyteen, 
voittaa. Jos suoritatte 
aktiviteetin liian nopeasti, 
jatkakaa, kunnes koko 
bingokortti on täynnä.

5 Keskustelu:
Kirjassaan Rachel Carson 
syytti kemian teollisuutta 
harhaanjohtavan tiedon 
levittämisestä, jotta aineet eivät 
kuulostaisi vaarallisilta ja ihmiset 
käyttäisivät ja ostaisivat niitä 
jatkossakin.
Keksitkö muita esimerkkejä 
aloista, jotka saattavat levittää 
harhaanjohtavaa tietoa luonnolle 
ja ympäristölle vahingollisista 
asioista?

6

Keskustelu:
Voit esitellä "viherpesun" 
käsitteen, eli 
markkinointistrategian, 
jonka tavoitteena on saada 
ihmiset uskomaan, että jonkin 
organisaation tuote tai ala on 
ympäristöystävällinen. 
Ympäristöön liittyvän kuvaston 
(vihreys, kukat, luonto) 
käyttäminen pakkauksissa 
saa tuotteen näyttämään 
ekologisemmalta.
Isot muotialan yritykset, 
joilla on valtava vaikutus 
ympäristöön, ovat alkaneet 
mainostaa käyttävänsä 
"luonnon" materiaaleja, vaikka 
ne käyttävät yhä runsaasti 
fossiilisia polttoaineita, energiaa 
ja vettä ja hävittävät jätteensä 
käsittelemättä.
Keksi omia esimerkkejä!

Katso nämä aktiviteetit

Rachel Carson oli edelläkävijä, koska hänen 

ympäristöaktivisminsa alkoi jo 1950-luvulla. Ota selvää, 

kuinka hänen suhtauduttiin naisaktivistina omana aikanaan 

tekemällä "Johtajan ominaisuudet"-aktiviteetti sivulla 44.

Kertakäyttömuovi on toinen kotoa löytyvä asia, josta 

on ympäristölle haittaa. Tutustu muovijätteiden 

uudelleenkäyttöön tekemällä “Mattoja muovipusseista”-

aktiviteetti sivulla 34. 
2928



Kävelyllä luonnossa
Tässä aktiviteetissa tutustutaan 
lähiluontoon ja sen suojelun 
merkitykseen.

Kynä Paperia

Valmistelu & materiaalit 

Perehdy alueen alkuperäisiin kasveihin ja 
eläimiin, jotta osaat vastata kysymyksiin.

2 Keskustelkaa siitä, mitä 
löysitte. Ovatko kasvit ja 
eläimet alkuperäislajeja? 
Kuinka monta eri lajia 
löysitte?

3 Mistä alkuperäislajien määrän 
väheneminen voisi teidän 
mielestänne johtua? Laatikaa 
miellekartta!

Käy kävelemässä 
kokoontumispaikan lähistöllä. 
Kirjoita muistiin näkemäsi 
kasvit ja eläimet tai ota niistä 
kuvia.

1
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5 Miksi alkuperäislajien 
ja luonnon 
suojeleminen on 
tärkeää? Listatkaa 
syyt!

4 Lue tämä sitaatti Malaika Vazilta (voit muokata 
sitä nuoremmille ikäkausille sopivaksi): “Olin 
kuvausryhmän kanssa alueella, joka oli yksi harvoista 
luonnonsuojelualueista maailmassa, jolla suojellaan 
pieniä, vähemmän rakastettuja lajeja, kuten 
Hipposiderus hypophyllus -lajin lepakkoa. Olisin 
halunnut kertoa ohjelmassa lisää siitä, kuinka näiden 
lepakoiden suojelu on heijastunut koko ekosysteemiin. 
Kun graniittikaivokset lakkautettiin ja suojelualue 
pääsi toipumaan niiden aiheuttamasta kuormituksesta, 
kasvit alkoivat jälleen kasvaa, linnut tulivat takaisin ja 
äskettäin metsänhoito-osasto jopa havaitsi suurpetojen, 
kuten leopardien palanneen alueelle. On uskomatonta, 
että pikkuruinen lepakko pystyi toimimaan suojelijana 
lukuisille muille vaikeuksiin joutuneille eliöille.”

Lisätietoja

Malaika Vaz on kotoisin Intiasta. Vuonna 1966 

perustettu Sangam on partiokoti Intiassa, WAGGGS:n 

Aasian ja Tyynenmeren toiminta-alueella. Sangamissa 

järjestettävien tapahtumien teemoja ovat kulttuuri, 

johtajuus, juhlat ja hyvinvointi.

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Käykää kävelemässä ennen kokoontumista. Jokainen 

ryhmän jäsen voi käydä kävelyllä yksin. Keskustelkaa 

havainnostanne verkossa.

Katso nämä aktiviteetit

Malaika Vaz toimii lajien- ja luonnonsuojelun parissa 

muun muassa vastustamalla luonnonvaraisten eläinten 

ja kasvien kauppaa. Tutustu aiheeseen tarkemmin 

tekemällä "Laittoman eläinkaupan jäljillä"-aktiviteetti 

sivulla 46.

Kävit kävelyllä tutustumassa kokoontumispaikkanne 

ympäristöön. Laadi kävelyn perusteella kartta alueesta 

ja tee "Yhteisökartoitus"-aktiviteetti sivulla 38.

Muovisaasteet ovat todellinen uhka luonnolle. Tutustu 

muovien uudelleenkäyttöön tekemällä "Mattoja 

muovipusseista"-aktiviteetti sivulla 34.

 20
Min
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HARJOITTELE 
TASA-ARVO-
AJATTELUA

Opi lisää siitä, kuinka 
naiset ovat nousemassa 
maailmanlaajuisen 
ympäristöliikkeen 
kärkeen ja tekevät 
ympäristötoimia.

Ilmastonmuutos vaikuttaa 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon 
heikentämällä tyttöjen ja naisten 
asemaa.

Valitse aktiviteetti tästä 
osiosta ja ota selvää, miksi 
ilmastonmuutos vaikuttaa 
enemmän tyttöihin ja naisiin.

3332



Isatou Ceesay käynnisti kotikylänsä lähellä 
kierrätyshankkeen nimeltä "Yksi muovipussi" 
vuonna 1998. Hankkeen tavoitteena oli 
opettaa yhteisöjä hyödyntämään jätettä sen 
pois heittämisen sijaan ja saada siitä tuloja. 
Naisilla on kyky toimia muutosagentteina 
omissa kodeissaan ja yhteisöissään. Suuressa 
osassa maailmaa naiset ovat vastuussa kodin 
ruokaostoksista. Koulutuksen kautta he voivat 
vähentää kertakäyttömuovin ostamista. 
Naiset myös tekevät valtaosan kotitöistä 
ja päättävät, mitä heitetään roskiin ja mikä 
voidaan kierrättää. 

Mattoja muovipusseista

Tässä aktiviteetissa keksitään luova 
käyttötapa muoville tekemällä siitä 
matto. Samalla opitaan, kuinka naiset 
voivat toimia muutosagentteina 
omassa yhteisössään.

Valmistelu & materiaalit 

Katso nämä aktiviteetit 

Haluatko tietää lisää muovin uudelleenkäytöstä? 

Jatka tutustumista Isatou Ceesayn työhön tekemällä 

"Roskasta aarteeksi"-aktiviteetti sivulla 50.

Ottakaa esimerkkiä Isatou Ceesaysta ja lisätkää 

yhteisvoimin ympäristötietoisuutta tekemällä 

"Luontolehti"-aktiviteetti sivulla 54.

Isatou Ceesay on keksinyt erityisen luovan ratkaisun 

muovisaasteongelmaan. Keksi itse luova ympärisöidea 

tekemällä "Säännöt uusiksi"-aktiviteetti sivulla 62.

"Yksi muovipussi" on esimerkki 
yhteisöhankkeesta, jonka avulla naisia 
voidaan rohkaista kierrättämään muovijäte 
ja kouluttamaan yhteisöjään toimimaan 
ympäristön hyväksi. 

Yritetään tehdä matto muovipusseista!

Tee muovipussimatto ja tuo se 
kokoontumiseen.

Vähintään 
20 muovi-
pussia per 
henkilö

Muutamat 
sakset

 60
Min
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2 Leikkaa pussin pohja pois – 
voit leikata useamman pussin 
kerralla.

3
Leikkaa pussin kahvat pois – 
voit leikata useamman pussin 
kerralla.

1 Levitä muovipussit tasaiselle 
alustalle.

5 Sido ensimmäiset kolme 
suikaletta yhteen.

6 Ala letittää suikaleita.

4 Taittele pussit n. 5 cm leveiksi 
suikaleiksi.

8 Jos teet kuviota, voit vaihtaa 
suuntaa ja yhdistää sivut 
pujottamalla suikale edellisen 
letin läpi.

7
Kun tulet suikaleen päähän, sido 
seuraava suikale kiinni ja jatka 
letittämistä.

10
Viimeistele matto sitomalla 
lettiin solmu ja pujottamalla päät 
letin sisälle.

9
Jatka letittämistä ja 
yhdistelemistä, kunnes matto on 
valmis.
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Juristina Tessa Khanin pitää osata väitellä 
ja esittää asiansa itsevarmasti. Harjoittele 
väittelytaitojasi tämän kalamaljakeskustelun 
avulla!

Puolustuspuhe 
naisille
Tässä aktiviteetissa otetaan selvää, 
kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa 
naisten elämään ympäri maailmaa, ja 
harjoitellaan aktiivista väittelyä.

Valmistelu & materiaalit 

Levitä fakta-arkin faktat eri puolille 
kokoontumispaikkaa.

Tietoa naisista ja 
ilmastonmuutoksesta löytyy 
sivuilta 6 & 7

 30
Min

2 Muodostakaa kaksi rinkiä. 
Neljä väittelijää keskustelee 
sisemmässä ringissä 
(kalamaljassa) ja loput ryhmän 
jäsenet kuuntelevat keskustelua 
ulommassa ringissä. Jos olet 
ulommassa ringissä ja haluat 
osallistua väittelyyn, taputa 
yhtä väittelijää olalle ja vaihda 
paikkaa hänen kanssaan.

1 Ota selvää, kuinka ilmaston-
muutos vaikuttaa naisiin ympäri 
maailmaa kiertelemällä ympäri 
kokoontumispaikkaa.

4 Voit liittyä keskusteluun milloin 
haluat ja edustaa kumpaa kantaa 
tahansa. Yritä käydä sisemmässä 
ringissä vähintään kerran! 

3 Väittelyn aiheena on 
"Vaikuttaako ilmastonmuutos 
enemmän naisiin ja tyttöihin 
kuin miehiin ja poikiin?" Puolet 
väittelijöistä ovat aina "kyllä"-
kannalla ja puolet "ei"-kannalla. 
Esitä rohkeasti myös sellaista 
väittelijää, jonka kanta ei ole 
sama kuin sinun!

5

5 Vinkki johtajalle: 
Naiset ansaitsevat 23 % 
vähemmän kuin miehet koko 
maailman mittakaavassa.
Vain 13 prosenttia maailman 
maatalousmaan omistajista on 
naisia.

Maailman lukutaidottomista 
aikuisista kaksi kolmasosaa on 
naisia. Yksi kolmesta naisesta on 
kokenut fyysistä tai seksuaalista 
väkivaltaa – yleensä kumppanin 
taholta.

Naisten osuus maailman 
kansanedustajista on vain 24 %.

Tiesitkö? 

Pahiten ilmastonmuutoksesta kärsivissä maissa 

pitkäaikainen kuivuus aiheuttaa puhtaan veden 

puutetta, mikä voi vaikuttaa kuukautishygieniaan. Yksi 

merkeistämme liittyy itsevarmuuteen kuukautisten 

aikana. Lue lisää 

Katso nämä aktiviteetit

Voit Tessa Khanin tavoin hyödyntää suostuttelutaitojasi 

ja vaatia päättäjiä lisää toimia. Kulje Tessan jalanjäljissä 

ja tee "Muutoksen puolesta"-aktiviteetti sivulla 52.

Naisten ääni on nousemassa esiin, ja naiset vaativat 

naisten huomioimista ympäristötoimissa. Ota selvää, 

kuinka naisia voidaan kouluttaa ja tietoisuutta 

ympäristöasioista lisätä, tekemällä "Roskasta 

aarteeksi"-aktiviteetti sivulla 50.

Mukautus nuoremmille ikäkausille

Väittelyn sijaan ryhmä voi tehdä viisi minuuttia pitkän 

näytelmän. Kertokaa tarinan naisen elämästä, kun hän 

kokee muutoksia asuinseutunsa ilmastossa.

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Jos ryhmä on erityisen iso, jakaantukaa pieniin ryhmiin 

ja järjestäkää useita väittelyitä.

Vinkki johtajalle: 
Jos keskustelu uhkaa jossain 
vaiheessa tyrehtyä, voit käyttää 
alla olevia faktoja keskustelun 
herättämiseksi:

Naiset käyttävät päivittäin kolme 
kertaa enemmän aikaa kuin 
miehet tehden palkatonta koti- 
ja hoivatyötä, esim. huolehtien 
kodista, lapsista, ruuasta, 
vedestä jne.
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Yhteisökartoitus on keino laatia karttoja 
hyödyntämällä ympäristöön liittyvää 
paikallistuntemusta ja perinnetietoa. Hindou 
Oumarou Ibrahim käytti menetelmää 
ratkaistakseen maata ja resursseja koskevia 
kiistoja yhteisössään sekä säilyttämään 
maahan liittyvää perinnetietoa.   

Yhteisökartoitus

Tässä aktiviteetissa opitaan, kuinka 
yhteisökartoitus on auttanut 
alkuperäiskansojen naisia saamaan 
äänensä kuuluviin.

Kyniä Paperia Kartta/
piirros 
ryhmällesi 
tutusta 
alueesta

Valmistelu & materiaalit 

Tulosta, etsi tai piirrä kartta omasta 
lähialueestasi.

2 Voitte käydä kävelemässä kokoontumispaikan 
ympäristössä. Nuoremmat ikäkaudet voivat 
myös tutkia valmista karttaa alueesta ja 
painaa sen mieleen. Sen jälkeen jokainen 
piirtää itse kartan muistinsa mukaisesti. 

Jokainen piirtää kartan 
kokoontumispaikan 
lähiympäristöstä. 

1

Tiesitkö? 

Tyttöjen ja naisten tasavertainen osallistuminen 

päätöksentekoon on meille erittäin tärkeä asia. 

Tuemme 20 eri partiojärjestön hankkeita liittyen 

oikeudenmukaisuuteen, voimaannuttamiseen ja 

osallistamiseen. Lue lisää

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Tämä aktiviteetti voidaan järjestää vastaavalla tavalla 

etänä, mutta suuremmissa ryhmissä kannattaa käyttää 

Breakout rooms -toimintoa.

Nuoremmille ikäkausille

Alueen sijaan jokainen voi piirtää kokoontumispaikan, 

ja piirrosten tiedot voidaan koota yhteen.
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3 Muodostakaa 4–5 hengen ryhmiä. 
Laatikaa uusi kartta kaikkien 
ryhmän jäsenten karttojen ja 
tietojen pohjalta.

4 Jos muistat alueesta jotain, jota et lisännyt 
omaan karttaasi, voit lisätä sen tässä 
vaiheessa yhteiseen karttaan.

5 Keskustelu

Miten tietojen yhdistäminen sujui?
Arvostettiinko jokaisen ryhmän jäsenen 
panosta yhtä paljon?
Onko oma näkökulmasi nuorena ihmisenä tai 
jonkin sukupuolen edustajana erilainen kuin 
jonkun muun näkökulma? 
Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa 
sanomisiasi ei huomioida yhtä hyvin kuin 
muiden?

 20
Min

Kartoitusmenetelmän käyttö Tšadissa 
korosti naisten tiedon merkitystä yhteisölle. 
Hindou Oumarou Ibrahim uskoo vahvasti, 
että koska vedenhaku ja ruuanhankinta, 
luonnonlääkkeiden kerääminen ja 
karjanhoito on naisten vastuulla, naisilla on 
paras tieto ja käsitys lähiympäristöstään 
sekä arvokasta perinnetietoa jaettavaksi. 
Konservatiivisemmissa yhteisöissä naiset 
eivät saa ääntään kuuluviin julkisilla 
foorumeilla, joilla miehet puhuvat. Ibrahim 
järjesti kartoitustilaisuuksia nimenomaan 
yhteisön naisille, keräsi heiltä tietoa ja sai 
yhteisön miespuoliset jäsenet arvostamaan 
sitä.
Keksitkö keinoja, miten naiset ja tytöt saisivat 
äänensä kuuluviin tasavertaisemmin eri 
tilanteissa?

Katso nämä aktiviteetit

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka Hindou Oumarou 

Ibrahim on tukenut alkuperäiskansaan kuuluvia naisia 

yhteisössään? Kulje hänen jalanjäljissään tekemällä 

"Yhteisön tarinoita"-aktiviteetti sivulla 56.

Ota selvää, kuinka voit auttaa naisia saamaan äänensä 

kuuluviin ja lisätä tietoisuutta ympäristötoimista 

tekemällä "Roskasta aarteeksi"-aktiviteetti sivulla 50.

Jatka tutustumista ympäristökysymyksiin omalla 

alueellasi tekemällä "Luontolehti"-aktiviteetti sivulla 

54.
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i

Muodostakaa 5–6 
pelaajan joukkueita. 

Rakenna oma mehiläispesäsi

Tässä aktiviteetissa tutustutaan 
etuoikeuksien käsitteeseen ja siihen, 
kuinka asioiden esiin nostaminen ja 
yhdessä toimiminen voi johtaa tasa-
arvoisempaan maailmaan.

2 noppaa Pieni kuva jokaisesta 
materiaalista, esim. 
tulostettu kuva tai piirros: 
maa, vesi, siitepöly, aurinko 
ja työmehiläiset.

Valmistelu & materiaalit 

Tulosta kaikki materiaalit

2 Teidän on kerättävä mehiläispesien 
rakennustarpeet luonnosta. Tavoitteena on 
rakentaa mahdollisimman monta pesää 15 
minuutissa.

1

4 Yhden mehiläispesän seinien 
rakentamiseksi tarvitset:
2 työmehiläistä
1 auringon
1 siitepölyn
1 vettä
1 maan

3 Heitä noppaa ja kerää nopan 
silmäluvun osoittama määrä 
tarpeita luonnosta:

Valitse se, mitä tarvitset
Maa
Vesi
Siitepöly
Aurinko
Työmehiläiset

5 Yksi pelaaja valitaan 
kuningatarmehiläiseksi. Hän saa 
heittää noppaa kahdesti omalla 
vuorollaan ja saa aina kaksi kertaa 
enemmän resursseja. 

6 Pelatkaa 15 minuuttia ja laskekaa 
mehiläispesät. Kuinka monta teitte? Jos 
useampi ryhmä pelasi samaan aikaan, 
vertailkaa tuloksia!

7 Jälkipuinti:

Rakensitteko mehiläispesiä yksin vai 
yhdessä? 
Jos rakensitte pesiä yksin, kuka 
rakensi niitä eniten? Oliko se 
kuningatarmehiläinen? Miksi?
Jos rakensitte pesiä yhdessä, keksittekö 
heti alussa, että saatte yhteistyöllä 
aikaan enemmän pesiä vai kestikö teillä 
jonkin aikaa hoksata se? Miksi?
Yhdellä pelaajista oli etuoikeus heittää 
noppaa kaksi kertaa muita enemmän. 
Jos hän teki yhteistyötä muun ryhmän 
kanssa, etuoikeudesta oli hyötyä kaikille. 
Jos hän pelasi yksin, hänellä oli valtava 
etulyöntiasema muihin nähden.

8 Pohdinta:

Naiset ja tytöt kaikkialla maailmassa 
kohtaavat yhä suoraa ja epäsuoraa 
syrjintää. Tämä tarkoittaa sitä, että 
aivan kuten valtaosalla pelin pelaajista, 
heillä saattaa olla vähemmän resursseja, 
vähemmän mahdollisuuksia tai vähemmän 
vapauksia kuin miehillä ja pojilla. Kun 
jokin ihmisryhmä on heikommassa 
asemassa yhteiskunnassa (johtuen esim. 
sukupuolesta, iästä, vammasta, etnisestä 
alkuperästä jne.), on meidän tehtävämme 
puuttua asiaan. Toimimalla yhteistyössä 
ja ottamalla asian puheeksi voimme 
kaventaa tuota eroa ja varmistaa, että 
kaikilla ihmisillä on yhtäläiset oikeudet ja 
mahdollisuudet. Esimerkiksi Leydy perusti 
naisten ryhmän nimeltä "Colectivo Maya", 
jonka tavoitteena on antaa myös naisille 
ääni mehiläistarhaajien yhteisössä, jotta 
yhtäkään päätöstä ei tehtäisi ilman heitä. 
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 20
Min

Tiesitkö? 

Meille on erittäin tärkeää rohkaista eri maiden 

partiolaisia tutustumaan toisiinsa, toimimaan yhdessä 

ja tukemaan toisiaan. Järjestämme partiolaisille myös 

vaihto-ohjelmia! Youth Exchange South to South 

(YESS) Girls' Movement on kansainvälinen vaihto-

ohjelmamme tyttöpartiolaisille. Lue lisää

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Jos pelaatte kasvotusten, tulosta materiaalit etukäteen. 

Jos pelaatte verkossa, suosittelemme käyttämään 

virtuaalista taulua, jolle osallistujat voivat piirtää 

tai kirjoittaa ottamansa rakennusaineet ja rakentaa 

pesänsä.

Katso nämä aktiviteetit

Haluatko tietää lisää lähiympäristösi ekosysteemeistä 

ja niiden suojelusta? Jatka Leydy Pechin viitoittamalla 

tiellä tekemällä "Luontolehti"-aktiviteetti sivulla 54.

Ota selvää, kuinka voit tukea muita, erityisesti 

heikommassa asemassa olevia ihmisiä, 

ilmastonmuutoksen torjunnassa tekemällä "Yhteisön 

tarinoita"-aktiviteetti sivulla 56.

Käytä ääntäsi ja kerro, miksi pidät luonnosta ja miksi 

sitä pitäisi suojella tekemällä "Luovuus on äänesi"-

aktiviteetti sivulla 58.
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Löydä äänesi

Tässä aktiviteetissa opitaan, 
että jokaisella on oikeus tulla 
kuulluksi ja otetuksi vakavasti. 
Aktiviteetti kehittää myös 
oppijoiden itsevarmuutta toimia 
ympäristöjohtajina.

 30
Min

Valmistelu & materiaalit 

4 Tiesitkö, että lapsella on oikeus 
olla omia ajatuksia ja mielipiteitä 
sekä oikeus ilmasta niitä? 
Yhdistyneiden kansakuntien 
Lapsen oikeuksien sopimus 
kertoo, miten lapsia ja nuoria 
tulisi kohdella.

Lukekaa ryhmissä Lapsen 
oikeuksista. Tutustukaa 
artikloihin 3, 12 ja 14, jotka 
koskevat lapsen tulemista 
kuulluksi sekä lapsen 
mielipiteiden ja käsitysten 
ilmaisemista.

5

2 Pohdi kysymystä ja kirjoita 
paperille, miltä sinusta tuntui. 
Muodostakaa sen jälkeen 
pienryhmiä. Voit halutessasi 
jakaa kokemuksesi muun ryhmän 
kanssa ja kuunnella muiden 
kokemuksia.

3
Herättivätkö tilanteet 
samanlaisia tunteita ryhmän 
jäsenissä? Kokivatko jotkut, 
että heitä kuunneltiin ja heihin 
suhtauduttiin vakavasti? 
Keskustelkaa siitä, minkä vuoksi 
lasten ja nuorten ajatuksia 
ja mielipiteitä ei aina oteta 
vakavasti.

1 Muistele tilannetta, jossa 
olet kertonut jonkin idean 
tai mielipiteen, jota ei otettu 
vakavasti. Miltä se tuntui?
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Paperia Kyniä

Laite videon 
kuvaamiseen

Kortit, joissa on Lapsen 
oikeuksien artiklat 3, 12 ja 
14 (sivu 72)

Greta oli vain 15-vuotias, kun hän puhua 
julkisesti ajatuksistaan ilmastonmuutoksesta. 
Yksi hänen suurimmista haasteistaan oli 
se, etteivät kaikki aikuiset suhtautuneet 
häneen vakavasti. Koska hän on nuori ja tyttö 
ja hänellä on autismikirjon häiriö, monet 
ajattelivat ja yhä ajattelevat, että häntä on 
manipuloitu eikä hänellä voi mitenkään olla 
omia mielipiteitä. Nuorista tuntuu usein siltä, 
ettei heidän ajatuksiinsa ja mielipiteisiinsä 
suhtauduta vakavasti.

Näiden oikeuksien mukaan 
aikuisten ei tulisi vain kuunnella 
lapsia vaan myös suhtautua 
heidän huoliinsa vakavasti.

6

7
Keskustelkaa ryhmässä siitä, 
miltä näiden oikeuksien 
tietäminen nyt tuntuu.
Jos voisit palata menneisyyteen 
ja kertoa nuoremmalle itsellesi, 
että sinulla on oikeus tulla 
kuulluksi ja otetuksi vakavasti, 
mitä sanoisit?

8

Kirjoita kirje tai kuvaa video 
nuoremmalle itsellesi. Kehota 
häntä olemaan rohkea ja 
itsevarma, ottamaan kantaa 
ja toimimaan tulevaisuuden 
äänenä. 

9

10
Mieti, mikä sai sinut aiemmin 
jännittämään asioiden ottamista 
puheeksi. Miten voisit kääntää 
nämä asiat vahvuuksiksi? 
Auta nuorempaa itseäsi 
ymmärtämään, että lasten ja 
nuorten äänessä on voimaa, 
aivan kuten Gretan äänessä.

Näytä itsellesi tekemä kirje 
tai video muille, jotta hekin 
oppisivat ottamaan asiat 
puheeksi. Jokaisella on ääni ja 
jokaisella lapsella on oikeus tulla 
kuulluksi ja otetuksi vakavasti.

11

Tiesitkö? 

Suurin vahvuutesi ympäristötoimissa, kuten kaikilla 

elämän osa-alueilla, on olla oma itsesi. Vuodesta 

2013 lähtien olemme auttaneet yli 6,5 miljoonaa 

nuorta yli 125 eri maassa saamaan koulutusta liittyen 

kehonkuvaan ja itsetuntoon.

Katso viimeisin versio Free Being Me – Ihan vapaasti 
mä -ohjelmasta 

Katso nämä aktiviteetit 

Gretan idea ilmastolakosta oli sekä erittäin 

yksinkertainen että erittäin luova. Seuraa hänen 

esimerkkiään ja keksi oma luova ideasi tekemällä 

"Säännöt uusiksi"-aktiviteetti sivulla 62.

Vaadi Gretan tavoin hallitukselta lisää toimia tekemällä 

"Muutoksen puolesta"-aktiviteetti sivulla 52.
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Johtajan ominaisuudet

Tässä aktiviteetissa tutustutaan siihen, 
kuinka kieltä voidaan käyttää keinona 
luoda ennakkoluuloja vaikuttajaa 
kohtaan ja kuinka tämä vaikuttaa 
suhteettoman paljon naisiin.

Valmistelu & materiaalit 

Valkotaulu 
tai 
fläppitaulun 
paperia

Luettelo kielteisistä sanoista, 
joilla Rachel Carsonia on 
usein kuvailtu

Rachel Carson tunnetaan kirjastaan "Äänetön 
kevät", jossa kerrotaan torjunta-aineiden 
haitoista ja siitä, kuinka olemme tiiviisti 
yhteydessä luontoon sekä yksilöinä että 
yhteisöinä. Vaikka jotkut ottivat kirjan vastaan 
hyvin, toiset väittivät Rachel Carsonin olevan 
"hysteerinen" ja "ylitunteellinen" nainen.

Tiesitkö? 

Rachel Carsonia pilkattiin, koska hän oli nainen. 

Vuodesta 2011 lähtien partiolaiset ympäri maailmaa 

ovat pyrkineet puuttumaan naisten ja tyttöjen 

kohtaamaan väkivaltaan tutkimuksen, koulutuksen, 

tietoisuuden lisäämisen ja yhteisöjen toiminnan avulla. 

Liitytkö seuraan? 

Katso nämä aktiviteetit

Tiedotusvälineet ja miestutkijat kohtelivat Rachel 

Carsonia huonosti. Hän ei silti lannistunut! Seuraa 

hänen esimerkkiään ja tee "Luovuus on äänesi"-

aktiviteetti sivulla 58.

Naisia ja tyttöjä yritetään usein estää ryhtymästä 

toimeen tai olemasta johtajia, mutta siitä ei kannata 

välittää! Keksi luovia ympäristötoimia tekemällä 

"Säännöt uusiksi"-aktiviteetti sivulla 62.

Rachel Carson oli kirjailija. Tutustu muihin tapoihin 

levittää tietoa ja lisätä tietoisuutta ympäristöasioista 

tekemällä "Luontokuvaaja"-aktiviteetti sivulla 60.

2 Ryhmä A tutustuu Rachel 
Carsonista sanottuihin asioihin. 
Ryhmä valitsee muutaman 
sanan tai lainauksen ja esittää 
ne pantomiiminä tai näytelmänä 
toiselle ryhmälle. Älkää näyttäkö 
lainauksia toiselle ryhmälle! 
Ryhmä B ei saa tietää, mistä 
aiheesta on kyse.

3
Ryhmä B yrittää arvata, mitä 
ryhmä A esittää. Ryhmä B saa 
kuitenkin käyttää arvauksissaan 
vain positiivisia sanoja.

1
Muodostakaa kaksi 
ryhmää.

 30
Min
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7 Hyödyntäkää arvauksianne ja 
yrittäkää ryhmässä kääntää 
kaikki Rachel Carsonia kuvaavat 
lainaukset ja negatiiviset sanat 
positiivisiksi.

6 Ovatko nämä kaksi asiaa täysin 
erilaiset vai ovatko ne vain eri 
näkökulmia samaan asiaan?

5 Kun ryhmä B on jotakuinkin 
arvannut, mistä esityksessä 
on kyse (positiivisin sanoin), 
verratkaa ryhmä B:n vastauksia 
ja ryhmä A:n esittämää lainausta 
keskenään.

4 Jos esimerkiksi ryhmä A esittää 
kohtauksen, jossa nainen pelkää 
ötököitä ja joku pilkkaa häntä 
siitä, ryhmä B voi arvata, että 
nainen on vain varovainen, että 
hän pitää ötököistä eikä halua 
satuttaa niitä jne. 

8 Pohdinta:
Onko sinusta ikinä käytetty 
jotain näistä negatiivisista 
sanoista? 
Mitä näistä positiviisista 
ominaisuuksista sinulla jo 
mielestäsi on ja mitä haluaisit 
vielä kehittää?

Lainaukset & sanat

Radikaali

"Mitä hyönteisiin tulee, on niin tyypillistä 
naiselle pelätä kuollakseen muutamaa 
pikkuötökkää!"

Hänen perustelujaan on kuvailtu sanoilla 
"kohtuuton, yksipuolinen ja hysteerisen 
ylitunteellinen".

Epälojaali

Valetutkija

Hysteerinen

Tunteellinen Häntä arvosteltiin "virheitä vilisevistä 
tunteen purkauksista".

Yhteyttä ympäristöön kuvailtiin sanoilla 
"mystinen kytkös luonnon tasapainoon".

Eräs arvostelija ihmetteli, miksi 
"vanhapiika on niin huolissaan 
genetiikasta".
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Laittoman 
eläinkaupan jäljillä
Tässä aktiviteetissa opitaan, miksi 
luonnonvaraisten lajien kauppa on 
haitallista ekosysteemille ja 
tutustutaan tyttöjen rooliin 
luonnonsuojelussa.

Valitse oma seikkailusi -kortit sivuilla 73–74

Valmistelu & materiaalit 

Tulosta tarinakortit, lisää numerot 
kääntöpuolelle ja piilota kortit eri puolille 
kokoontumispaikkaa.

Tämä on "valitse oma seikkailusi"-
tarina. Valitse, minne haluat 
mennä, ja etsi oikea kortti, jonka 
avulla pääset eteenpäin. Jokainen 
kortti sisältää valinnan ja kertoo, 
mikä kortti sinun pitää etsiä 
seuraavaksi.

1
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3 Keskustelu:

Löysitkö kauppiaat? Oliko se helppoa vai 
vaikeaa?
Osa pelin hahmoista ei suhtautunut 
sinuun vakavasti, koska heidän 
mielestään laiton eläinkauppa ei ole asia, 
johon lasten tai nuorten tulisi puuttua.
Keksikää ryhmässä viisi perustelua, joita 
voisitte käyttää, jos teille sanotaan, että 
lapset ja nuoret eivät pysty toimimaan 
ympäristön puolesta.

2 Matkasi alkaa Pran-nimisestä kylästä. Olet 
kuullut kylän kautta kulkevista laittomista 
eläinkauppiaista. Mistä haluat aloittaa 
tutkimuksesi?

Postitoimistosta >  Etsi kortti 1 
Paikallisesta kahvilasta >  Etsi kortti 2 Lisätietoja: 

Eikö ollutkin jännittävä peli? Toinen loistava paikka 

seikkailuille on Our Chalet, WAGGGS:n ensimmäinen 

partiokoti. Olemme tarjonneet seikkailuja ja huvia sekä 

vaalineet kansainvälisiä ystävyyssuhteita vuodesta 

1932 lähtien korkealla Sveitsin Alpeilla. Ryhmät, 

perheet ja yksittäiset kävijät voivat yöpyä keskuksessa, 

vierailla siellä päiväseltään tai osallistua yhteen monista 

kansainvälisistä tapahtumistamme.

Malaika Vaz suhtautuu intohimoisesti uhan-
alaisten lajien suojeluun ja luonnonvaraisten 
lajien laittoman kaupan torjumiseen. 
Luonnonvaraisten lajien kaupalla on vakavia 
seurauksia luonnonsuojelun näkökulmasta. 
Luonnonvaraisten eläinten käyttäminen 
ravinnoksi ja niiden osien käyttäminen koruissa, 
metsästysmuistoina tai lääkkeinä on yhä 
suosittua monissa paikoissa ympäri maailmaa.

Onnistutko löytämään kauppiaiden reitin ja 
estämään laittoman toiminnan?

 30
Min

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Käykää tarinat läpi verkossa ilman että fyysisesti etsitte 

seuraavaa korttia.

Katso nämä aktiviteetit

Oletko yhä kiinnostunut luonnonsuojelusta? Jatka 

tutustumista Malaika Vazin työhön tekemällä 

"Luontokuvaaja"-aktiviteetti sivulla 60.

Jotkut ovat riippuvaisempia luonnosta ja 

luonnonvaroista kuin toiset. Asetu heidän asemaansa 

tekemällä "Yhteisön tarinoita"-aktiviteetti sivulla 56.

Käytä luovuuttasi ja kerro, miksi pidät luonnosta 

ja miksi sitä pitäisi suojella tekemällä "Luovuus on 

äänesi"-aktiviteetti sivulla 58.
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Etsi keinoja vaikuttaa 
yhteisöösi, kerää resursseja 
ja ryhdy toimeen 
ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi.

Ole osa ratkaisua, astu esiin 
ja ryhdy itsekin vaikuttajaksi 
tekemällä jokin tämän osion 
aktiviteeteista.

RYHDY TOIMEEN
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Roskasta aarteeksi

Tässä aktiviteetissa tutustutaan 
siihen, miten muovijätteestä 
voi tehdä hyödyllisiä, kauniita 
esineitä. Osallistujat saavat myös 
mahdollisuuden valistaa ihmisiä ja 
lisätä tietoisuutta muovisaasteiden 
torjunnasta.  

 30
Min

Valmistelu & materiaalit 

4

Isatou Ceesay loi muovien 
uudelleenkäytön avulla lisää 
työpaikkoja yhteisöönsä, 
koulutti paikallisia naisia ja lisäsi 
tietoisuutta muovijätteestä ja 
sen ympäristöhaitoista.

Keskustelkaa ryhmässä siitä, 
kuinka voisitte ottaa hänestä 
esimerkkiä, ja keksikää yhdessä 
jokin keino valistaa muita ihmisiä 
kierrätysmuovituotteidenne 
avulla.

3

Kertakäyttömuovia (esim. "Kertakäyttö-
muovit arjessa"-aktiviteettia varten tai 
erikseen tätä aktiviteettia varten kerättyä 
muovijätettä)

Tiesitkö? Puolet kaikesta tuotetusta muovista 
on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran — sen 
jälkeen se heitetään pois.

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Osallistujat voivat netin kautta päättää yhdessä, mitä 

he askartelevat, ja askarrella itsenäisesti kotona.
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2 Muussa tapauksessa 
voit tehdä keräämistäsi 
kertakäyttömuoveista jotain, 
jota voi käyttää useita kertoja, tai 
jotain sinulle arvokasta. Etsikää 
netistä ideoita ja keksikää jotain, 
jota koko ryhmä haluaa tehdä! 
Esimerkiksi: 
Tehkää muovipulloista 
pystysuoria puutarhoja
Askarrelkaa kierrätystuulikelloja
Askarrelkaa muovipulloista 
lintujen ruokinta-automaatti 
Tehkää muovipullojen korkeista 
magneetteja
Askarrelkaa muovipusseista ja 
-kääreistä valopallosarjoja

1 Jos olet tehnyt "Mattoja 
muovipusseista"-aktiviteetin, 
voit käyttää tekemääsi mattoa 
tässä aktiviteetissa. 
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Aktiviteetin taustatutkimusvaihe voidaan 
suorittaa jo ennen ryhmän kokoontumista, jos 
siihen ei muuten ole aikaa tai tiedonhaku ei 
onnistu kokoontumisen aikana.

Selvitä, minne kirje kannattaa lähettää. 
Tämän voi tehdä ennen kokoontumista tai sen 
jälkeen.

Muutoksen 
puolesta
Tässä aktiviteetissa ryhdytään 
toimeen ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja vaaditaan päättäjiltä 
lisää toimia.

 30
Min

Valmistelu & materiaalit 

Tessa Khanin mielestä hallitusten tehtävä 
on käyttää tietoaan ja valtaansa kansalaisten 
hyväksi torjumalla ilmastonmuutosta. Ryhdy 
toimeen kirjoittamalla kirje päättäjälle, jossa 
kerrot ideoistasi ilmastonmuutokseen liittyen!
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Keskustelkaa ryhmässä 
siitä, mikä asia voisi 
todennäköisimmin muuttua, ja 
valitse, mille hallinnon tasolle 
osoitat kirjeesi (paikallis-, alue- 
vai valtionhallinto).

3

Paperia Kyniä Päättäjien 
osoitteet

Faktoja 
ilmaston-
muutoksesta

Mallikirje, 
sivu 75

2
Tee tutkimusta aiheesta ja 
hyödynnä muistelemispäivän 
aikana oppimiasi asioita. Ota 
selvää, millaisia vaikutuksia 
asialla on lähiympäristöösi.

1 Valitse jokin aihe, joka vaikuttaa 
lähiympäristöösi. Se voi olla 
esim. vedenlaatu, metsäkato, 
jätehuolto, viljelymenetelmät tai 
mikä tahanasa muu aihe, johon 
tulisi mielestäsi puuttua.

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Verkkoryhmät voivat keskittyä keskustelemaan siitä, 

mitä he ovat saaneet selville aiheesta. Ryhmän jäsenet 

voivat keskustella vaikuttamaan pyrkivän kirjeen 

kirjoittamisesta ja siitä, minne se kannattaisi lähettää. 

He voivat myös jakaa kirjeensä muun ryhmän kanssa ja 

ehdottaa toisilleen vahvempia perusteluita.

Kirjoita kirje valitsemallesi 
hallinnon edustajalle hyödyntäen 
löytämiäsi faktoja ja pyydä 
häntä tekemään jokin muutos 
lähiympäristösi ja siellä asuvien 
ihmisten puolesta. Älä unohda 
perustella, miksi asia on 
mielestäsi tärkeä! Voit muokata 
ja käyttää mallikirjettä sivulla 
75. Mallikirje on kirjoitettu 
nuoremmille ikäkausille 
sopivaksi, ja voit muokata sitä 
vapaasti omalle ryhmällesi!

4

Jos haluat tehdä enemmän, voit 
jakaa kirjeesi muiden yhteisön 
jäsenten kanssa ja pyytää heitä 
tukemaan sinua kirjoittamalla 
omat kirjeensä päättäjille.

5
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Johtaja perehtyy paikalliseen kasvi- ja eläin-
lajistoon sekä lähialuetta koskeviin tietoihin 
tukeakseen aktiviteetin tutkimusvaihetta.

Luontolehti
Tässä aktiviteetissa tutustutaan 
lähiluonnon kasveihin ja eläimiin 
sekä niiden merkitykseen osana 
monimuotoista ekosysteemiä. 
Osallistujat tekevät yhdessä 
luontolehden muille jaettavaksi. 

 45
Min

Valmistelu & materiaalit 

Leydy Pechin paikallisyhteisö luotti siihen, 
että hyvinvoivat mehiläiset saavat metsän 
kukoistamaan, aivan kuten oman kotiseutusi 
linnut, eläimet ja hyönteiset ovat riippuvaisia 
seudun kasveista ja kukista.  Kaikki asiat 
luonnossa ovat yhteydessä toisiinsa – ja jos 
toimimme yhdessä, voimme ymmärtää ja 
myös suojella alkuperäislajeja paremmin. 
Lisätkää yhdessä tietoisuutta lähiseudun 
elinympäristöistä perustamalla luontolehti.
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Paperia Kyniä Lyijykyniä

Kerätkää ryhmän havainnot, 
piirrokset tai kuvat yhteen ja 
keskustelkaa havaintojenne 
monimuotoisuudesta.

3

2

Pohtikaa yhdessä, mitä 
opitte lähiympäristöstänne 
aktiviteetin aikana, ja etsikää 
lisätietoja löytämistänne 
kasveista, hyönteisistä, linnuista 
ja eläimistä. Millaisessa 
elinympäristössä ne menestyvät 
parhaiten? Miten ne liittyvät 
toisiinsta? Huomasitteko jotain, 
joka uhkaa niitä?

1

Tutustukaa ryhmässä johonkin 
lähiluontokohteeseen, kuten 
metsään tai puistoon. Jos ette 
pääse itse käymään siellä, 
etsikää siitä tietoa tai jutelkaa 
paikallisen asiantuntijan kanssa. 
Työskennelkää pareittain tai 
pienrymissä, jotta ehditte tehdä 
enemmän; yksi ryhmä voi tutkia 
kasveja, toinen lintuja, kolmas 
hyönteisiä jne. Ottakaa kuvia 
tai hahmotelkaa havaintonne 
paperille. Piirrokset voivat auttaa 
tunnistamaan lajeja, joiden nimiä 
ette tiedä.

Miettikää ryhmässä, miten 
voisitteko jakaa oppimanne 
asiat muiden kanssa, jotta hekin 
innostuisivat pitämään huolta 
lähiympäristöstään. Päättäkää, 
kenelle haluatte kertoa 
oppimistanne asioista, esim. 
paikallisille perheille, koululle tai 
paikalliselle ryhmälle, tai pienille 
lapsille.

4

Tehkää tälle ryhmälle suunnattu 
luontolehti ja jakakaa se 
kohderyhmän kanssa. Siihen voi 
sisältyä peli, ohjeita tai tehtäviä, 
jotka rohkaisevat oppimaan 
lisää aiheesta. Lehdessä voi olla 
myös haaste tai kehotus ryhtyä 
toimeen, sekä vinkkejä, miten 
yhä useampi ihminen voi suojella 
tärkeitä elinympäristöjä yhdessä.

5

Keskustelu
Mitä hyötyä ryhmässä 
toimimisesta oli tässä 
aktiviteetissa?
Miten yhteistyössä toimiminen 
auttoi kokoamaan tiedot yhteen? 
Kuinka hyödynsitte jokaisen 
yksilöllisiä taitoja luontolehden 
tekemisessä?
Oliko erilaisista näkökulmista 
hyötyä? Olivatko ryhmän 
jäsenet samaa mieltä ympäristön 
merkityksestä yhteisölle? Miksi?

6
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Tietoa yleisistä lähialueen kasveista ja siitä, 
ovatko ne alkuperäis- vai vieraslajeja.

Yhteisön 
tarinoita
Tässä aktiviteetissa astutaan 
alkuperäiskansojen ja syrjäisten 
yhteisöjen asemaan ja otetaan selvää, 
kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa 
niiden jäseniin.

 30
Min

Valmistelu & materiaalit 

Hindou Oumarou Ibrahim päätti ryhtyä 
toimeen ympäristön puolesta, kun Tšadjärvi 
uhkasi kuivua ja hän näki, kuinka se vaikutti 
suoraan alkuperäiskansoihin, erityisesti 
Mbororon yhteisöön.
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Keksikää viiden minuutin näytelmä 
tytön elämästä. Valitsemanne 
kolme luonnontapahtumaa 
tapahtuvat hänen elämänsä 
aikana. Miettikää, miten otatte 
ne mukaan näytelmään ja kuinka 
ne vaikuttavat tytön elämään. 
Yrittäkää keksiä, miten tapahtumat 
vaikuttavat nimenomaan hänen 
yhteisöönsä ja miten se pyrkii 
keksimään keinoja selviytyä niistä.

5

Esittäkää näytelmänne koko 
ryhmälle.

6

Luokaa ryhmissä profiili tytölle, 
joka asuu valitsemassanne 
yhteisössä. Mikä hänen nimensä 
on? Kuinka vanha hän on? Missä 
hän asuu? Mitkä ovat hänen 
unelmansa tai päämääränsä? 
Millainen hän on luonteeltaan?

4

3

Valitse kolme 
luonnontapahtumaa, jotka 
ilmastonmuutos voisi aiheuttaa 
kotiseudullasi. Esimerkiksi 
helleaalto, pakkasaalto, tornado, 
maanvyörymä, rankkasateet, 
tsunami, kuivuus, lumimyrsky, 
maastopalo, tulva, pyörremyrsky, 
hirmumyrsky jne.

Kun kaikki ovat esittäneet 
näytelmänsä, keksikää kolme 
asiaa, jotka voitte tehdä 
ryhmässä, jotta oppisitte lisää 
hahmojenne yhteisöstä – ja 
yhteisöltä. 

7

1
Muodostakaa 3–5 hengen 
pienryhmiä.

Onko lähiseudullanne tai 
maassanne alkuperäiskansoja 
tai -yhteisöjä? Jos ette keksi 
yhtäkään, voitte pohtia syrjäisiä 
yhteisöjä tai ihmisiä, joiden elämä 
on hyvin erilaista kuin teidän.

2

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Näytelmän sijaan voitte keksiä yhdessä tarinan. Yksi 

ryhmän jäsenistä voi lopuksi kertoa tarinan muille.

Lisätietoja

Viidennen partiokodin nimi on Kusafiri. Sana on swahilin 

kieltä ja tarkoittaa "kulkea". Partiokoti kulkeekin ympäri 

Afrikkaa eli sen sijainti vaihtelee. Se tarjoaa erinomaisen 

tilaisuuden sukeltaa paikalliseen kulttuuriin, oppia lisää 

itsestäsi ja luoda yhteyksiä muihin.
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Valitsemasi askartelumateriaalit

Luovuus on äänesi

Tässä aktiviteetissa osallistujat 
pääsevät käyttämään luovuuttaan 
ja näyttämään, kuinka partiolaiset 
voivat vaikuttaa asioihin ja toimia 
ympäristöystävällisemmän 
tulevaisuuden puolesta.

 30
Min

Valmistelu & materiaalit 

Rachel oli lahjakas luontokirjailija. Nyt on 
sinun vuorosi käyttää luovuuttasi ja tehdä 
vaikutus!
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Kun luova teoksesi on valmis, 
voit jakaa sen muiden kanssa, jos 
haluat.

5

Miettikää ryhmässä, miten 
voisitte hyödyntää teoksianne, 
jotta saisitte muut ihmiset 
ryhtymään toimeen kanssanne.

6

Kerro siitä, millainen maailma 
on nyt, minkä asioiden pitäisi 
muuttua, jotta tulevaisuus olisi 
kestävämpi, ja millainen rooli 
partiolaisilla voisi olla tuossa 
tulevaisuudessa.

4

3

Lisää myös itsesi teokseen, 
osoita olevasi vaikuttaja omassa 
tarinassasi ja kerro, millainen 
rooli sinulla on paremman 
tulevaisuuden luomisessa.

Voisitte järjestää näyttelyn 
tai esityksen paikallisille 
ihmisille, myydä teoksianne, 
julkaista niitä verkossa 
jne. Samalla voitte tehdä 
lupauksen toimia paremman, 
ympäristöystävällisemmän 
tulevaisuuden puolesta.

7

1
Käytä luovuuttasi ja kerro, miltä 
ympäristö ja ilmastonmuutos 
sinusta tuntuu.

Voit kirjoittaa tarinan, kuten 
Rachel Carson, tai tehdä biisin, 
maalata kuvan tai kirjoittaa 
näytelmän.

2
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 30
MinLuontokuvaaja

Tässä aktiviteetissa opitaan, miten 
uhanalaisia lajeja voi esitellä ja miten 
niiden suojelua edistetään.

Malaika Vaz on tutkija ja luontodokumenttien 
tekijä. Hän haluaa ensisijaisesti kuvata 
dokumentteja eläimistä, varsinkin 
uhanalaisista lajeista. Mietitkö koskaan, 
millaisia pieniä ja vähemmän pidettyjä eläimiä 
ympäriltämme löytyy? Nekin ovat erittäin 
tärkeä osa ekosysteemiä. Valitettavasti ne 
jäävät usein huomiotta ja osa niistä on myös 
vaarassa hävitä!

Kamera tai 
juliste

Valmistelu & materiaalit 

Keksi etukäteen muutama uhanalainen eläin, 
jota voi kuvata

2 Etsi jokin pieni alkuperäislaji, 
kuten hyönteinen tai lintu, joka 
ansaitsisi huomiota tai suojelua.

Mene kokoontumispaikan 
ulkopuolelle.

1

4 Kuvaa sitä tekemässä eri asioita 
tai muuten vain muutaman 
minuutin ajan.

3 Tarkkaile sitä hetken aikaa.

5 Miksi valitsit tämän eläimen? Miksi 
se on tärkeä?

Lisätietoja

Jos sinulla ei ole kameraa, voit tehdä äänitallenteen tai 

julisteen.

6 Keksitkö, mikä voisi olla uhka 
tälle eläimelle?

7
Esitä kuvaamasi videot ja 
kerro, miksi valitsit tämän 
eläimen.

8
Muuttivatko videot mieli-
kuvaasi niissä esiintyvistä 
eläimistä? Onko eläinten 
kuvaaminen luonnollisessa 
elinympäristössään mielestäsi 
tärkeää?

9 Jatka tehtävää muokkaamalla 
videostasi lyhyt dokumentti, 
jossa kerrot, miksi eläin on 
tärkeä, onko se uhanalainen 
ja miksi siitä pitäisi välittää ja 
sitä suojella.

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen

Voit soveltaa aktiviteettia nuoremmille ikäkausille 

pyytämällä heitä piirtämään valitsemansa eläimen, 

kuvittelemaan mahdollisia uhkia sille ja keksimään 

muutaman syyn, miksi he pitävät eläimestä ja miksi sitä 

pitäisi suojella.
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Tulosta tai kirjoita lapuille ideat ja vaikutukset, 
jotta jokainen osallistuja saa vähintään yhden 
lapun.

Säännöt uusiksi

Tässä aktiviteetissa keksitään 
luovia tapoja ryhtyä toimeen 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

 20
Min

Valmistelu & materiaalit 

Gretan alkuperäinen idea tehokkaampien 
ilmastotoimien puolesta oli yksinkertainen: 
hän päätti jäädä pois koulusta yhtenä päivänä 
viikossa osoittaakseen mieltään Ruotsin 
valtiopäivätalon edustalla kädessään kyltti, 
jossa luki "koululakko ilmaston puolesta". 
Hänen tapansa osoittaa mieltään ei vaatinut 
mittavia järjestelyitä tai rahaa, vaan se oli 
luova, provosoiva ja helppo toistaa; pian 
miljoonat nuoret ympäri maailmaa alkoivat 
järjestää vastaavanlaisia tempauksia.

Greta on sanonut "Emme voi pelastaa 
maailmaa pelaamalla sääntöjen mukaan, 
koska sääntöjä on muutettava". Katsotaan, 
kuinka sinä voit pistää säännöt uusiksi!

Pelatkaa niin monta kierrosta 
kuin haluatte!

5

Nyt kun olette keksineet uusia, 
tuoreita ideoita, valitkaa yksi, 
jonka voitte toteuttaa tai jota 
voitte soveltaa kokoontumisen 
jälkeen. Voitte tehdä sen yksin, 
pareittain tai isona ryhmänä.

6

Tarkastelkaa idean ja 
vaikutuksen yhteyttä keksimällä 
mahdollisimman monta 
kekseliästä ideaa vaikutuksen 
aikaansaamiseksi. Jokainen idea 
on hyvä idea!

4

3

Emme aina uskalla ryhtyä 
toimeen, koska pelkäämme 
edessä olevia esteitä. Entä jos 
esteitä ei olisi? Pelatkaa toinen 
kierros siten, että jokainen pari 
nostaa lapun "entä jos"-purkista.

1
Muodostakaa kaksi ryhmää. 
Yhden ryhmän jäsenet nostavat 
laput "ideat"-purkista ja toisen 
ryhmän jäsenet "vaikutukset"-
purkista. Älä näytä lappuasi 
kenellekään!

Muodosta pari toisen ryhmän 
jäsenen kanssa (jotta jokaisella 
parilla on idea ja vaikutus).

2
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3 purkkia Paperilaput, joissa on 
"ideat", "vaikutukset" 
ja "entä jos"-
kysymykset sivuilta 
76–77.

Mukautus etä-/lähikokoontumiseen 

Zoomissa järjestettävässä pelissä kannattaa käyttää Breakout rooms 

-toimintoa ja lähettää kullekin parille idea, vaikutus ja "entä jos"-kysymys.
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Jaa viestisi 
koko maailmalle

KIRJE SINULTA MAAILMALLE, 
YHTEISEN TULEVAISUUDEN PUOLESTA 
Olet päässyt tutustumaan inspiroiviin naisiin eri puolilta 
maailmaa, jotka saavat positiivisia muutoksia aikaan 
ympäristöasioissa. Liity 10 miljoonan muun partiolaisen 
joukkoon ja kerro, mitä toivot tulevaisuudelta.

Millaisen maailman haluaisit nähdä?

Käytä apunasi vaikuttajakorttien (s. 78–81) kääntöpuolella 
olevia kuvia ja luo toiveidesi maailma yhdistämällä palat. Kerro 
sitten ajatuksistasi ja ideoistasi sanoin tai piirtämällä kuvia 
maailmankartalle.

Pohdi näitä asioita ja kirjoita kirje maailmalle. 
Mieti seuraavia asioita:
Jos voisit kertoa maailmalle, miltä sinusta tuntuu ja miten 
auttaisit sitä, mitä sanoisit?
Kerro maailmalle, millaista tulevaisuutta ja hyvinvoivaa 
planeettaa toivot.

Kirjoita kirje ja liitä se luomaasi tulevaisuuden maailmaan.

Vinkkejä

Voitte myös tehdä yhden suuremman kuvan 
maailmasta ryhmässä ja liittää kaikki ryhmän 
kirjeet siihen.

Esitelkää inspiroivia suunnitelmianne 
kokoamalla näyttely (joko fyysisesti tai 
verkossa) ja kutsukaa ihmisiä tutustumaan 
tulevaisuuden visioonne.

Jakakaa kirjeenne sosiaalisessa mediassa 
ja kertokaa maailmalle, millaisia muutoksia 
toivotte.

Jaa inspiroivat ajatuksesi ja ideasi muiden kanssa 
käyttäen tunnisteita #OurWorldOurFuture, #WTD2022 
ja #WAGGGS.

1

2

3

ONNEKSI OLKOON! 

Olet suorittanut vuoden 2022 

muistelemispäivän haasteen!
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Liitteet Kertakäyttömuovi arjessa -aktiviteetti

Tietovisa

Kaikilla maailman rannoilla on muoviroskaa.

Maapallon valtameriin päätyy 8 miljoonaa 
tonnia muovia vuosittain.

Yli 1 000 merieläinlajia on tutkitusti syönyt 
muovijätteitä tai takertunut niihin.

Puolet kaikesta muovista on suunniteltu 
käytettäväksi vain kerran. 

Linnut ja kalat luulevat muovia ruuaksi ja 
yrittävät syödä sitä.

Muovipussit hajoavat täysin luonnossa.

Ihmiset ovat tuottaneet enemmän muovia 
viimeisen 10 vuoden aikana kuin edellisen 
vuosisadan aikana.

Tutkijat arvelevat, että meressä on enemmän 
muovia kuin kaloja vuoteen 2050 mennessä.

Muovipullon hajoamiseen menee 250 vuotta.

Kaikki käyttämämme muovi kierrätetään. 

Vastaukset

Vastaukset partiojohtajille:

1. Maailmassa käytetään vuosittain 4 biljoonaa 

muovipussia.

2. Maailmassa käytetään päivittäin puoli miljoonaa 

muovipilliä.

3. Vuosittain käytetään 500 miljardia 
kertakäyttömukia.

4. Useimmat nykypäivänä roskiin heitetyt 

kertakäyttöiset muovimukit ovat yhä kaatopaikoilla 

500 vuoden päästä.

Sudenpennut

Oikea lukumäärä on yli 700.

Ne hajoavat yhä pienem-
piin osiin, kunnes luonnon-
varaiset eläimet syövät ne.

Siihen menee 450 vuotta.

Vain 9 % kierrätetään.

5. Alle 9 % kaikesta muovista päätyy kierrätykseen.

6. Muovisaasteet tappavat miljoona merieläintä 

vuodessa. 

7. 10 miljoonaa tonnia muovia päätyy valtameriin 

vuosittain.

8. 50 % kaikista tuotetuista muoveista on 

kertakäyttömuoveja.

9. 40 % kaikesta tuotetusta muovista käytetään 

pakkausmateriaalina.

10. Muovipullon hajoamiseen menee 450 vuotta.

Kertakäyttömuovi arjessa

Kuuntele tiedettä

Torjunta-ainebingo

67–68

69–70

71

Löydä äänesi

Laittoman eläinkaupan jäljillä

72

73–74

Muutoksen puolesta

Säännöt uusiksi

75

76–77

78–81

Aktiviteetti Sivunumero

Esittelyssä vaikuttajat -juliste
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Maailmassa käytetään 
vuosittain

muovipussia.

tonnia muovia 
päätyy valtameriin 

vuosittain.

Maailmassa 
käytetään päivittäin

muovipilliä.

kaikista tuotetuista 
muoveista on 

kertakäyttömuoveja.

Vuosittain käytetään 

kertakäyttömukia.

kaikesta tuotetusta 
muovista käytetään 

pakkausmateriaalina.

Muovisaasteet 
tappavat

merieläintä vuodessa. 

4 biljoonaa

500

10 miljoonaa

450

Puoli miljoonaa

9 %

50 %

500 miljardia

miljoona

40 %

Yhdistä parit 
Faktakortit

Useimmat nykypäivänä 
roskiin heitetyt 

kertakäyttöiset muovimukit 
ovat yhä kaatopaikoilla

 
vuoden päästä.

Alle
 

kaikesta muovista 
päätyy kierrätykseen.

Muovipullon 
hajoamiseen menee

 

vuotta.

Yhdistä parit
Vastauskortit

Vanhemmat ikäkaudet

Kuuntele tiedettä -aktiviteetti

Tietovisan kysymykset ja vastaukset partiojohtajille

1

2

3

4

5

6

7

8

Miksi kutsutaan ihmisen toiminnan aiheuttamaa maapallon lämpötilan nousemista?
Vastaus: Maapallon tai ilmaston lämpeneminen
Mahdollinen vastaus: Sademäärä, Vety, Määrä on kolminkertaistunut

Millä nimellä kutsutaan kaasuja, joita kertyy ilmakehään ja jotka saavat planeetan 
lämpenemään?
Vastaus: Kasvihuonekaasut
Mahdollinen vastaus: Lämpötilailmasto, Plutonium, Määrä on kaksinkertaistunut

Mitkä alat tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä?
Vastaus: Liikenne, Muoti, Maanviljely, Energia (Anna yksi piste jokaiselle 
joukkueelle, joka saa yhden näistä oikein!)
Mahdollinen vastaus: Maapallon varaus, Nitraatit, 15 %

Millä nimellä kutsutaan kaasua, jota vapautuu ilmakehään, kun poltamme fossiilisia 
polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä ja maakaasua?
Vastaus: Hiilidioksidi (CO2)
Mahdollinen vastaus: Ruumiinlämmön muutos, Muoti, 50 %

Ilmastoon liittyvien luonnonkatastrofien määrä on noussut viimeisen 30 vuoden 
aikana. Kuinka paljon?
Vastaus: Määrä on kolminkertaistunut
Mahdollinen vastaus: Kosteus, Happi, Maanviljely, Rajoittaa maapallon lämpötilan 
nousu 2 asteeseen

Mihin valtiot sitoutuivat Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015?
Vastaus: Rajoittamaan maapallon lämpötilan nousu 2 asteeseen
Mahdollinen vastaus: Estämään valtioita laskemasta jätteitä mereen, Siirtymään 
täyssähköautoihin vuoteen 2050 mennessä, Istuttamaan miljoona puuta 
metsäkatoalueille, Merenpinnat

Mitkä asiat tulevat nousemaan tai lisääntymään ilmastonmuutoksen takia?
Vastaus: Merenpinnat, Lämpötila maalla, Meren lämpötila, Kosteus, Siirtolaisuus, 
Aliravitsemus (Anna yksi piste jokaiselle joukkueelle, joka saa yhden näistä 
oikein!)
Mahdollinen vastaus: Lämpötila maalla, Meren lämpötila, Kosteus, Siirtolaisuus

Mitä voimme tehdä ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi?
Vastaus: Suojella luontoa, Vähentää köyhyyttä, Muuttaa ruokailutottumuksiamme, 
Oppia lisää ilmastonmuutoksesta, Käyttää uusiutuvaa energiaa, Istuttaa puita, 
Kierrättää (Anna yksi piste jokaiselle joukkueelle, joka saa yhden näistä oikein!)
Mahdollinen vastaus: Oppia lisää ilmastonmuutoksesta, Käyttää uusiutuvaa 
energiaa, Istuttaa puista, Kierrättää

Kertakäyttömuovi arjessa -aktiviteetti

6968



Tulostettavat ja leikattavat vastauskortit

Ilmaston 
lämpeneminen

Meren lämpötila

Maanviljely

Aliravitsemus

Istuttamaan puita

Määrä on 
kolminkertaistunut

Muuttaa ruokailu-
tottumuksiamme

Happi

Kasvihuonekaasut

Kosteus

Energia

Suojella luontoa

Kierrättää

Rajoittamaan maapallon 

lämpötilan nousu 

kahteen asteeseen

Oppia lisää 
ilmastonmuutoksesta

Nitraatit

Liikenne

Siirtolaisuus

Hiilidioksidi (CO2)

Vähentää köyhyyttä

15 %

Merenpinnat

Käyttää uusiutuvaa 
energiaa

50 %

Torjunta-ainebingo-aktiviteetti

Tulostettavat ja leikattavat vastauskortit

Algisidit eli 
leväntorjunta-aineet 

tappavat leviä 
järvissä, kanaaleissa, 

uima-altaissa, 
vesisäiliöissä ja 

muissa kohteissa. 

Fungisidit eli 
sienentorjunta-aineet 

tappavat sienet 
(kuten ruostesienet, 

homesienet ja 
kasviruosteen).

Karkotteet 
torjuvat tuholaisia, 

kuten hyönteisiä 
(esimerkiksi 

hyttysiä) ja lintuja.

Antimikrobiaineet 
tappavat pieneliöitä, 
kuten bakteereita ja 

viruksia.

Hyönteisten kasvua 
säätelevät aineet 

häiritsevät hyönteisten 
nahanluontia, kehitystä 

kotelovaiheesta 
aikuiseksi tai muita 

toimintoja.

Rodentisidit eli 
jyrsijämyrkyt torjuvat 

hiiriä ja muita 
jyrsijöitä.

Desinfiointiaineet 
ja puhdistusaineet 

tappavat tauteja 
levittäviä mikrobeja 
pinnoilta tai tekevät 

ne vaarattomiksi.

Herbisidit eli 
kasvimyrkyt 

tappavat 
rikkaruohoja ja 
muita väärissä 

paikoissa kasvavia 
kasveja.

Insektisidit eli 
hyönteismyrkyt 

tappavat 
hyönteisiä ja muita 

niveljalkaisia.

Kuuntele tiedettä -aktiviteetti
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Löydä äänesi -aktiviteetti

Lapsen oikeudet #3

Kun aikuiset tekevät päätöksiä, heidän tulisi huomioida päätösten 
vaikutukset lapsiin. Kaikkien aikuisten tulisi toimia lasten edun mukaisesti. 
Hallitusten tulisi varmistaa, että vanhemmat tai tarvittaessa muut ihmiset 
suojelevat lapsia ja huolehtivat heistä. Hallitusten tulisi myös varmistaa, 
että lapsista huolehtivat ihmiset ja tahot tekevät työnsä kunnolla.

Lapsen oikeudet #12

Lapsilla on oikeus ilmaista vapaasti omat näkemyksensä kaikissa itseään 
koskevissa asioissa. Aikuisten tulisi kuunnella lapsia ja suhtautua heihin 
vakavasti.

Lapsen oikeudet #13

Lapsilla on oikeus kertoa muille oppimistaan asioista, ajatuksistaan ja 
tunteistaan puhumalla, piirtämällä, kirjoittamalla tai jollain muulla tavalla, 
kunhan se ei loukkaa muita ihmisiä.

Lapsen oikeudet #14

Lapset voivat valita omat ajatuksensa, mielipiteensä ja uskontonsa, mutta 
tämän ei tulisi estää muiden ihmisten oikeuksien toteutumista. Vanhemmat 
voivat ohjata lapsia käyttämään tätä oikeutta oikein kasvaessaan. 

Laittoman eläinkaupan jäljillä -aktiviteetti

Olet postitoimistossa. Kauppiaat 
toivat sinne eilen outoja paketteja.  
Kukaan ei tiedä, mitä paketeissa 
oli, mutta kauppiaat jatkoivat 
kuulemma matkaa kahvilaan ja 
torille.
Minne menet seuraavaksi?
Kahvilaan > Etsi kortti 2
Torille > Etsi kortti 3

Olet torilla. Paikalla on useita 
kauppiaita. Kenties joku on nähnyt 
jotain? Vasemmalla on pieni 
myyntikoju ja oikealla lihakauppa.
Minne menet seuraavaksi?
Myyntikojulle > Etsi kortti 5
LIhakauppaan > Etsi kortti 6 

Olet pienen myyntikojun luona. 
Kysyt kojun mieheltä kauppiaista. 
Hän ei ymmärrä, miksi olet 
kiinnostunut kauppiaista ja 
kieltäytyy antamasta sinulle selvää 
vastausta. Hän vain mumisee jotain 
lihakaupasta ja majasta kylän 
länsipuolella.
Minne menet seuraavaksi?
Lihakauppaan > Etsi kortti 6
Majalle > Etsi kortti 4 

Olet kahvilassa. Sinulle sanotaan, 
ettei kahvila ole sopiva paikka 
sinunlaisellesi nuorelle ja 
kieltäytyvät vastaamasta 
kysymyksiisi. Onneksi eräs 
ystävällinen muukalainen kertoo 
sinulle, että kahvilassa kävi 
edellisenä iltana ihmisiä, joita 
siellä ei ole ennen nähty. He 
maksoivat hyvin ja olivat jonkin-
laisia kauppiaita. He jatkoivat 
matkaa torille ja yöpyivät 
majassa torin länsipuolella.
Minne menet seuraavaksi?
Torille > Etsi kortti 3
Majalle > Etsi kortti 4 

Olet majan luona. Se on tyhjillään, 
mutta joku on ollut siellä yötä. 
Tutkit ympäristöä ja löydät 
jalanjälkiä. Toiset jäljet vievät itään 
ja toiset pohjoiseen.
Minne menet seuraavaksi?
Itään  > Etsi kortti 7
Pohjoiseen > Etsi kortti 8

Olet lihakaupassa. Lihakauppias 
nauraa sinulle päin naamaa ja 
sanoo, että laiton eläinkauppa 
on aikuisten asia eikä sovi 
pikkulapsille.
Minne menet seuraavaksi?
Kahvilaan > Etsi kortti 2
Myyntikojulle > Etsi kortti 5 

Valitse oma seikkailusi -kortit

1

3

5

2

4

6
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Päädyit takaisin kylään. Oletko 
eksynyt?
Palaa takaisin majalle (kortti 4) 
ja lähde seuraamaan pohjoiseen 
vieviä jälkiä!

Olet piilossa. Näet naisen ja tämän 
takana kävelevän miehen. Puhut 
naiselle. Hän sanoo, että hänen 
veljensä tietää, missä kauppiaat 
ylittävät rajan.
Mitä teet?
Kysyt naiselta, voitko tavata hänen 
veljensä > Etsi kortti 10
Juttelet naisen takana kävelevän 
miehen kanssa > Etsi kortti 11

Juttelet miehen kanssa. Hän ei 
tiedä, mistä nainen puhuu, mutta 
hän tietää, että lännessä on 
metsästysalue.
Mitä teet?
Kysyt naiselta, voitko tavata hänen 
veljensä > Etsi kortti 10
Jatkat matkaa länteen > Etsi kortti 
12

Löysit oikean paikan! 
Seriffi ei uskonut sinua. 
Valitettavasti kauppiaat ovat hänen 
kavereitaan. Hän varoitti heitä, että 
joku on päässyt heidän jäljilleen, ja 
he ovat jo häipyneet.

Seuraat pohjoiseen vieviä jälkiä.
Yhtäkkiä kuulet askelia.
Mitä teet?
Piiloudut metsään > Etsi kortti 9
Seuraat kulkijaa > Etsi kortti 10 

Seuraat naista mökin luo. Hänen 
veljensä kertoo sinulle, missä 
kauppiaat metsästävät.
Mitä teet?
Soitat seriffille ja kerrot paikasta 
hänelle > Etsi kortti 13
Soitat poliisille ja sovit tapaavasi 
heidät paikan päällä > Etsi kortti 14

Mies ei kertonut sinulle totuutta. 
Ehkä hänkin oli laiton kauppias? 
Kadotit kauppiaiden jäljet 
metsässä. Parempi onni ensi 
kerralla!

Löysit oikean paikan! 
Puhelusi ansiosta poliisi sai 
kauppiaat kiinni ja seudun eläimet 
ovat jälleen vähän paremmassa 
turvassa!

Valitse oma seikkailusi -kortit

7

9

11

8

10

12

13 14

Muutoksen puolesta -aktiviteetti

Mallikirje

Hyvä ___________________, 

Olemme _______________ (lippukuntanne nimi), joka toimii ____________(paikkakunta, jossa 

lippukuntanne toimii). Haluamme kertoa mielipiteemme koskien erästä vakavaa asiaa. 

Opimme parhaillamme lisää ilmastonmuutoksesta ja uskomme, että voisimme teidän 

avullanne kehittää kotiseutuamme. Olemme huomanneet, että ____________________________

______________________________(selitä, mihin asiaan haluat puuttua). 

Tämä on ongelma, koska ______________________________________________________________________

_____________________________(selitä, miksi tämä on ongelma). 

Uskomme, että ______________________________________________________(kerro tavoitteenne). 

Pyydämme teitä auttamaan meitä suojelemaan ympäristöä / torjumaan 

ilmastonmuutosta  

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________ (selitä ehdottomasi ratkaisu(t) ongelmaan selkeästi). 

Ymmärrämme, että ilmastonmuutos on vain yksi monista asioista, joiden puolesta teette 

työtä, mutta planeetta ei voi enää odottaa! Kiitos jo etukäteen ajastanne! 

Teidän,  

______________(lippukunnan nimi) 

_________________________________________________________________________________________________

_______________ (jokaisen lippukunnan jäsenen nimi, ikä ja allekirjoitus)

Laittoman eläinkaupan jäljillä -aktiviteetti
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Säännöt uusiksi -aktiviteetti

Ideat

Vaikutukset

Provosoiva idea

Suojella luontoa

Vaarallinen 
idea

Edistää kestävämpiä 
ruokailutottumuksia

Naurettava idea

Saada ihmiset liikkeelle 
ilmaston puolesta 

Hassu idea

Säästää energiaa

Vanhanaikainen 
idea

Vähentää jätettä

Huono idea

Pelastaa uhanalaisia 
eläimiä

Runollinen idea

Rohkaista 
muut tekemään 
ympäristötekoja

Villi idea

Lisätä tietoisuutta 
ilmastotieteestä

Outo idea

Vastustaa valtioiden 
toimettomuutta 

ilmastonmuutosasioissa

Ei kovin vakuuttava 
idea

Vaatia 
suuryrityksiltä 
ilmastotekoja

Entä jos...

Tietäisit, että ihmiset 
pitäisivät ideastasi

Tietäisit, että et voi 
epäonnistua

Tietäisit, että sinuun 
suhtaudutaan 

vakavasti

Kaikki ympärilläsi 
tukisivat sinua

Sinulla olisi kaikki 
aika maailmassa

Sinulla olisi 
supervoimia

Sinulla olisi satoja 
ihmisiä apunasi

Kukaan ei tietäisi, 
että idea on sinun 

keksimäsi

Tietäisit, että et 
joudu vaikeuksiin

Koko maailma 
kuuntelisi sinua
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Esittelyssä 
vaikuttajat
Tutustu inspiroiviin tarinoihin 
ympäristövaikuttajina toimivista 
naisista ja ota selvää, kuinka 
he ovat puuttuneet tärkeisiin 
asioihin ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Aloita valitsemalla 
kortti.

Leydy Pech
Mayakansaan kuuluva mehiläistarhaaja ja 
aktivisti

Mehiläistarhaaja, jonka johtama 
koalitio onnistui estämään Monsanto-
yhtymää istuttamasta geenimuunneltuja 
soijapapuja eteläiseen Meksikoon. Leydy 
Pech kuuluu mayanaisten johtamaan 
agrometsätalousosuuskuntaan. Leydy  
kasvattaa piikitöntä mehiläislajia 
nimeltä Melipona beecheii, joka on ollut 
osa mayakulttuuria satojen vuosien ajan.

Palkinnot: Goldman-
ympäristöpalkinto 
2020

Isatou Ceesay
Gambialainen kierrätysaktivisti

Isatou Ceesayn elämä mullistui, kun hän 
tutustui jätteiden kierräykseen. Hän sai 
nerokkaan idean tehdä muovipusseista 
uusiotuotteita virkkaamalla niistä 
mattoja. Hän suostutteli ystävänsä 
perustamaan naisten ryhmän, joka 
alkoi kerätä muovipusseja ja keksiä 
niille uusiokäyttöä siten, että niiden 
käyttöarvo nousee.

 
Isatou on saanut useita 
palkintoja työstään 
ja puhunut koulutus-
tilaisuuksissa yhteensä 
yli 11 000 ihmiselle 
uudelleenkäytön 
merkityksestä ja muovin 
ympäristöhaitoista.

Greta Thunberg
Ruotsi
Ympäristöaktivisti

Greta oli 15-vuotias, kun hän alkoi osoittaa 
mieltään Ruotsin valtiopäivätalon edustalla 
edessään kyltti, jossa luki "koululakko 
ilmaston puolesta". Greta puhui YK:n 
ilmastokokouksessa vuosina 2018 ja 
2019, minkä jälkeen nuoret ympäri 
maailmaa alkoivat järjestää viikoittaisia 
mielenosoituksia.

Palkinnot: On voittanut 
useita palkintoja ja oli 
Forbesin maailman 
vaikutusvaltaisimpien 
naisten listalla vuonna 
2019. Ollut ehdolla 
Nobelin rauhanpalkinnon 
saajaksi kolmena 
peräkkäisenä vuonna.

Hindou Oumarou Ibrahim
Tšad 

Ympäristöaktivisti

Hindou Oumarou Ibrahim joutui 
omakohtaisesti kokemaan 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
alkuperäiskansoihin, kun paikallisten 
tärkein veden lähde, Tšadjärvi, kuivui. Hän 
perusti yhteisöllisen järjestön puolustamaan 
Mbororon yhteisön tyttöjen ja naisten 
oikeuksia sekä rohkaisemaan johtajia ja 
vaikuttajia suojelemaan ympäristöä.

.

Rachel Carson
Yhdysvallat
Meribiologi ja luontokirjailija

Rachel Carsonin suosittu "Meren ihmeet"-
teos voitti Yhdysvaltain National Book 
Award -palkinnon. Rachel vaihtoi aihetta, 
koska hän halusi varoittaa ihmisiä torjunta-
aineiden väärinkäytön pitkäaikaisista 
vaikutuksista. Rachelin ansiosta 
torjunta-aineiden käytössä tapahtui 
täyskäännös Yhdysvalloissa, ja DDT ja muut 
torjunta-aineet kiellettiin koko maassa. 
Samalla käynnistyi ruohonjuuritason 
ympäristöliike, joka johti Yhdysvaltain 
ympäristönsuojeluviraston perustamiseen.

Presidentti Jimmy 
Carter myönsi Rachelille 
vapaudenmitalin.

Tessa Khan
Iso-Britannia
Ihmisoikeusjuristi

Tessa Khan on työskennellyt valtaosan 
viimeisestä 10 vuodesta ihmisoikeuksien 
ja kestävän kehityspolitiikan parissa 
ympäri maailmaa. Tessa pyrkii 
vauhdittamaan hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä ja yrittää saada valtiot 
noudattamaan vuoden 2015 YK:n 
Pariisin ilmastosopimusta.

Palkinnot: Climate 
Breakthrough Project 
vuonna 2018. Vuonna 
2019 Time-lehti 
nimesi hänet yhdeksi 
15 naisesta, jotka 
johtavat taistelua 
ilmastonmuutosta 
vastaan.

Malaika Vaz
Intia
National Geographicin tutkija, 
luontokuvaaja ja tv-juontaja

Malaika Vaz haluaa ennen kaikkea 
kuvata dokumenttielokuvia ympäristöstä 
ja uhanalaisista lajeista ja keskittyy 
työssään erityisesti luonnonvaraisten 
lajien laittomaan kauppaan ja paikallisten 
yhteisöjen johtamaan luonnonsuojeluun. 
Hän on perustanut järjestön nimeltä ”Kriya: 
Empowerment through Action”,  joka pyrkii 
voimaannuttamaan 
heimoyhteisöjen lapsia, 
erityisesti tyttöjä.

Palkinnot: Green 
Oscar -ehdokkuus 
paholaisrauskuja 
käsittelevästä 
dokumentista ja Jackson 
Wild Media -palkinto

Vuonna 2016 Ibrahim 
valittiin edustamaan 
kansalaisyhteiskuntaa 
historiallisen Pariisin 
ilmastosopimuksen 
allekirjoitustilaisuudessa 
22.4.2016. Vuonna 2019 
hän sai Pritzker Emerging 
Environmental Genius 
-palkinnon.
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Kiitokset
Tämä muistelemispäivän aktiviteettipaketti on laadittu yhteistyössä eri 
puolilla maailmaa toimivien vapaaehtoisten kanssa, jotka antoivat arvokkaan 
panoksensa sen tekemiseen:

Alyssa Meredith (Yhdysvallat)

Cat Moody (Iso-Britannia)

Laura Marmolejo Requiz (Venezuela)

Saotra Rasetasoa (Madagaskar)

Seren Beautyman (Iso-Britannia)

Verena Kunberger (Saksa)

WAGGGS:n maailmankeskuksen työryhmä

Toimittajat 
Mel Reoch ja Elsa Cardona

Ulkoasu 
Studio Ping Pong

Partiotyttöjen Maailmanliitto (World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts)
Maailmantoimisto (World Bureau),
12c Lyndhurst Road
Lontoo, NW3 5PQ
Iso-Britannia

Puh. +44 (0)20 7794 1181
Sähköposti: wtd@waggg.org
Verkkosivut: www.wagggs.org
www.worldthinkingday.org
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