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ALKUSANAT

100 ILMASTOTEKOA

Kesällä 2021 näemme uutisista, kun metsät palavat Kanadassa. Uutiskuvissa
savuavat kylän rauniot maisemassa, joka voisi olla jostain meiltä. Kesä on myös
Suomessa ennätyksellisen kuuma. Keskustelu ilmastonmuutoksesta siirtyy
maailman uutisista henkilökohtaiseen someen ja kahvipöytiin, ainakin hetkeksi.

Vuosina 2020 ja 2021 Ilmastonmuutosvoimahanke rahoitti yhteensä 100 nuorten ilmastoprojektia. Nämä projektit ja teot muodostavat
tämän oppaan selkärangan. 100 ilmastotekoa
- opas nuorille ilmaston muuttajille on käsikirja
kaikille nuorille ja nuorten parissa työskenteleville, jotka haluavat olla osa muutosta kohti
hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Ilmastonmuutos koskettaa viimeistään, kun se tulee riittävän lähelle. Poikkeuksellisen pitkä hellejakso pysäyttää miettimään, millaista olisi, jos näin olisi aina.
Uutiset tulevaisuudessa odottavasta ilmastokriisistä aiheuttavat huolta. Ilmastoahdistus on todellinen tunne niille, jotka pohtivat elämisen edellytyksiä maapallolla vuosikymmenten päästä.
Viimeisimmän nuorisobarometrin (2018) mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut vuosikymmenessä. Sen mukaan 67 prosenttia nuorista kokee
paljon tai melko paljon epävarmuutta ja turvattomuutta ilmastonmuutoksesta.
Huolen ja ahdistuksen vastapainona on kuitenkin aina toivo. Toivo lisääntyy niin
kauan, kun voi tehdä ja toimia. Ahdistus lievenee, kun näkee, että omilla toimilla
on vaikutusta. Ilmastonmuutosvoiman 100 nuorten projektia osoittavat, että
nuorilla on halua ja kykyä tehdä tekoja ilmastokriisin ehkäisemiseksi, kun heille
annetaan siihen mahdollisuus.
Olemme nähneet kahden vuoden aikana toinen toistaan upeampia ilmastotekoja, joissa on lähestytty ilmastonmuutosta eri näkökulmista. Näissä nuorissa on
ollut ilmastonmuutosvoimaa kokonaisen kaupungin edestä, emmekä voisi olla
ylpeämpiä. Kiitos kaikille mukana olleille. <3
Ilmastonmuutosvoima-hankkeen tiimi

Oppaan sivuille on koottu esimerkkejä ilmastoteoista, joita kuka tahansa nuori voi toteuttaa
yksin, kaksin tai porukalla, missä päin Suomea
tahansa. Kaikki esitellyt ilmastoteot on jo kertaalleen testattu Ilmastonmuutosvoima-hankkeen turvin ja ne on tarkoitettu esimerkeiksi ja
vinkeiksi uusille ilmastoteoille.

Ilmastonmuutos koskettaa erityisesti nuoria sukupolvia. Politiikkaa sen sijaan tehdään yleensä
aikuisten ehdoilla eikä nuorten ääni päätöksenteossa kuulu tarpeeksi. Nuoret ovat kuitenkin
yhtälailla osa ilmastokriisin ratkaisua.
Ilmastonmuutosvoima-hankkeen tavoitteena
on ollut vahvistaa nuorten toimijuutta muuttuvalla planeetalla. Sata ilmastotekoa, satoja
projekteja toteuttaneita nuoria sekä tuhansia
projekteja seuranneita ja niihin osallistuneita
nuoria sekä nuorenmielisiä on kahden vuoden
aikana ollut osa muutosta.
Toteuta projekti tämän oppaan avulla ja ole
sinäkin Ilmastonmuutosvoima!

Ilmastonmuutosvoima-hanke
100 rahoitettua nuorten ilmastoprojektia
Noin 220 000 euroa rahoitusta ilmastotekoihin
Toteutetus: 2020-2021
Yhteistyössä: Suomen Kulttuurirahasto ja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

“Haluamme inspiroida ihmisiä näkemään, että
voimme tehdä mitä tahansa. Tärkeintä on, että
tekee jotain.”
Nuorten projektien rahoituksista päätti hankkeen asiantuntijaraati

Julkaisija: Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Kirjoittajat: Laura Talvitie, Juuso Puurula
Kuvat: Laura Talvitie, Roni Liedes
Graafinen suunnittelu ja taitto: Ainomaija Mikola
Hankkeen rahoittaja: Suomen Kulttuurirahasto
ISBN 978-952-7106-99-0
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Asiantuntijaraati 2020:
Krista Mikkonen, Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Pantsar, Johtaja, Sitra
Mervi Maatela, Luokanopettaja
Sara Nyman, Nuorten ilmastodelegaatti 2019-2020
Asiantuntijaraati 2021:
Krista Mikkonen, Ympäristö- ja ilmastoministeri
Eeva Furman, Johtaja, Suomen ympäristökeskus
Susanne Österlund-Toivonen, Toiminnanjohtaja, Helsingin kaupunki
Emma Sairanen, Nuorten ilmastodelegaatti 2020-2021
100 ILMASTOTEKOA I 3

Myös tällaisia tapahtumia voi järjestää:
Roskienkeruutapahtuma
Vegekokkauskurssi
Työpajoja koulukavereille
Kirjamessut ilmastoteemalla
Ilmastoystävällinen bussimatka
Katutapahtuma
Vaatteiden vaihtotori

Ilmastokahvila Stoori
Elina pisti ystävineen pystyyn Lappeenrannassa
ilmastokahvilan. Kahvilassa tarjottiin vegaanisia herkkuja ja järjestettiin erilaisia tapahtumia,
kuten työpajoja ja elokuvailta. Ohjelman ideana
oli antaa mahdollisuus ilmastonmuutoksen
aiheuttamien tunteiden käsittelyyn sekä tarjota
ideoita vaikuttamiseen.

Ympäristöteemainen pakohuone,
Minttu Kuusela.

JÄRJESTÄ TAPAHTUMA
Ympäristöteemainen pakohuone

Puuntaimia markkinoilla

Minttu ja Jessi suunnittelivat ympäristöteemaisen pakohuoneen. Pelaajien tehtävänä oli
ratkaista, mitä ympäristöbiologi Lumille oli tapahtunut hänen ollessaan kenttätyössä autiolla
saarella. Huoneessa oli pääasiassa ympäristöön
liittyviä tehtäviä, kuten kierrätystehtävä ja Itämeren lajien tunnistusta. Huone ja aula sisustettiin käytetyillä tai lainatuilla huonekaluilla ja
tavaroilla.

Kangasniemen nuorisovaltuusto järjesti tempauksen, jossa he jakoivat ohikulkijoille ilmaiseksi
kuusen taimia istutettavaksi omille pihoille.
”Hiilinielu himaasi” -kampanjan ajatuksena oli
tuottaa hyvää mieltä ja omalta osaltaan hidastaa ilmastonmuutosta.

Ilmastomarkkinakoju
Iisan ja hänen kavereidensa kojulla Valkeakosken markkinoilla ohikulkijat pääsivät testaamaan tietouttaan ilmastokysymyksissä.
Kävijöiden piti mm. arvata, miten paljon eri
ilmastoteot pienentävät hiilijalanjälkeä. Kojulla
sai myös osallistua arvontaan, jossa oli mahdollista voittaa pieniä palkintoja.
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Ilmastomarkkinakoju Valkeakosken
markkinoille, Iisa Paija.

Virtuaalimuotinäytös
Nuoret kävivät tutustumassa käytettyjä vaatteita myyvin liikkeisiin, raportoivat tunnelmasta
ja ostivat itselleen asukokonaisuuden, jota oli
mahdollista myös tuunata lisää kotona. Asuja esiteltiin mm. Instagramissa. Tavoitteena
oli osoittaa, että ostamista voi vähentää sekä
näyttää, miten kierrätysvaatteista voi tehdä
omannäköistä ja kestävää muotia.
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PERUSTA VILJELYPALSTA
Yhteisöviljelyä taloyhtiön katolla

Arboretum

Maija ja Otso järjestivät yhteisöviljelypalstan
oman taloyhtiön katolle. He ottivat yhteyttä
taloyhtiön hallitukseen ja ilmoittivat projektista taloyhtiön yhteisessä Facebook-ryhmässä.
Kesän aikana jokainen sai käydä hoitamassa
viljelyksiä oman ajan puitteissa ja hakea satoa
omiin tarpeisiin. Kokeilu oli menestys ja sitä
aiotaan jatkaa myös tulevina vuosina.

Lukion pihalle suunniteltiin perustettavaksi
arboretum eli puulajipuisto, jonne istutettaisiin
eri puulajien taimia. Ajatuksena on, että tulevaisuudessa ohikulkijat voivat kulkea puistossa
ja tutustua eri puulajeihin. Syksyisin sieltä voi
kerätä vaikkapa omenia tai luumuja.

Vihersisustusprojekti

Emilia perusti Ilomantsin Maukkulaan kaksi perhospeltoa. Niiden tarkoitus on suojella
ympäristölle tärkeitä pölyttäjiä. Hän hankki
pellolle perhosille mieleisiä kasveja ja istutti ne
vuokraamalleen palstalle. Ennen istuttamista
ja kylvämistä peltotilkku täytyi myös kyntää ja
äestää.

Hansan nuorisotilassa toteutettiin vihersisustusprojekti. Nuorisotilaan hankittiin viherseinä.
Seinän kasvit puhdistavat ilmaa ja toimivat
hiilinieluna. Nuoret jakoivat projektin aikana
somessa tietoa ilmastonmuutoksesta.

Perhospelto

Puiden istutusprojekti
Väinö von Koch

”Olin jo pitkään tahtonut istuttaa oman metsän.
Kun äiti huomasi hankkeen mainoksen ja kertoi
siitä, oli päätös hakea apurahaa helppo tehdä.
Istutettavia taimia oli yhteensä 180. Tilasimme
taimet taimistolta hyvissä ajoin. Lehtikuuset olivat tilalta loppu, joten hankimme Serbian kuusia
ja tavallisia kuusia. Meidän takapihalla oli sopiva peltoaukea, jolle sain luvan istuttaa taimet.
Ennen puiden istuttamista otin selvää, miten se
tehdään ja vanhemmatkin vähän auttoivat.

Yhteisöllinen ja ekologinen
kaupunkiviljely, Maija-Tilda
Kovalainen ja Otso Jämsä.
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Myös veli on ollut istutuspuuhissa paljon apuna.
Kuuma kesä on vaatinut jonkin verran ekstratyötä puiden istuttamisen kanssa, sillä taimia
on poikkeuksellisesti tarvinnut myös kastella.
Kierrän taimelta taimelle kastelemassa niitä
kastelukannun avulla.

Istutustyö pellolla on ollut aika rankkaa, kun on
ollut niin kuuma. Aluksi täytyi raivata tilaa kaatamalla heinää viikatteella. Sitten kaivoin kuopan
jokaiselle taimelle yksitellen. Taimi istutettiin
kuoppaan. Tämän jälkeen maata täytyi vielä vähän tallata, jotta taimi kiinnittyisi hyvin maahan.
Jos vain sataisi vettä, taimet lähtisivät hyvin
kasvamaan. Nyt on niin kuivaa, että jännittää, miten käy. Kun taimien juuret kiinnittyvät maahan,
alkaa metsä kasvaa itse. Taimien kanssa puuhailu on ollut ihan kivaa kesän ajan. Jatkoa en ole
ajatellut, hoidan tämän projektin nyt ensin.”
Väinö
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TEE TAIDETTA
ANSA-tilataideinstallaatio
Helsinkiläinen opiskelijaryhmä toteutti Lappeenrannan UUS-festivaaleille ympäristöinstallaation, jossa tarkasteltiin synteettisen ja
orgaanisen suhdetta. Installaatio koostui neljästä eri osasta ja se muovattiin ympäristöön
sopivaksi paikan päällä. Inspiraatiota teokseen
haettiin mm. kalkkikiviluolasta.
Musiikkivideo
Anni kuvasi musiikkivideon ilmastonmuutosteemaiselle kappaleelle. Hän sävelsi ja sanoitti
kappaleen nimeltä Äiti Maa. Se kertoo luonnon
kaltoinkohtelusta ja planeetan tilasta. Anni
halusi kannustaa videollaan ihmisiä miettimään,
mitä jokainen voi tehdä ruohonjuuritasolla
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Digivalokuvanäyttely
Haminalainen Viivi kuvasi Suomen metsiä ja
toteutti valokuvista virtuaalisen näyttelyn. Projektin tavoitteena oli kuvata Suomen luonnon
monimuotoisuutta ja saada ihmiset kiireisen
arjen keskellä pysähtymään sen äärelle. Näyttelyn ohella Viivi haastoi Kymenlaakson koulut
keksimään 10 kohdan vinkkilistan kestävän
kehityksen edistämiseksi.

Taideinstallaatio
Ellin, Ilonan ja Selman muodostama työryhmä
suunnitteli kokonaisuuden, jossa yhdistyy eri
tekniikoita sekä taiteen muotoja. Työryhmä
kokoontui viikoittain työstämään installaatiota erityisesti tunteiden avulla. Lopullisessa
teoksessa ääni, valo, väri ja kuva punovat tilaan
yhdessä ainutlaatuisen maailmansa, joka antaa kokijalle mahdollisuuden tarkastella omia
tunteitaan ilmastonmuutoksesta ja peilata niitä
taiteilijoiden näkemyksiin.
Valokuvasarja aktivisteista
Oona toteutti valokuvaprojektin, jossa hän
kuvasi vaikuttavia henkilökuvia nuorista ilmastoaktivisteista. Sarjallaan hän halusi antaa
tilaa ja äänen nuorille, jotka ovat huolestuneita
ilmastonmuutoksesta. Kuvausmatkoissa hän
kiinnitti erityistä huomiota matkustustavan
ekologisuuteen.
Lastenkirjoja ympäristöteemalla
Salaado kirjoitti ympäristöteemaisen lastenkirjan suomen-, somalian- ja arabiankielillä.
Kirjan tavoitteena on saada eritaustaiset lapset
oppimaan ympäristöstä ja vahvistaa heidän
luontosuhdettaan.
Kantaaottava tanssiteos kuluttamisesta, Carola Jäderholm.

Lasten ilmastotietoisuuden
lisääminen luontopäiväkodissa
Siiri Varis ja Andrea Puscasu

”Ajatus projektista lähti kotisohvalta, Siirin
kämppiksen vinkattua hausta. Päiväkotilapset
päätyivät projektin kohderyhmäksi, sillä he ovat
heitä joita ilmastonmuutos tulee koskettamaan
suunnattoman paljon, mutta joiden ääni ei aina
tule kovin hyvin kuuluviin.
Otimme yhteyttä luontopäiväkotiin ja pääsimme
toteuttamaan projektin siellä. Andrea ohjasi
maalaamista ja Siiri kuvasi sekä äänitti lasten
ajatuksia. Lapset olivat niin innoissaan heti alusta alkaen, se oli ihan parasta!
Lähestyimme aihetta tuttujen asioiden kautta,
kuten mitkä on lemppariasioita luonnossa ja millainen olisi unelmakoti. Myös ilmastonmuutosta
mietittiin siitä näkökulmasta, miltä tuntuisi jos
olisi vähemmän lunta tai vähemmän pörriäisiä.
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Andrea koosti lasten maalauksista kollaasitekniikalla teokset, jotka ovat esillä eri näyttelyissä
syksyn aikana. Me saimme tähän mukaan paljon
yhteistyökumppaneita ja vastaanotto on ollut
tosi positiivista. Moni on auttanut meitä. Se on lisännyt tunnetta, että nyt ollaan tekemässä jotain
tosi tärkeää. Tämä on myös kasvattanut meitä
ammattilaisina ja antanut varmuutta tehdä
asioita itsenäisesti myös jatkossa.
Meille projekti on osoittanut, että ilmastonmuutosta voi lähestyä eri lähtökohdista ja osaamisesta käsin. Täytyy vain miettiä, mikä olisi itselle
luonteva tapa. Maailma on avoin ja mahdollisuuksia on joka paikassa, se viesti me haluttais
välittää myös muille nuorille.”
Siiri ja Andrea
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VAIKUTA
Kysely

Kampanja

Ikaalisten nuorisovaltuusto toteutti kyselyn,
jossa selvitettiin nuorten päivittäisiä ilmastotekoja ja kartoitettiin ilmastotietoisuutta. Kyselyn
perusteella nuorisovaltuusto keräsi vastauksista parhaita ilmastotekoja ja teki niistä videoita
someen.

You Tell Me -kollektiivi järjesti kampanjan
rakennetun ympäristön ympäristövaikutuksiin
liittyen. Kampanjan tavoitteena oli kerätä tietoa
ja tuottaa materiaalia, jossa rakentamiseen
liittyvistä ilmiöistä sekä sen ympäristövaikutuksista kerrotaan myös ei-ammattilaisille ymmärrettävässä muodossa. Kampanja oli näkyvillä
metroasemilla ja metroissa Helsingissä.

Kirja
Sara kiersi ympäri Suomea haastattelemassa
nuoria ilmastovaikuttajia ja kokosi näiden pohjalta kirjan, jossa kerrotaan nuorten ilmastoliikkeestä Suomessa. Kirjan tavoitteena on dokumentoida nuorten ilmastotoimia 2000-luvulla
sekä aktivoida toimintaan.
Podcast
Climate Move -liike toteutti podcastin, jossa
purettiin ilmastomyyttejä. Sen tavoitteena on
lieventää vastakkainasettelua ja tuoda esiin
tieteeseen pohjautuvaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Podcasteja tehtiin myös mm. yritysvastuuseen ja vastuulliseen kuluttamiseen liittyen.
Sainin podcastissa pohdittiin ilmastonmuutosta uskontojen näkökulmasta.
Kierrätä hyvää
Sofia toteutti Instagram-tilillään kampanjan,
jossa hän julkaisi mm. vinkkejä vastuulliseen
kuluttamiseen ja kirpputoreihin liittyen. Hän
kiersi kesän aikana eri kirpputoreja ja kertoi
niistä sekä esitteli tekemiään löytöjä. Tilillä oli
myös kilpailuja ja haasteita seuraajille.
Nettisivu
Tiian ja Emilian projektissa koottiin yksille nettisivuille Suomen ilmastonmuutoksen vastaisen
työn organisaatiot ja toimijat. Ilmastovaikuttaminen.fi-sivuston kautta aiheesta kiinnostunut
voi löytää helpommin tietoa ilmastonmuutoksesta sekä erilaisista toimijoista ja tapahtumista. Sivustolle on koottu myös mm. lakialoitteita
ja kannanottoja.
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Harkiten henkariin -ryhmän kampanja
kestävästä muotiteollisuudesta,
Katarina Lensu.

Esseekokoelma ja Helsinki Nature
-kampanja
Jack Räisänen

”Havahduin pari vuotta sitten siihen, että luontokato Helsingissä on merkittävä. Metsiä ja niittyjä
raivataan pois kasvavan kaupungin tieltä. Projektissani haluan tuoda esiin paikallisen luonnon
tärkeyttä ja kauneutta.
Toinen projektini syntyi, kun sain kuulla, että minusta tulee isä. Lapsen syntymä on saanut minut
pohtimaan koko olemassa oloamme täällä ja sitä,
millaista on syntyä tähän aikaan.
“Reproduction at the age of extinction” on sarja
esseitä, joissa pohditaan näitä kysymyksiä. Olen
kutsunut mukaan muita kirjoittajia, jotka kaikki
lähestyvät asiaa omasta näkökulmastaan.
Hankkeessa mukana oleminen on vahvistanut
toimijuuttani ja antanut mahdollisuuden kutsua

myös muita mukaan toimintaan. Projektin myötä minulla on myös ollut enemmän tilaa pohtia
ilmastoon ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Se
on usein melko musertavaa. Tunnen ilmastosurua ja ekologista surua. Se on hyvin todellinen
tunne minulle.
Se, mikä antaa toivoa, on tieto siitä, että me pystymme tarvittaessa ratkaisemaan asioita. Kun
ihmiset liittyvät yhteen, me voimme tehdä melko
ihmeellisiä asioita. Joskus minusta tuntuu siltä,
kuin minun kuuluisi olla toiveikas, että yhteiskunta vaatii sitä nuorena minulta. Se on vaikeaa.
Joskus olen toiveikas, joskus en. Olen usein
musertunut ja surullinen, mutta kieltäydyn myös
olemasta hiljaa. Kieltäydyn antamasta periksi.”
Jack
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TEKEMISTÄ KOULUUN

jossa selvitettiin oppilaiden tapoja säästää
ympäristöä.

Second Life Catwalk

Teemapäivä

Pohjois-Pohjanmaan lukiot järjestivät yhteistyössä kestävään kulutukseen liittyvän hankkeen. He ovat järjestäneet sen puitteissa mm.
Vaatteen elinkaari -suunnistuksia, joissa tutustutaan vaatteen matkaan tuotannosta kierrätykseen ja pohditaan omaa toimintaa elinkaaren
eri vaiheissa.

Pöytyän nuorisovaltuusto järjesti ilmastonmuutosteemapäivän. Teemapäivään sisältyi
mm. vegekokkauspiste, puiden istuttamista ja
ilmastonmuutosaiheinen elokuvahetki. Lisäksi
tilaisuudessa pidettiin työpaja, jossa kerättiin
yhteen nuorten ilmastovetoomuksia.

Hiilinielu ja infotaulu
Salon lukion biologiakerho toteutti lukiolle
oman hiilinielun. Kerholaiset istuttivat sadan
pähkinäpuun aidan koulun pihalle. Seuraavan
vuoden jatkohankkeessa lukiolle tehtiin infotaulu, jossa kerrottiin hiilinielusta sekä ilmastonmuutoksesta.

Kirja-arvosteluja
Aliisa lainasi kirjastosta kirjoja ilmastonmuutosteemaan liittyen ja kirjoitti niistä kirja-arvosteluja. Kirja-arvosteluissa hän myös kertoi
lyhyesti kirjojen keskeisimpiä oivalluksia ja
vinkkejä. Aliisa julkaisi arvostelut omalla Instagram-tilillään.

Kierrätyslaatikkokeräys

Vaatteiden korjausta

Mikkelin Urheilupuiston koulun oppilaskunta toteutti projektin, jossa he hankkivat paikallisilta
yrittäjiltä kierrätyslaatikoita parakkiolosuhteissa toimivaan kouluun. Ennen projektin toteuttamista oppilaskunta toteutti koulussa kyselyn,

Donna järjesti vanhojen ja rikkinäisten vaatteiden keräyksen omalla asuinalueellaan. Hän
paikkasi vaatteet ja tuunasi niistä uusia yhdistelemällä. Tuunattuja vaatteita hän esitteli
Instagram-tilillään.

ANSA -tilataideinstallaatio,
Aki Nummela ja projektitiimi.
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Ilmastonmuutosvoima-projektit
2021
Nuorten ilmastoliike -kampanja ja kirja, Sara Nyman. Mock COP26 -kampanja, Maija Kuivalainen. Nuorten ilmastokahvila, Elina Seppälä. Ilmasto otsikoihin -kampanja, Elsa Kivinen.
Kantaaottava tanssiteos kuluttamisesta, Carola Jäderholm. Uskonnot ja ilmastonmuutos
-podcast, Saini Gurmann. Roskienkeruutapahtuma, Karin Westerlund. Suomen-, arabian- ja
somalinkielinen kirja lasten ympäristökasvatuksen tueksi, Salaado Qasim. Podcast: yritykset ja ilmastonmuutos, Maija Luukka. Lasten ilmastotietoisuuden lisääminen luontopäiväkodissa, Siiri Varis & Andrea Puscasu. “Extinction, Reproduction, and the Anthropocene”
-esseekokoelma, Jack Raisanen. Ilmastoseikkailu-tapahtuma purjeveneellä, Vivi Mattsson.
Yhteisöllinen ja ekologinen kaupunkiviljely, Maija-Tilda Kovalainen. 4H-yrityksen perustaminen vanhojen hautakynttilöiden kierrättämiseksi, Ilmari Sippola & Tuokko Linjama. Four Wild
villiyrtti-yritys, Riina Hiltunen. Puutarhan ja pölyttäjäpellon perustaminen, Hugo & Romeo
Järvinen. Etelä-Savon Ilmastonuorten (Ilmasto-Esa) ilmastoystävällinen Etelä-Savon matka,
Vilma Paasonen. Digivalokuvanäyttely Suomen metsälle, Viivi Liikkanen. Ilmastomarkkinakoju Valkeakosken markkinoille, Iisa Paija. EU:n ilmastopolitiikka koulutusviikonloppu, Satu
Westerholm (Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret). Linnunpönttöjä Imatra Golfin alueelle,
Ilona Rääpysjärvi. ANSA -tilataideinstallaatio, Aki Nummela. Tanssitaideteos, Marikki Nyfors.
Villiniitty pölyttäjille, Aada Turtiainen. Auton etanolikonvertointi, Teemu Sorsa. Ilmastonmuutos ja vastuullinen muoti Instagram-blogi, Sofia Kraptsak. Info-taulu Salon lukion kompostorista ja pähkinäpuista, Henry Vaga. Kasvisruokapäivä, Sanni Ukkonen. Vironkieliset ilmastokirjamessut, Soome Eesti Noored ry. Viestintäkampanjoita Ilmastokriisilinja-podcastin
pohjalta, Lotta Arvilommi. Bägären Street Market -tapahtuma, Mikael Nummi. Tapahtumapäivä Niemisjärvellä, Victoria Salomaa. Esittävän taiteen kokonaisuus ilmastonmuutoksesta
ja eriarvoisuudesta, Selma Kekäläinen. Light harvesting complex -näyttelytila nuorille taiteilijoille, Sara Blosseville. Elokapinan tapahtumakokonaisuus, Jessica Piasecki. Puuntaimien
jakaminen Kangasniemellä, Kangasniemen nuorisovaltuusto. Ilmastovaikuttaminen.fi -sivujen kehittäminen, Tiia Hartikainen. Itämeriaiheinen puuhakirja lapsille, Miia Zitting. Ilmastotyöpajoja koulukavereille, Sissi Ronkainen. Clothing Swap -tapahtuma Joensuussa, Siiri
Siitonen. Viestintäkampanja ilmastonmuutoksesta eurooppalaisesta näkökulmasta, Suomen
Euroopan Nuorten Parlamentti. Harkiten henkariin ryhmän kampanja kestävästä muotiteollisuudesta, Katarina Lensu. Puiden istutusprojekti, Väinö von Koch. Helppoja kasvisruokareseptejä nuorille, Pirkko van der Rijt. Vaatteiden uusiokäyttö- ja kierrätysprojekti, Donna Aho.
Verkkosivujen rakentaminen nuorten kiertotalous-start-upille, Murrost Oy. Kaupunkiviljelyä
omalla pihalla, Inka Gonzales. Pölyttäjäpuutarha, Vilja Gonzales. Kirja-arvioita ilmastoaiheisista kirjoista Instagram-tilille, Aliisa Valta.
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Kohtuuskarnevaalit-tapahtuma, Marinia Sorjonen-Ward. Ekomatka-kampanja, Matias Mäkiranta. Elokapinan video ilmastokriisiin liittyen, Ella Horko. Koulutustapahtuma, Magdalena
Pernthaler. Perhospeltojen perustaminen, Emilia Piipponen. Ilmastoleirejä tilalla, Ida Korhonen. Taideinstallaatio, Elli Heiska. Tanssillinen lyhytelokuva, Pauliina Pantsu. Second Life Catwalk -tapahtuma, Wilma Lähde. Tanssikoulun kampanja, Shanti Grönholm. Utopiaklubi-tapahtuma, Roosa Ylikoski. Mehiläispesän perustaminen, Anni Jokipii. Vegekokkauskurssi,
Elli Salomaa. Gradun tutkimusaineiston kerääminen, Juni Sinkkonen. Ruokahävikkiaiheisen
keittokirjan luominen, Aysin Schakir. Hackathon korkeakouluopiskelijoille, Kaisa Vahlberg.
KOHU20-partioleiri, Julia Salin. Hiilinielu lukiolle, Vesa Tuominen. Seminaarikoulutus, Jenna
Rautionaho. Radiodokumenttisarja, Eino Haase. Lähiruokatapahtuma, Inari Jomppanen. Pölyttäjäniitty, Antti Kummunmäki. Nuorisovaltuuston kysely, Olivia Vähätalo. Ilmastoseikkailu
perinnepuulaivalla, Hanna Pöllänen. Climate Moven podcast, Matti Pousi. Kampanja rakennetun ympäristön kestävyysasioista, Jonna Tuupainen. Arboretum eli puulajipuisto, Julia
Mikkonen. Tietokirjaprojekti, Amos Wallgren. Kampanja vastuullisesta kuluttamisesta, Kiisa
Uusitalo. Älyroskis ROMUn valmistaminen, Marie Hedström. Musiikkivideon kuvaaminen, Anni
Kaakinen. Nettisivu- ja someprojekti, Tiia Hartikainen. Kestävään kulutukseen liittyvä paneeli- ja seminaaritapahtuma, Hannele Toivonen. Ilmastotiimi Ilmasto-Esan road trip, Lotta Tuominen. Ilmastonmuutosaiheisen podcast-sarjan tekeminen, Aura Niskanen. Meidän Päijänne
-meripartiokesäleiri, Aaro Koskinen. Virtuaalimuotinäytös käytetyistä vaatteista, Josefina
Keskitalo. Kierrätyslaatikoita koululle, Matilda Kärkkäinen. Ilmastonmuutosaiheinen teemapäivä, Ada Nyman. Hiilinielun lippukunnan kololle, Suvi Laitinen. Hyönteishotelli golfkentän
laidalle, Topi Purhonen. Akvarellimaalauksia Instagramiin, Milla Kalliokoski. Virtuaalinen
ilmastokonferenssi Hope for the Climate, Wilhelmina Ojanen. Ilmastonmuutosaiheinen open
mic -runoilta, Marjuli Heliö. Helsinki Nature -kampanja, Jack Räisänen. Ympäristöteemainen
pakohuone, Minttu Kuusela. Valokuvasarja nuorista aktivisteista, Oona Oikkonen. Nuorisotilan vihersisustusprojekti, Jari Manninen. Utopiat kestävästä tulevaisuudesta -työpaja.
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Ilmastonmuutosvoima oli hanke nuorille, jotka haluavat
muuttaa maailmaa. Hankkeessa myönnettiin 50 – 5000
euron suuruisia summia, joiden avulla kuka tahansa alle
25-vuotias pystyi toteuttamaan oman ilmastotekonsa ja
ryhtyä ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin.
Hankkeen alullepanija ja rahoittaja oli Suomen
Kulttuurirahasto ja toteutuksesta vastasi nuorisoalan
kattojärjestö Allianssi. Hanke järjestettiin vuosina
2020 ja 2021.
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