Aamunavaus: ilmastonmuutos
Moni nuori on huolissaan ilmastonmuutoksesta, eikä syyttä – ilmastonmuutos on vakavin ihmiskunnan kohtaama ympäristöongelma. Viime kuukausina nuoret ympäri maailmaa ovat halunneet tuoda esiin kiireisten
ilmastotoimien välttämättömyyttä mielenosoituksin ja ilmastolakoin. Ruotsalainen Greta Thunberg on toiminut nuorten globaalin ilmastokampanjan esikuvana ja viestinyt selkeästi meille kaikille, että nyt on aika ottaa
ilmastokriisin uhka todesta ja toimia nopeasti.
Suomessa yli 1200 tutkijaa ja tiedeyhteisön jäsentä on ilmaissut tukensa ja kannustuksensa lakkoileville
nuorille sanoen, että nuorten aktiivisuus on päättäjille tärkeä viesti siitä, että kunnianhimoisia ilmastotoimia
on tehtävä nyt heti. Kaikkien maiden, myös meidän täällä Suomessa, on pidettävä kiinni Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista ja siitä, että maapallon lämpeneminen saadaan pysäytettyä kriittisenä pidettyyn 1,5
asteeseen.
Jopa kolme neljästä suomalaisnuoresta kertoo kokevansa melko paljon tai erittäin paljon epävarmuutta tai
turvattomuutta ilmastonmuutoksen vuoksi. Ilmastonmuutos on nuorille valtavan suurin huolenaihe koko maailmassa ja myös täällä meidän koulussamme. Toisaalta suomalaisissa nuorissa elää vahva vaikuttamisen
tahto, yhteiskunnallinen vastuu ja pyrkimys rauhanomaisiin ratkaisuihin. Tämä näkyy ehkä myös kasvavana
kiinnostuksena ilmastotoimintaa kohtaan.
Monet meistä jo tietävät, että yksittäisinä kuluttajina ja perheinä meidän kannattaisi ilmastonmuutoksen hidastamisen nimissä syödä enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa, liikkua pyörällä tai kävellen, tai julkisilla
kulkuvälineillä, säästää sähköä, vaihtaa kodin sähkösopimus vihreään sähköön ja pistää kodin lämpötilaa
alemmas, vähentää lentomatkailua ja ylipäänsä kuluttaa vähemmän rahaa.
Usein ilmastokeskustelu kääntyy juuri näihin kuluttajan vaikuttamismahdollisuuksiin ja vastuisiin varsinkin
silloin, kun kyseessä ovat lapset ja nuoret. Me kuitenkin tiedämme jo, että ilmastonmuutosta ei ole mahdollista pysäyttää pelkkien yksilöiden kulutusvalintojen avulla, vaikka ne olisivat kuinka kunnianhimoisia. Siksi
on todella tärkeää pohtia myös sitä, miten voimme yhdessä vaikuttaa ilmastoasioihin yhteiskunnassamme.
Yhteiskunnallinen ilmastovaikuttaminen voi tarkoittaa mielenosoituksiin osallistumista, kirjeiden kirjoittamista
päättäjille tai yrityksille, mielipidekirjoituksien julkaisemista lehdissä, järjestötoimintaan osallistumista, ilmas-

toaiheisten puheiden pitämistä, vetoomusten allekirjoittamista tai vaikka ilmastoaiheisia taideprojekteja. Lisäksi on tietenkin tärkeää, että jokainen äänioikeutettu äänestää kevään eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa. Erilaisia vaikuttamisen tapoja on lukemattomia ja jokainen meistä voi löytää niistä itselleen sopivan.
Nostakaamme hattua kaikille ilmastoasioita aktiivisesti tekeville ihmisille: lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi
voimme kannustaa koko koulun väkeä, niin oppilaita, opettajia kuin muuta koulun henkilökuntaa pohtimaan
sitä, miten me voisimme osaltamme auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä yksittäisinä ihmisinä, että
kouluyhteisönä.
Mukavaa ja toiveikasta päivää kaikille!

Ehdotus:
Aamunavauksen jälkeen voidaan kaikissa luokissa katsoa kaikille ilmastotekoja tekeville nuorille omistettu
video. Videon on toteuttanut yli 100 vapaaehtoista Helsingissä pidettyyn nuorten ilmastohuippukokoukseen
keväällä 2019. Video tehtiin kaikille ilmastotoimijoille kiitokseksi ja voima- ja turvalauluksi Ultra Bran rakastetun Minä suojelen sinua kaikelta -kappaleen pohjalta. Videolla kajahtaa Johanna Almarkin johtama orkesteri
ja kuoro, ja Rauhatäti räppää tulevista sukupolvista. Videon toteutuksen takana on Eero Tiilikainen.
Jos linkki on hukassa, video löytyy YouTubesta haulla “Minä suojelen sinua kaikelta 2019”.

