


Nuoret

muutoksen-

tekijöinä

11.11.2016

Välke-ryhmä 

(Uudenmaan 
ympäristökasvatuksen ja 

tietoisuuden 
edistämisryhmä)



Nuoret muutoksentekijöinä

• Miten nuorten ympäristövastuullisuutta ja -

tietoisuutta voidaan lisätä? 

• Miten nuorten ääni saadaan kuulumaan 

ympäristökeskustelussa? 

• Minkälaiseen toimintaan nuoret haluavat tulla 

mukaan?







Onko toivoa?

Se, joka ei yritä, ei voi koskaan onnistua.
Jos taas haluat onnistua, tuplaa se määrä, 

jonka epäonnistut.





Nuoret muutoksentekijöinä

Tilaisuuden avaus, toiminnanjohtaja Leo Stranius, Luonto-Liitto

• Asiantuntijoiden puheenvuorot (klo 9.10-10.40)
– Nuorten ympäristöasenteet ja osallisuus: dosentti Arto O. Salonen, Helsingin yliopisto 

– Nuoret ympäristökansalaisina: Sanna Koskinen, Ympäristökasvatuksen asiantuntija, FT, WWF 
Suomi

– Mitä tapahtuu nuorten maailmassa 2016 ─ kiinnostaako yhteiskunta?: Jaakko Rautavaara, 
nuoriso-ohjaaja, Nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupunki

– Lyhyt tauko

• Hyviä käytänteitä ja kokemuksia nuorten osallistumisesta (klo 10.50-11.30)
– Nuoret ratkomassa yhteiskunnan ongelmia - Safari -hanke, Mirja Hämäläinen, Demos Helsinki 

– Designmuseo & #MunMuseo – hanke. Nuoret ideoimassa uudenlaisia toimintatapoja museoon, 
Hanna Kapanen, Museolehtori, Designmuseo 

• Nuorten puheenvuorot (klo 11.30-12.00)
– "Mun puisto - Nuuksion kansallispuisto", Nuuksion kansallispuiston Junior Rangerit Toivo Hursti, 

Peppi Kareljärvi ja Aino Tapola

– Luonto-Liiton leirien ja retkien esittely, ohjaajana toimimisen kokemuksia Ina Rosberg

– Keskustelu



Työpajat klo 12.45-14.00



Nuoret

muutoksen-

tekijöinä

11.11.2016



Nuorten 

ympäristöasenteet 

ja osallisuus 

11.11.2016 

Arto O. Salonen, KT, dos. 

arto.o.salonen@helsinki.fi 

artosalonen.com 

@artoOsalonen 



Tärkeintä elämässä on… 
          

…pärjätä taloudellisesti mahdollisimman hyvin     
>  materiaalinen hyvinvointi 
 

 
 
 
 

1965     1970     1975       1980     1985      1990     1995      2000  
Myers, D. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist 55(1), 56–67. 

…löytää elämälle merkitys ja tarkoitus 
> henkinen hyvinvointi 



Hyvinvointi on  
kuluttamisen  

maksimointia?  
Tarpeeksi on  

vähän enemmän? 

KIIRE 



 

Vaikka juoksemme  
nopeammin ja 
nopeammin  
meistä tuntuu,  
ettemme saavuta sitä,  
mitä tavoittelemme? 



 

Kapea olemassaolon 
ihanne tyhjentää 
elämän 
merkityssisällöt? 



 kiire 
 nyt-hetken ohieläminen  
 voimattomuus 
 riittämättömyys 
 merkityksettömyys 
 mitättömyys 
myötätunnottomuus 

välinpitämättömyys 
radikalisoituminen? 



 

Mitä  

jos  

kaikki  

on  

kaupan? 



Nuorisobarometri 2016  

alustavia tuloksia 



Asuinseutu  n % 

Helsinki-Uusimaa 596 31,4 

Etelä-Suomi 381 20,1 

Länsi-Suomi 478 25,2 

Pohjois- ja Itä-Suomi 445 23,4 

yhteensä 1901  100 

1901 nuorta, haastattelut kevät-kesä 2016 

 15–19 -vuotiaita 588 (31,0 %) 

 20–24 -vuotiaita 658 (34,6 %)  

 25–29 -vuotiaita 654 (34,4 %) 

929 vastaajaa määritteli itsensä naiseksi ja  

972 mieheksi.  
    



”Kuinka 
tyytyväinen olet 

nykyiseen 

elämääsi kaiken 

kaikkiaan 

kouluarvosana-

asteikolla 4 -10?” 



8,4 



”Ihmisen 
vaikutus 

ilmaston 

lämpenemiseen 

on tosiasia.” 



85 % nuorista oli täysin samaa tai samaa mieltä  



 ilmastonmuutos on yli 97 % 
varmuudella antroposeeninen eli 
ihmisperäinen ilmiö 

 ihmisen osuus on noin 74 % 

_______________ 

Cook, J., Nuccitelli, D., Green, S., Richardson, M., Winkler, B., Painting, R., Way, R., Jacobs, P. ja Skuce, A. (2013) 
Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environmental 
Research Letters 8(2), 1-7. 
Huber, M. & Knutti, R. (2012) Anthropogenic and natural warming inferred from changes in Earth’s energy 
balance. Nature Geoscience 5:31–36. 
Randers, J. & Gilding, P. (2010). The one degree war plan. Journal of Social Responsibility 1(1), 170-188. 
Randers, J. (2012). 2052 – A global forecast for the next forty years. Vermont: Chelsea Green Publishing. 
Sachs, J. (2008). Common Wealth. Economics for a Crowded Planet. New York: Penguin Press. 
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Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus (ppm)  

             Fossiilinen sähkö, lämpö ja  
 liike-energia on rikos  
 ihmiskuntaa kohtaan?  
   

 
 
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu 420 000 vuoden aikana 

400 ppm  
vuonna 2015 
 
 

Petit, J. R., Jouzel, J., Raynaud, D., Barkov, N. I., Barnola, J.-M., Basile, I., Bender, M., et al. (1999).  
Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica. Nature 399, 429–436.  
Cook, J., Nuccitelli, D., Green, S., Richardson, M., Winkler, B., Painting, R., Way, R., Jacobs, P. ja Skuce, A. (2013). Quantifying the consensus on anthropogenic global 
warming in the scientific literature. Environmental Research Letters 8(2), 1-7. 
Marcott, S., Shakun, J., Clark, P., Mix, A. (2013). A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years. Science 339(6124), 1198-1201 
IPCC (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Geneva: Intergovernmental panel of climate change.  



”Tulevat  
sukupolvet  

joutuvat 

kärsimään,  

mikäli nykyinen 

ympäristön 

tuhoaminen 

jatkuu.” 



85,9 % nuorista oli samaa tai 
täysin samaa mieltä 



“Ihmisen toiminta kuormittaa maapallon 
luonnollisia toimintoja niin paljon, ettei 
planeetan ekosysteemeiden kestävyyttä 
voida enää taata tuleville sukupolville” 

Millennium Ecosystem Assessment (2005). Living beyond our means: natural assets and 
human wellbeing. Statement from the Board. Luettavissa: 
www.maweb.org/documents/document.429.aspx.pdf  

http://www.maweb.org/documents/document.429.aspx.pdf


”Tuotantoa ja 
kulutusta  

tulee vähentää 

ympäristösyistä.” 



66,5 % täysin samaa tai samaa mieltä  



”Minun ei ole 

järkevää toimia 

ympäristön 

puolesta,  

jos muut eivät 

toimi samoin.” 



78,1 % vastaajista oli eri mieltä tai täysin eri mieltä 



”Olen vähentänyt 
kuluttamistani 

ympäristösyistä.” 



41,6 % samaa tai 
täysin samaa  
mieltä  



37 % nuorista tai nuorista aikuisista 
on tietoisesti vähentänyt 
kuluttamistaan Suomessa. 

 Komonen, P. & Leminen, E. (2014). Kansallinen nuorisotutkimus – uusi kuluttaja. Helsinki: 15/30 Research Oy. 

_______________ 

Hyvän elämän 
tavoittelun tavat 
muuttuvat 



”Ekologisen 
jalanjäljen pitäisi 

reiluuden takia 

jakautua 

tasaisemmin eri 

maiden kesken.” 



59 % nuorista oli samaa 
mieltä tai täysin samaa 
mieltä 



Metallit 

Fossiiliset 
energianlähteet 
-  kivihiili 
-  öljy  
-  kaasu… 

Rakennus-
materiaalit 

Biomassa  
- vilja 
- karja 
- puu, puukuitu… 

        Suomi  
     31 tonnia          
 
 
 

 Yhdysvallat 
   27 tonnia 
 
 
 

tonnia/ 
asukas/ 
vuosi 

40  

20 

0        
        Ruotsi 
    25 tonnia 
 
 
 
 
 
 
 

Wiedmann, T., Schandl, H., Lenzen, M., Moran, D.,  Suh, S., West, J. ja Kanemoto K. (2013). The material footprint 

of nations. PNAS. Luettavissa:  www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1220362110  

________________ 

Materiaalijalanjälki paljastaa meidät? 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1220362110


Väite ”ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen 

voi perustua vain taloudelliseen 

kasvuun” jakaa koko Suomen väestön 

kahteen samansuuruiseen leiriin.  
 38 % yhtyy väitteeseen  

 39 % on eri mieltä 

 Mitä vanhempi vastaaja, sitä selvemmin 

talouskasvua pidetään hyvinvoinnin ehtona.  
 

 

 
 

 

 

 

Apunen, M., Haavisto, I., Sipola, J. & Toivonen, S. (2015). Ken on maassa jämäkin? EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015. 

Helsinki: EVA. 

____________________ 



”Ihmisten 
hyvinvoinnin 

jatkuminen voi 

perustua vain 

taloudelliseen 

kasvuun” 



46,2 % oli täysin eri mieltä
tai eri mieltä  
 
15,1 % oli täysin samaa tai 
samaa mieltä  
 



”Jatkuvasti 
kasvava talous on 

mahdottomuus 

maapallon 

rajallisuuden 

vuoksi.” 



57,6 % oli samaa tai täysin samaa mieltä  
 
Vain 14,7 % eri mieltä tai 
 täysin eri mieltä 



Kun nälkä, 
kulkutaudit ja 
sodat on saatu 

kuriin, 
mitä sitten? 

 



 

Bruttokansantuote kolminkertaistui      
Suomessa 1966-2004 

 Ihmisten kokemus elämän merkityksellisyydestä ei 
parantunut 
 

 

 

   MITÄ PITÄISI TAVOITELLA?  
   MITÄ ON EDISTYS? 

Vaarama, M., Moisio, P. Karvonen, S. (2010) Johdanto. Teoksessa M. Vaarama ym. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: THL. 
 

____________________ 



WHO. Evolution of global suicide rates 1950-2000. World Health Organization 2002. Luettavissa: 
www.who.int/mental_health/prevention/suicide/evolution/en/index.html  

____________ 

 
 
 

Itsemurhien määrät (100 000 asukasta kohden)  
vahvoina talouskasvun vuosikymmeninä (1950-2000) 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/evolution/en/index.html


Hyvinvointi  
ei enää lisäänny 
 materiaalista 

vaurautta 
kasvattamalla 



 Miksi olemme olemassa? 
 Mikä tekee elämästä 

elämisen arvoista? 

Palataan ihmisyyden  
ydinkysymyksiin  



Sivistynyt ihminen löytää 
elämäänsä merkitysnäköaloja, 

jotka voimistavat  
tämän hetken täyteyttä ja 

ehkäisevät 
tarkoituksettomuuden 

kokemuksia. 



MATERIAALINEN 

HYVINVOINTI 

AINEETON  

HYVINVOINTI 

olen kuluttaja olen ihminen 

bruttokansantuote arvokas ihmisyys 

osakemarkkinoiden  
kehitys 

itsensä toteuttaminen/ 
aikaansaaminen 

kuluttajien luottamus  yhteys muihin ihmisiin 

vaurauden maksimointi tarve tulla osaksi jotakin suurempaa 

rajallinen  
materiaalinen kasvu 

rajaton  
aineettoman pääoman lisääntyminen 

Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Towards sustainable society – From materialism to post-materialism. International Journal of Sustainable Society 5(4), 374-393.  
Salonen, A. & Konkka, J. (2015). An Ecosocial Approach to Well-Being: A Solution to the Wicked Problems in the Era of Anthropocene. Foro de Educación 13(19), 19-34.  
Salonen, A. & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Aikuiskasvatus 1/2015. 
Salonen, A. (2014). Ekososiaalinen hyvinvointiparadigma – yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan uusi suunta täyttyvällä maapallolla. Teoksessa Juha Hämäläinen (toim.) 
Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2014. Suomen sosiaalipedagoginen seura, 32-62. 

Mihin kannattaisi satsata elämän parhaimmat voimat? 



Onko kukoistavan perheen, 
oppilaitoksen, työpaikan ja 
kansakunnan idea siinä, että 
paras meistä on se, joka saa 
muut loistamaan? 
 

onnistuja on se, joka saa muut 

yltämään omaan parhaaseensa 
 

tavoiteltavinta on saada muut 

kokemaan itsensä vahvoiksi 

 



Sosiaaliset, kulttuuriset ja  
henkiset asiat  
voivat kasvaa 
rajattomasti, mutta 
materiaaliselle 
kulutukselle maapallo 
asettaa rajat. 



Kiitos! 
@artoOsalonen 
artosalonen.com 
arto.o.salonen@helsinki.fi 



Nuoret ympäristökansalaisina

Sanna Koskinen, 
Ympäristökasvatuksen 
asiantuntija, FT
WWF Suomi



Kestävän kehityksen toteutuminen 
on riippuvaista 

sellaisen sukupolven kasvattamisesta, 
joka ymmärtää ihmisen toiminnan

 ja ympäristön hyvinvoinnin yhteyden 
ja joka näkee itsensä osallisena 

kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
(Heft & Chawla 2006)



Väitöstutkimus

Koskinen, Sanna (2010):

”Lapset ja nuoret 
ympäristökansalaisina 
- ympäristökasvatuksen 
näkökulma osallistumiseen”



Ympäristö-kans
alaisuus?!



Teoriataustaa

YMPÄRISTÖ-
KANSALAISUUS

Ympäristö-
kasvatus

Kansalais-
kasvatus



Ympäristökasvatus

•Tavoite: aktiivinen, ympäristövastuullinen kansalainen
•Osallistuminen ja voimaantuminen
•Perinteisen ympäristökasvatuksen kritiikki: 
yksilökeskeisyys, yhteiskunnallisen kontekstin 
unohtaminen, luontoympäristöpainotus, 
tietopainotteisuus



Kansalaiskasvatus

• Yhtäläisyys teoriataustassa:
• Education about the citizenship
• Education in/thtrough the citizenship
• Education for the citizenship

• Kolmas, toiminnallinen ulottuvuus jäänyt vähimmälle 
huomiolle

• Tavoite: osallistuva, aktiivinen kansalainen
• Perinteisen kansalaiskasvatuksen kritiikki: yksilöllistää 
kansalaisuuden ja näkee sen vasta kasvatuksen 
lopputuloksena



Ympäristökansalainen 
näkee itsensä osallisena 
kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa.

A
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/W
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F Ympäristökansalaisuus 
on ymmärrystä siitä, 
että omilla ajatuksilla 
ja teoilla on väliä.



Ympäristökasvatuksen 
näkökulmasta 

tärkein periaate on, 
että lapset ja nuoret 

kasvavat 
kriittisiksi kansalaisiksi 

demokratiaa käytännössä 
toteuttamalla ja heidän 

ympäristökansalaisuutensa 
kehittyy toimimalla 

todellisten ympäristö-
kysymysten parissa.

(Jensen & Carlsson 2006)  P
au
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Lapset ja nuoret oppivat
Li

lli
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uk
ka

/W
W

F

• yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä
• itseluottamusta ja –varmuutta
• luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin
• ajattelun taitoja
• vuorovaikutustaitoja ja vaikuttamisen taitoja
• ympäristövastuullisia toimintatapoja
• vastuunottoa ja sitoutumista
• aktiivisuutta ja halua vaikuttaa

 (Koskinen 2010)
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YMPÄRISTÖKANSAL
AISUUS

SOSIAALISENA
OPPIMISENA

Oppiminen 
kokemuksena

 Merkitys

Oppiminen 
toimintana 

Käytäntö

VOIMAANTUMINEN

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
OSALLISTUMINEN

VALTAUTUMINEN

Oppiminen
kuulumisena

Yhteisö 

Oppiminen
tulemisena

Identiteetti

YMPÄRISTÖOSAAMINEN

Koskinen 2010



Lapsille ja nuorille on tarjottava mahdollisuus 
olla kansalaisia ja oppia kansalaisuutta 

omassa elämässä itse toimimalla.
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Osallistaminen mahdollisuutena

S
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Aikuinen osallistumisen portinvartijana
S
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W

W
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On tärkeää, että lapset ja nuoret 
kokevat tulevansa vakavasti otetuiksi ja kuulluiksi. 

Tämä kokemus tuottaa osallisuutta ja omistajuutta – 
kykyä ja halua olla mukana ja kantaa vastuuta.
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ITSE 
TEKEMISTÄ
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HYVÄÄ 
MEININKIÄ
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EKOPUHURI -
KOULUN OMA 

AURINKO-/ 
TUULIVOIMALA

SÄHKÖÄ 
GENEROIVAT 

DYNAMOPYÖRÄT 
VÄLITUNTITILOIHIN

ÖLJYLÄMMÖSTÄ 
MAALÄMPÖÖN – 

KOULUN 
LÄMMITYSTAVAN 

MUUTOS

HYVÄNTEKEVÄISYYS- 
PYÖRÄILYTEMPAUS

#FOSSIILITON 
KOULU

K
uv

a:
 M

ir
a 

H
an

nu
ks

el
a 

/ 
W

W
F



K
uv

a:
 H

et
a 

N
ää

s/
W

W
F

WWF Koulussa – 
Ympäristöryhmät 
toimimaan

wwf.fi/koulussa

http://www.wwf.fi/koulussa
http://www.wwf.fi/koulussa




LÄHELLE 
ITSEÄ
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TIETOA



TAPAHTUMIA 
& 

TEMPAUKSIA



MITÄ MINÄ 
VOIN TEHDÄ?



j
22 000 

NIMEÄ?!

Je
nn

y 
M

at
ik

ai
ne

n/
W

W
F 

S
uo

m
i



Vaikuta syömällä-tiimi

www.vaikutasyömällä.fi 



Mitä on opittu?

• halu kuulua ryhmään 
• halu oppia
• halu tehdä merkittävää ja vaikuttavaa työtä

• tarvitaan tukea - ja sopivassa suhteessa vastuuta 
ja vapautta

• selkeä teema helpottaa
• kaikkien osapuolten pitää olla saamapuolella

H
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Kasvatuksen 
tehtävänä on toivon 
ilmapiirin luominen.

- Paolo Freire -
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Mitä tapahtuu nuorten

maailmassa 2016 ─

kiinnostaako yhteiskunta?







Tulevaisuustyöpajan satoa

Minälaista on 120 vuoden päästä

• Vastaajina n 140 9.-luokkalaista ympäri

Helsinkiä.

• Autot lentää ja ne toimivat

biopolttoaineella tai uusiutuvalla

energialla.

• Kestäväkehitys on kouluissa

oppiaineena.

• Usko parempaan huomiseen!



Nuorille tyypillisiä tapoja toimia

• Tärkeää on henkilökohtainen kosketus

asioihin (Lähimetsät, puistot etc.)

• Myös internetin mahdollistamat kanavat

ja pienyhteisöt tärkeitä.

• Kiinnostavien asioiden

projektinomaisuus

• Erilaisissa kyselyissä saatetaan vastata

että kiinnostaa erilaiset vaikuttamisen

keinot ja toiminta, mutta se on kuitenkin

kovasti eri asia että lähdetään oikeasti

toimintaan mukaan.



Vaikuttaminen

kiinnostaa

Tavoitteellinen

Ei koe asioita

omakseen

Pakoton



Summa Summarum

• Tärkeitä asioita on kaverit ja

henkilökohtaisuus

• Nuoret ovat tiedostavia, mutta

osallistumiselle saattaa olla monta

kynnystä.

• Kulutusvalinnoilla vaikuttaminen

yleisintä.

• Monilla nuorilla ei ole juurikaan

kosketusta luontoon.

• Miten ja minkälaiseen toimintaan

saadaan melko laaja osallistumattomien

joukko nuoria edes piipahtamaan?







MATKA YHTEISKUNNALLISEEN TEKEMISEEN 

Nuoret muutoksen tekijöinä
11.11.2016
@MirjaHamalainen



Safari on nuorten yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen ja nuorten osallistamisen 
työkalupakki, jota on koottu vuodesta 2013. 
Safarilla 15–20-vuotiaat nuoret ratkovat 
yhteiskunnallisia haasteita. 

Haasteet tulevat Safarin kumppaneilta: 
yrityksiltä, kansalaisjärjestöiltä ja julkisilta 
sektorilta. Haaste liittyy aina sekä kumppanin 
toimintaan, nuoreen että yhteiskuntaan 
laajemmin.

Nuoret oppivat yhteiskunnallista vaikuttamista 
ja tärkeitä työelämätaitoja. Haasteen antanut 
organisaatio saa raikkaita ideoita ja kurkistuksen 
nuorten kokemusmaailmaan. Yhteiskunta saa 
uusia ajatuksia, osaavampia nuoria ja fiksumpia 
organisaatioita.

Mikä Safari?



YMMÄRRYKSEMME ON SIDONNAISTA AIKAAN JA 
PAIKKAAN

Safari-leirillä jokaisella 
vaiheella on omat 
tavoitteensa ja 
menetelmänsä.













Safari on leiri.
Se järjestetään 
hiihtolomalla ja 
kesän alussa.

Nuoret osallistuvat 
kolme- tai 
viisipäiväiseen leiriin, 
joka järjestetään 
pääkaupunkiseudulla.

Ryhmästä 
vastuussa on 
koulutettu 
fasilitoija.

Jokaisen ryhmän 
tukena on koko leirin 
ajan Demos Helsingin 
Safari-fasilitoija, joka 
on vastuussa ryhmän 
työstä ja tulosten 
saavuttamisesta.

Ryhmä työstää 
yhtä haastetta 
leirin ajan.

Nuoret tutustuvat 
oman ryhmänsä 
haasteeseen ja 
kehittävät viikon ajan 
ratkaisuja yhdessä 
kumppanin ja 
inspiroivan 
asiantuntijajoukon 
kanssa.

Safarilla nuoret 
jaetaan 
tehokkaisiin 
tiimeihin.

Nuoret jaetaan 4-8 
hengen pienryhmiin, 
joista kukin keskittyy 
ratkomaan yhden 
Safari-kumppanin 
haastetta. Haasteen 
kehittävät yhdessä 
kumppaniorganisaatio 
ja Demos Helsinki.

Tulokset 
kumppanin 
käyttöön.

Työn hedelmät 
julkaistaan leirin 
loppujuhlassa. 
Syntyneet tuoteideat, 
toimintamallit ja muut 
ajatukset jäävät 
kumppanin käyttöön. 
Lisäksi kumppani saa 
syvätietoa siitä, miten 
nuoret ajattelevat. 



Safari-kumppaneita

Safari on kehittänyt 
2013-2014 Helenille (ent. 
Helsingin Energia) joukon 
viestintäkonsepteja, joiden 
avulla Helen voi kertoa 
nuorille omasta vastuullisesta 
toiminnastaan ja 
energiafiksusta arjesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Safari toi helsinkiläisten 
nuorten äänen mukaan 
Helsingin yleiskaavan 
suunnitteluun järjestämällä 
sarjan kaupunkisuunnittelun 
Safari-työpajoja kouluissa ja 
viikonloppuleireillä.

Vuonna 2014 Safari kehitti 
Korkeasaarta vastaamaan 
lukioikäisten vierailijoiden 
tarpeisiin ja kehitti 
Korkeasaaren palveluita,

 "Arvokkainta Safarissa on se, 
kuinka vahvasti 
asiakasnäkökulma tulee siinä 
esiin. Niin vahvasti ja rohkeasti, 
ettei sitä omalla porukalla tai 
konsultinkaan avulla saa." 
Rauno Tolonen, 
Energiatehokkuuspäällikkö, 
Helen

 

"SATO:n uusi tuote: StudioKoti 
vastaa pääkaupunkiseutua 
vaivaamaan pitkittyneeseen 
pulaan edullisista 
vuokra-asunnoista. [...] SATO 
StudioKoti laadukkaine 
yhteisötiloineen vastaa pitkälti 
samanlaista asumismallia, jonka 
lukioikäiset nuoret suunnittelivat 
itselleen Safari-leirin työpajoissa 
viime vuonna.” Erkka Valkila,  
Toimitusjohtaja,  SATO Oyj.

YLEn kanssa Safari-nuoret 
kehittivät vuonna 2015 
nuorten vertaistuotetun 
median, YLE Folkin.

Vuonna 2014 Safari kehitti 
SATOlle JunioriKoti-konseptin, 
jonka avulla SATO Oyj. keräsi 
ymmärrystä nuorten asumisen 
tarpeista ja siitä, minkälaista 
asumista nuoret arvostavat.
Linkki

Otavan kanssa safarilaiset 
pureutuivat oppimateriaalin 
digitalisoitumiseen ja 
kokosivat Otavalle 
lukiomateriaalin 
digitaalisuuden ohjeet.

Safari on vuosina 2013-2016 toiminut 18 eri 
kumppanin kanssa. Tässä muutamia esimerkkejä.

http://folk.yle.fi/
http://www.sato.fi/fi/asumisratkaisut/sato-studiokoti-kohtuuhintainen-vuokra-asunto
http://www.sato.fi/fi/asumisratkaisut/sato-studiokoti-kohtuuhintainen-vuokra-asunto


Mitä seuraavaksi?

Lähde mukaan Safarille!

Yhteydenotot:

mirja.hamalainen@demoshelsinki.fi, 
050 380 5086

Aamiaiselle tiistaina?

@safarimatka

Safari - matka 
yhteiskunnalliseen 
tekemiseen

 safarimatka.fi

http://safarimatka.fi/


Demos Helsingin tarina

Lisää hankkeita ja julkaisuja: http://www.demoshelsinki.fi/projektit/ & http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/ 

Vuonna 2005 huomasimme, että kukaan ei tarkastele megatrendien vaikutusta jokapäiväiseen 
elämäämme ja yritysten liiketoimintaan. Perustimme ajatushautomo Demos Helsingin 
tilanteen muuttamiseksi. 

Kymmenessä vuodessa olemme kasvaneet kansainväliseksi innovaatio-, tutkimus- ja 
konsulttitaloksi. Jatkuvasti kasvavassa porukassammme työskentelee nyt yhteensä 
parikymmentä ihmistä. Olemme toteuttaneet hankkeita useiden satojen organisaatioiden 
kanssa.

Demos Helsingillä on laaja kokemus osallistujia motivoivien yhteiskehittämisprosessien 
fasilitoimisesta erityisesti tulevaisuusorientoituneen yhteiskunnan rakentamiseen ja 
asiakasorganisaatioiden uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.

 

      Joitakin asiakkaitamme:

http://www.demoshelsinki.fi/projektit/
http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/


Aino Tapola

Peppi Kareljärvi

Toivo Hursti

MUN PUISTO –

NUUKSION 

KANSALLISPUISTO

11.11.2016

Nuoret muutoksentekijöinä -koulutuspäivä Haltiassa



JUNIOR RANGER -toiminta

• Järjestäjinä Europarc sekä Metsähallitus

• Toiminta Suomessa: 

Nuuksio, (Syöte, UK-puisto)

Toiminta Nuuksiossa:

• Starttileiri uusille nuorille joka toinen vuosi

• Jatkotoiminta 4-6 kertaa vuodessa



JUNIOR
RANGER

18-23 v. YOUTH+11-18 v.



Mun harrastus

• Positiivinen kuva luonnosta 

• Mielekästä oppimista Nuuksiosta sekä Suomen luonnosta

• Tekemisen meininki

• Yhteisöllisyyttä ja kavereita

• “Erityinen”

• Ei ennakkokäsityksiä, 

stereotypioita vrt. partio

• ”Henkilökunta”-fiilis

• PALKITSEVA, SUVAITSEVA!





YOUTH+
• Kansainvälinen toimiminen:

Youth+ konferenssit

• Nuoret vaikuttavat Europarcissa:

Valtuuston nuorisojäsen sekä

nuorisoneuvosto 

•Nuoria kuunnellaan “oikealla”,

päättävällä tasolla

•Nuorten mielipide otetaan huomioon

•Nuoret otetaan vakavasti!

“Now or never, too old is too late”



SALEN VIERAILU



Vaikuttaminen

• Lapset ja luontosuhde

• Suomen luonnon päivät Nuuksiossa, 

Lasten luontolauantait Haltiassa (joka vuodenaikana)

• Luonnon  monimuotoisuuden säilyttäminen Nuuksiossa

• Esim. kaakkurilauttojen, pitkospuiden sekä patojen rakentaminen

• Hoito- ja käyttösuunnitelmavaikuttaminen tulevaisuudessa

Suomessa JR-toiminta vähäistä Euroopan tasoon verrattuna

Pienet piirit

Resurssipula





KIITOS!



Vaikuttavaa leiritoimintaa

Eli Kuinka luontoleirit pelastavat elämän, maailmankaikkeuden ja kaiken

Ina Rosberg
Nuoret muutoksentekijöinä- seminaari
Luontokeskus Haltia 11.11.2016



KukaMitäHäh?

Elina Silkelä

• Luonto-Liiton toimintaan mukaan 
nuortenleiriläisenä vuonna 2006

• Leiriläinen, leirinohjaaja, leirinjohtaja, 
päiväleirikokki, leirityöryhmän puheenjohtaja; 
nuortenryhmäläinen, vapaaehtoinen, aktiivi, 
talkoolainen, tapahtumakoordinaattori; 
piirihallituksen varajäsen, -jäsen, 
varapuheenjohtaja, -puheenjohtaja; 
liittovaltuuston varapuheenjohtaja, hallituksen 
jäsen... 



MIKSI YMPÄRISTÖKASVATUSTA? 

Venla Wallinmaa



Venla Wallinmaa



Antti Salovaara



Kasvaminen mukaan toimintaan!



https://kimmonkamera.blogspot.fi/2014/06/jag-har-hittat-en-ny-parla-olen.html

Kaksi kieltä ja luonto- hanke / Natur och språk



• Yhteistyössä Natur och Miljön, Helsingin 
yliopiston ja Luonto-Liiton kanssa

• Kolmivuotinen hanke 2015-2018

• Luontoleiri kontekstina kaksikielisyyden 
tukemisessa ja kaksikielisten vapaa-
ajantoimintojen kehittämisessä



Kansainvälinen Itämerileiri / International Baltic Sea Camp 2015 

Sara Saukkonen 



Sara Saukkonen Sara Saukkonen 



Elina Silkelä

Retkitoiminta



Teemu Saloriutta



Teemu Saloriutta
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