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Ilmastokirittäjät-toimintamalli
Ilmastokirittäjät on Valonian syksyllä 2019 Salossa kehittämä toimintamalli, jossa nuoret kutsuvat 
kotikaupunkinsa päättäjiä keskustelemaan ilmastotyöstä ja kestävän kehityksen tavoitteista. 
Kokeilua rahoitti ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki –ohjelma.

Toimintamallin tavoitteena on
• edistää demokratiakasvatusta ja tuoda vaikuttaminen lähemmäs nuoria
• lisätä nuorten ymmärrystä kestävästä päätöksenteosta
• tarjota väline dialogin edistämiseen nuorten ja päättäjien välillä
• edistää nuorten osallisuutta ja toimijuutta kuntapäätöksenteossa
• testata yhteisten tapaamisten voimaa nuorten vaikutuskeinona päätöksenteossa
• edistää ilmiöoppimisen tavoitteita sekä oppilaiden osallisuutta opetuksen suunnittelussa
• antaa nuorille kanava ilmastohuolensa ilmaisuun ja ajatustensa esiin tuomiseen



Kenelle?

• 15–18-vuotiaille nuorille
• Peruskoulun 9. luokka
• Lukio
• Ammattikoulu

• Järjestöt ja yhdistykset
• Sovellettavissa eri kohderyhmille ja eri 

teemojen käsittelyyn 
• Soveltuvat oppiaineet: Maantiede, biologia, 

yhteiskuntaoppi

Toimintamalli sopii hyödynnettäväksi ja sovellettavaksi dialogin lisäämiseen erityisesti yhteiskunnallisen 
muutoksen ja demokratiakasvatuksen näkökulmasta. 



Miksi?
• Ilmastonmuutos ja kestävyyskriisi varjostavat nuorten tulevaisuutta 
• Nuoret näkevät kunnianhimoisten ilmastotoimien tarpeen ja tarvitsevat 

selkeitä kanavia keskusteluun päättäjien kanssa 
• Kunnissa on tunnistettu tarve dialogin lisäämiseen, sekä nuorten ja eri 

ikäryhmien osallisuuden kehittämiseen päätöksenteossa
• Ilmastonmuutoksen hillintä, kestävä kehitys ja osallisuus demokratiassa 

ovat läpileikkaavia teemoja tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisessa



Miten?
• Malliin kuuluu kolme tapaamista, joiden aikana 

nuoret ja kuntapäättäjät keskustelevat kuntansa 
ilmastotyöstä, kestävän kehityksen tavoitteista 
sekä nuorten osallisuudesta päätöksenteossa.

• Koska mallin tarkoitus on nuorten toimijuuden ja 
osallisuuden kehittäminen, on tärkeää, että nuoret 
saavat itse vaikuttaa tilaisuuksien sisältöihin. 
Mitä enemmän nuoret ovat mukana 
suunnittelussa, sitä laajemman 
opintokokonaisuuden malli mahdollistaa.

• Toimintamalli, tehtävänannot oppilaille, 
mallipohjia sekä tarkemmat esimerkkikuvaukset 
Salon pilottikokeilusta on koottu sivulle 
valonia.fi/ilmastokirittajat.



Kokeilun kulku
• Kolme tapaamista jatkumon ja 

luottamuksen luomiseksi:
1. Kaupunkikävely: tutustuminen, ideointi, 

ajatusten vaihto
2. Työpaja: ulkopuoliset asiantuntijat 

tukemaan keskustelua, keskustelun 
syventyminen

3. Päätöstilaisuus: nuorten 
vaikutusmahdollisuudet ja jatko

• Nuoret mukana tapaamisten suunnittelussa
• Mallin runko on ohjeellinen esimerkki, jokainen ryhmä voi muotoilla sisällöt haluamallaan tavalla.
• Dynamiikan kannalta olennaista on, että nuoria on tilaisuuksissa läsnä enemmän kuin päättäjiä.



Vaihe 1: alkuValmistelut
RYHMÄN MUODOSTAMINEN 
• Kutsutaan nuoret koolle ja kerrotaan, mistä on kysymys
AIKATAULUT
• Tehdään yhdessä työnjako ja sovitaan päivämäärät tapaamisille
Tehtävä 1: PÄÄTTÄJIEN VALINTA JA KUTSUT
• Tutustutaan kunnan nettisivuilla esim. kunnanvaltuuston tai lautakuntien jäseniin ja 

äänestetään mukaan kutsuttavat päättäjät. 
• Lähetetään kutsu, jossa ilmoitetaan myös alustavat päivämäärät.
Tehtävä 2: TAPAAMISTEN SUUNNITTELU
• Päätetään teemat, sisällöt, kävelyn reitti ja mukaan kutsuttavat ulkopuoliset asiantuntijat.
• Selvitetään ja varataan tilat esimerkiksi ryhmätöinä.



Vaihe 2: tapaamiset
2.1 KAUPUNKIKÄVELY
• Kävelyllä nuoret ja päättäjät kohtaavat ensimmäistä kertaa ja ideoivat kaupunkiympäristön 

kehitystä pienryhmissä kävellen ja havainnoiden.
2.2 ASIANTUNTIJALUENNOT JA/TAI TYÖPAJA
• Toisessa tilaisuudessa nuorten ja päättäjien keskusteluun kutsutaan mukaan ulkopuolisia 

asiantuntijoita. Asiantuntijat valitaan nuorten valitsemien teemojen perusteella.
• Asiantuntija-alustusten jälkeen keskustelua jatketaan pienryhmissä.
2.3 OMAN KUNNAN ILMASTOTEOT JA JATKOASKELEET
• Kolmas tilaisuus saa muotonsa kokeilun aikana nuorten toiveisiin perustuen. Tilaisuus voi 

olla esimerkiksi työpaja, jossa suunnitellaan ilmastotavoitteiden vaatimia toimenpiteitä ja 
niiden seurantaa. Päätetään myös, kuinka keskusteluyhteyttä ylläpidetään jatkossa.



Vaihe 3: itsenäinen tehtävä
• Tapaamisten lisäksi nuorille annetaan itsenäinen vaikuttamisen liittyvä 

tehtävä kurssin aikana suoritettavaksi. Kokeilukurssilla tehtävänä oli pohtia 
inspiroivaa vaikuttamista esimerkkien kautta. 

• Tehtävästä voi tehdä laajemman tai suppeamman opetuskokonaisuuden 
tavoitteista ja laajuudesta riippuen.

Esimerkkitehtävä:
Valitse kolme henkilöä, organisaatiota tai kampanjaa, jotka ovat vaikuttaneet ilmasto- ja 
kestävyysteemojen parissa Suomessa mielestäsi inspiroivalla tavalla. Pyri tuomaan esiin 
erilaisia vaikuttamisen tapoja ja tasoja (esim. paikalliset ja valtakunnalliset toimet, poliittiset 
päätökset, somevaikuttaminen, esimerkin näyttäminen ja muiden rohkaiseminen, rakentava 
keskustelu…).
Perustele valintasi lyhyesti.



Salon kokeilu
14 nuorta kahdesta lukiosta ja 

yhdestä peruskoulusta

8 nuorten valitsemaa kuntapäättäjää

Toteutettiin loka-marraskuussa 2019



Case salo: kaupunkikävely
• Osallistujat jaettiin neljään pienryhmään, jotka lähtivät kiertämään karttaan merkittyä reittiä 

kaupungin keskustassa
• Kävelyn aikana nuoret ja päättäjät havainnoivat ja ideoivat pienryhmissä, miten kestävyysteemaa 

voisi tuoda enemmän esiin Salon keskustan kehityksessä ja miltä Salo näyttää vuonna 2035
• Käsittelyssä neljä teemaa ilmaston ja kestävän kehityksen näkökulmasta: viihtyvyys, palvelut, 

liikkuminen ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus. 

• Esiin nousseita toiveita olivat mm
• lisää kaupunkiluontoa ja vihreyttä, monimuotoisuutta istutuksiin
• parempaa katuvalaistusta kevyen liikenteen väylille, julkisen liikenteen kehittämistä asiakkaiden 

toiveiden perusteella, sähköauton latauspisteitä sekä kaupunkipyöriä. 
• kestävien valintojen helpottamista esimerkiksi lisäämällä kasvis- ja lähiruokatarjontaa. 



Case salo: Työpaja
• Tavoite jatkaa keskustelua kaupunkikävelyn 

herättämistä ajatuksista sekä oppia uutta 
tuomalla mukaan ulkopuolista asiantuntijuutta ja 
uusia teemoja. 

• Asiantuntijoina kestävään kaupunkikehitykseen 
profiloitunut arkkitehti, ilmastotutkija sekä kuntien 
ilmasto- ja kiertotaloustyön asiantuntija.

• Alustusten jälkeen keskustelua asiantuntijoiden 
fasilitoimissa pienryhmissä ja yhteisen 
ajatuskartan koontia

• Pöytiä vaihdettiin 15 minuutin välein, ja jokainen 
ehti osallistua kolmeen eri teemakeskusteluun. 
Lopuksi käytiin kunkin ryhmän keskustelut läpi 
koko ryhmän kesken.



Case salo: Viimeinen tapaaminen
• Teema: ilmastotyö Salossa ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet. 
• Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuorot Salon ilmastotyön nykytilasta ja 

suunnitelmista sekä nuorten vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksista ja 
suunniteltiin yhdessä toimia, joita Salossa voitaisiin tehdä.

• Lopuksi päättäjät saivat pohtia keskenään kurssin antia ja keinoja edistää 
kestävyysteemoja kunnan päätöksenteossa, ja nuoret haastoivat kotikaupunkinsa 
ilmastotoimiin.



Miksi ilmastokirittäjät?
• Inspiraatiota, motivaatiota ja sitoutuneisuutta kestävään 

päätöksentekoon: nuorten tahtotila, ennakkoluulottomat ja uudet 
näkemykset sekä muutosvalmius

• Läpinäkyvyyttä päätöksentekoon

• Inspiroi nuoria mukaan kuntapäätöksentekoon

• Mahdollisuus oppia demokraattisesta päätöksenteosta 
käytännössä, kasvattaa nuorten yhteiskunnallisia valmiuksia

• Kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsy edellyttää kuntalaisten 
aktiivista osallistumista sekä toimijuuden tunnetta



Lisää materiaalia ja tunnelmia 
instagramissa 
@Valonia_keskus
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