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Biologian ja maantieteen opettajien liiton kehittämässä super-suositussa Toivoa ja toimintaa -

mallissa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä 

aito vaikuttaminen kestävän kehityksen asioiden puolesta. Tutustu malliin ja sen harjoituksiin. 

Hanke on suunnattu pääasiassa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta tähän työpajaan 

ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet! 

 

Virtuaalipajan rakenne 
Paja koostuu videoklipeistä ja toiminnallisista tehtävistä. Koko pajan läpikäymiseen kannattaa 

varata aikaa reilu tunti, mutta toki voit poimia käyttöösi parhaat palat työpajamateriaaleista 

lyhyemmässäkin ajassa!  

 

Virtuaalipaja jakautuu neljään osaan: 

1) Orientoituminen 

2) Kestävä kehitys 

3) Ympäristötunteet 

4) Vaikuttaminen itse ja nuorten kanssa 

 
1) Orientaatio 
Tässä osiossa pääset tutustumaan Toivoa ja toimintaa -nettisivustoon sekä siihen, mikä on Toivoa 

ja toimintaa -malli, johon myös tämän pajan rakenne perustuu. Katso video tästä: 

https://youtu.be/5MnZYNK_uAo  

 

Toivoa ja toimintaa -sivusto: https://toivoajatoimintaa.fi/  

 

2) Kestävä kehitys 

Tässä osiossa pääset tutustumaan kestävän kehityksen käsitteeseen lyhyen opetusvideon avulla ja 

tekemään yhden kuviin ja kestävään kehitykseen liittyvän tehtävän. Lisätietojen saamiseksi 

kannattaa kurkata myös osion lopusta löytyvä linkki "Kaikki kestävästä kehityksestä". Kyseessä on 

Toivoa ja toimintaa -sivuston upea kestävän kehityksen materiaalipankki! 

 

TEHTÄVÄ: Kestävän kehityksen kuvagalleria. 

 

1) Avaa alla oleva "Kuvagalleria" -linkki 

2) Katso linkistä löytyvä tehtävän orientaatiovideo (Kestävä kehitys kuvissa ja uutisissa) 

3) Tutustu kestävän kehityksen kuvagalleriaan 

4) Valitse kuvagalleriasta yksi sinua kiinnostava tai miellyttävä kuva. Pohdi, mihin kestävän 

kehityksen tavoitteisiin kuva liittyy. Kestävän kehityksen tavoitteet löytyvät tehtäväsivulta. Kirjoita 

itsellesi muistiin ainakin 3 tavoitetta. Tarvitset tehtävän toteuttamiseen aikaa n. 10 min.    

 

Video: https://youtu.be/OTNm3_ENsO8  

Kuvagalleria: https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/  

Kaikki kestävästä kehityksestä: https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/  

https://youtu.be/5MnZYNK_uAo
https://luontokoulut-my.sharepoint.com/personal/satu_hiekko_luontokoulut_fi/Documents/UUO%20pajat%20mappaan/Toivoa%20ja%20toimintaa%20-sivusto
https://toivoajatoimintaa.fi/
https://youtu.be/OTNm3_ENsO8
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/
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3) Tunnetaidot 
Tässä osiossa pääset tutustumaan kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviin tunteisiin ja niiden 

käsittelyyn. Osion alussa on lyhyt orientaatiovideo aiheesta ja sen alla linkit kahteen syventävään 

videoon. Lopuksi pääset tekemään yhden ympäristötunteisiin liittyvän harjoituksen ja 

tutustumaan muihin tunnetaitomateriaaleihimme. 

 

Orientaatiovideo: https://youtu.be/uZoIIkWoqLw  

Syvenny ilmastotunteisiin (7 min.) https://www.youtube.com/watch?v=ujjrQKfJVKQ  

Kestävän kehityksen tunteista kasvattajille (7 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=H799WEFrEU4  

 

TEHTÄVÄ: Harjoituksessa laaditaan tunnesanojen listan avulla mind map (käsitekartta) omista 

ilmastotunteista tai laajemmin kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvistä tunteista.  

 

Alla on esimerkkinä erään opettajan itse tekemä tunteiden käsitekartta. Lisäksi alta löydät linkin 

tunnesanalistaan sekä lisäohjeita tehtävän tekemistä varten. Viimeisen linkin takaa löydät 

koosteen kaikista Toivoa ja toimintaa -tunnetaitomateriaaleista. 

 
Tunnesanalista: https://toivoajatoimintaa.fi/wp-

content/uploads/sites/11/2021/03/Tunnesanalista-aikuisille-A4.pdf  

https://youtu.be/uZoIIkWoqLw
https://https/youtu.be/ujjrQKfJVKQ
https://www.youtube.com/watch?v=ujjrQKfJVKQ
https://youtu.be/H799WEFrEU4
https://www.youtube.com/watch?v=H799WEFrEU4
https://toivoajatoimintaa.fi/wp-content/uploads/sites/11/2021/03/Tunnesanalista-aikuisille-A4.pdf
https://toivoajatoimintaa.fi/wp-content/uploads/sites/11/2021/03/Tunnesanalista-aikuisille-A4.pdf
https://toivoajatoimintaa.fi/wp-content/uploads/sites/11/2021/03/Tunnesanalista-aikuisille-A4.pdf
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Lisäohjeita tehtävään: 

https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/#2_Tunteiden_kasitekartta  

Kaikki tunnetaitomateriaalit: https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/  

 

4) Vaikuttaminen 
Tässä osiossa pääset tutustumaan monenlaisiin tapoihin, joilla nuoret ja aikuiset voivat vaikuttaa 

kestävän kehityksen kysymyksiin. Osion alussa on opetusvideo siitä, mitä vaikuttaminen on. 

Videolla kerrotaan myös iso määrä vinkkejä kestävän kehityksen kysymyksiin 

vaikuttamisesta. Sitten pääset pohtimaan sitä, millaiset vaikuttamisen tavat ovat itsellesi tuttuja ja 

millaisia vaikuttamistekoja olet tehnyt työssäsi nuorten kanssa. Lopuksi kannustamme tekemään 

ainakin yhden konkreettisen vaikuttamisteon!  

 

TEHTÄVÄ: Tutustu 20 nopeaan vaikuttamistapaan alla olevasta linkistä. 
 

1) Kirjoita itsellesi lista vaikuttamisteoista, joita olet joskus tehnyt ja toinen lista teoista, joita et 

vielä ole tehnyt. Voit lisätä listaasi myös sellaisia tekoja, joita vinkkilistalta puuttuu. Pohdi lisäksi, 

mitä vaikuttamistekoja olet teettänyt tai toteuttanut yhdessä nuorten kanssa ja mitä voisit vielä 

toteuttaa. 

2) Valitse vinkkilistalta yksi konkreettinen vaikuttamisteko ja tee se nyt! 

 

20 nopeaa vaikuttamistapaa: https://toivoajatoimintaa.fi/20-nopeaa-tapaa-vaikuttaa-kestavan-

kehityksen-puolesta/  

Lisää inspiraatiota vaikuttamiseen!: https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/  

 

 

https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/#2_Tunteiden_kasitekartta
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/#2_Tunteiden_kasitekartta
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/
https://toivoajatoimintaa.fi/20-nopeaa-tapaa-vaikuttaa-kestavan-kehityksen-puolesta/
https://toivoajatoimintaa.fi/20-nopeaa-tapaa-vaikuttaa-kestavan-kehityksen-puolesta/
https://toivoajatoimintaa.fi/20-nopeaa-tapaa-vaikuttaa-kestavan-kehityksen-puolesta/
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

