
- Ideoita nuorisopalveluiden työpajoista -
Luonto-Liiton Hämeen piirin

Ekokipinä-hanke



Parhaat ideat syntyvät
nuorilta ja nuorten

kanssa - toiseksi parhaat
nuoriso-ohjaajilta!

Ideoinnin ja inspiraation tueksi...



Kasvatetaan ymmärrystä
ilmiöstä

- Ilmastonmuutos, luontokato, luonnonvarojen hupeneminen -

Dokumentteja, videoita, elokuvia...

Tutustutaan ja hankitaan lisää
tietoa omista päästöistä ja
vaihtoehtoisista tavoista

päästölaskureita
kaupunkien kampanjoita



Rakennetaan kestävää
tulevaisuutta

Luodaan positiivisia
tulevaisuuskuvia

unelma- ja tulevaisuuskartat

”Mitä jos…” - Jatka kysymys, joka veisi kohti
tulevaisuutta, jonka haluat ja joka pakottaa

ajattelemaan asioita jopa ihan hullusti uusiksi

Pysähdytään nuorten kanssa miettimään
omia ekotekoja ja listataan niitä, joita jo
teemme, tuodaksemme ne näkyväksi ja
lisätäksemme sen kautta luottamusta

tulevaisuuteen ja kunkin kykyyn vaikuttaa.



Tehdään ilmastotekoja
(pienennetään
hiilijalanjälkeä)

ASUMINEN LIIKKUMINEN

RUOKA

TAVAROIDEN
JA PALVELUIDEN

KULUTUS

Nuorisotalo
ilmastokestävämmäksi

Satokausiajattelu:
Tutustutaan
satokausi.fi,

kaupassa hevi-
osastolla

Poimintaretki:
villivihannekset

Syötävien kasvien
kasvatus (sisällä

versot, idätys - ulkona
laatikkoviljelyKokkisota

kasvisruoilla Vähennetään
ruokahävikkiä,
hävikkiruoasta

kokkailu, Resq-appiin
tutustuminen

Kaupungin
rahalla vain

kasvisruokaa?

Kasvisruoan
kokkailu

Nuoret mukaan kauppareissuille
tutkimaan ja valitsemaan

ympäristövastuullisempia tuotteita
(tuote, alkuperämaa, pakkaus)

Maistellaan
uutuusvegetuotteita ja

tehdään niistä
arvostelu someen

Pyöräilykasvatus,
pyöräretket

Palkitaan
liikkumisesta: 10 000
askelta nuorisotilalle

(Palkinnoissa ympäristöteeman
huomiointi: vegaaninen tuote, lahjakortti

Ruohonjuureen tms.)

tori.fi,
swappie.com,
fiksuruoka.fi -

tutkitaan yhdessä

DIY /
Luonnonkosmetiikkaa

Polkupyörien
huolto ja korjaus

Vaatteiden ym.
kierrätystä

nuorten kesken

Hankinnat, korjaus,
lainaus, vuokraus

Vaatteiden
tuunaus ja

korjaus



Huomioidaan ympäristö-
ja ilmastoasiat

viestinnässä
Kohauttavat julisteet

nuorisotilassa

Nostetaan ympäristöasiat keskusteluun
nuorten kanssa nuorisotilalla tai nuorten

ryhmässä, tai työkavereiden kanssa.

Ympäristökahvihetki

Instalive tms: 
Mitä näkyy taustalla?

Pyörällä ajo (kypärä), kasvisruoka...
Yhteistyötä järjestöjen ym.
asiantuntijatahojen kanssa

Käytettävien termien muutos: Osoitan tietoni ja
ymmärrykseni ympäristökriisien ja vaikuttamisen

tärkeydestä, ja teen normaaliksi aiemmin vieraampia
asioita: Vaihdan puheessani termejä

"ruoan ja kasvisruoan" ->
"liharuoan ja ruoan"

ilmastonmuutos -> ilmastokriisi



Vahvistetaan
luontosuhdetta &

havainnoidaan
ympäristönmuutoksia 

Luontokuvaaminen

Kevätseuranta www.kevatseuranta.fi

Tampere: katujen ja puistojen kunnossapidon
palautejärjestelmä https://is.ramboll.fi/tre_yllapito_palaute/

Yksilöaikaa
luontokävelyllä

Tunnistetaan
kehittämiskohteita
lähiympäristössä ja
harjoitellaan niihin

vaikuttamistaViedään nuorisotila metsään, otetaan luonto
voimavaraksi. Tutustutaan siihen, mitä

luonnossa voi tehdä ja kerrataan
jokamiehenoikeuksia

Someen päiväkirjaa

Jätetään nuorten kanssa
palautetta



Kierrätetään, lajitellaan
jätteet, toteutetaan

kiertotaloutta

Nuorisotila koulun yhteydessä: koulun ruokalasta
hävikkiruokaa nuorisotilakävijöille tila-iltoihin

Kierrätysastiat kaikille jätejakeille ja
sopivaan paikkaan arjen sujuvuuden

kannalta

Harjoitellaan yhdessä
lajitteluastioiden käyttöä,

tyhjennetään yhdessä
nuorten kanssa

Lähiympäristön siistiminen, roskien keruu



Huomioidaan esimerkillisyytemme
(nuorisopalvelut)

Nostetaan esille
ohjaajien ekotekoja

Asetetaan tavoitteita ja linjauksia kuntien ilmasto- ja
monimuotoisuusohjelmien mukaan

(kunnianhimoisempia, luovia ja ketteriä kokeiluja)

Ympäristöteema vuoden
teemaksi, vuosikelloon

Innostetaan ja haastetaan toisiamme
esim. vain 1-2 krt viikossa liharuokaa,
polkupyöräillen kerran viikossa töihin

Huomioidaan ohjaajien keskinäinenkin
keskustelu, jonka nuoret kuulee

Ympäristökasvatusasiat osaksi tiimien 
ja esihenkilöiden päätöksentekoa

Toimitaan esikuvina
(aikuiset, kasvattajat)



Harjoitellaan vaikuttamisen taitoja,
vuorovaikutustaitoja,

vahvistetaan osallistumista (osa 1)

Listataan palveluita, joita käytämme
- Jätetään palautetta

Osallistutaan
ilmastokampanjoihin yhdessä

Kirjoitetaan kannanottoja Valituspiiri

Osallistetaan nuoret tuottamaan
somesisältöä/havainnollistetaan

tykkäämisen, kommentoimisen ja
jakamisen voimaa 

(omat kanavat, erilliset nuorten kanavat,
IG: ekokipina)

Kerätään nuorten ajatuksia ja ideoita
päättävissä tehtävissä oleville

(myös muilta kuin nuorisovaltuustolta)

Nuorisovaltuusto ym. ryhmien (kaupunginvaltuuston,
lautakuntien) ympäristöasiat aktiivisesti tietoon muille,

kaikille mahdollisuus osallistua

 Nostetaan ympäristöteema nuorten kanssa jo
käytettäviin osallisuus- ja vaikuttamiskanaviin



Kannustetaan ja näytetään esimerkkiä:
Ympäristöasioihin vaikuttamisen vaihtoehtoja nuorille

Harjoitellaan vaikuttamisen taitoja,
vuorovaikutustaitoja,

vahvistetaan osallistumista (osa 2)

Vaikutan harrastuksissa 
Vaikutan palveluissa (elintarvikeliikkeet, muut liikkeet, kirjasto, leffateatteri ym),

joita käytän, antamalla palautetta 
Vaikutan sosiaalisessa mediassa tykkäämällä, kommentoimalla, jakamalla 

Vaikutan sosiaalisessa mediassa itse sisältöä tuottamalla 
Allekirjoitan aloitteita ja vetoomuksia 

Tuon ajatuksiani esille päättävissä tehtävissä oleville / äänestän jne. 
 

Osallistun vaikuttamistoimintaan oppilaitoksessa, harrastusryhmässä, järjestössä 
Lisään omia valmiuksiani vaikuttaa hankkimalla tietoa 

Vaikutan opiskeluissani käytännön toiminnalla 
Aion vaikuttaa tulevassa työssäni käytännön toiminnalla

( https://valonia.fi/materiaali/ilmastokirittajat/ )

Vaikutan omilla valinnoilla: 
Ruoka 

Liikkuminen 
Tavaroiden ja palveluiden kulutus (hankinnat, korjaus, lainaus, vuokraus) 

Asumisen energian kulutus 
Kierrättäminen, jätteiden lajittelu (kiertotalous) 

Lähiympäristön siistiminen 
Tutustun ja hankin lisää tietoa omista päästöistä ja vaihtoehtoisista tavoista 

 
Vaikutan muihin ihmisiin ja palveluihin: 

Näytän esimerkkiä 
Vaikutan perheen valintoihin 

Juttelen aiheesta kavereiden kanssa 
Juttelen aiheesta muiden ihmisten kanssa 



Tehdään ympäristötaidetta
vastamainokset

luonnonmateriaaleja askartelussa

ympäristöaihe biisin teossa


