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Alkusanat 
Tämä materiaali on koottu avuksi ympäristöneuvojille ja -kasvattajille heidän työssään kestävän 
elämäntavan edistämiseksi. Ympäristökasvatus on ennen kaikkea arvokasvatusta — houkuttelua 
omien arvojen tarkasteluun ja hyvän elämän käsitteen pohdintaan. Mitä me tarvitsemme ja mitä 
haluamme? Mikä on oikein ja mihin meillä on oikeus?  

Harjoituksia on pyritty luokittelemaan kohderyhmän mukaan, mutta kannattaa muistaa, että aikuisil-
lekin tekee välillä hyvää pohtia hyvin ”yksinkertaisia” kysymyksiä. Ja vaikka leikki tällä hetkellä 
toimisikin vain kuin seurapeli, mukavana ajanvietteenä, voi siitä jäädä pieni ajatuksenkipinä kyte-
mään. Sitten jonakin kauniina päivänä saattaa harjoituksen merkitys kirkastua osallistuneen parem-
maksi ymmärrykseksi omien valintojen merkityksestä niin omalle elämänlaadulle kuin kaikelle ym-
pärillämme olevallekin. Pienille lapsille sopivia harjoituksia ei juuri ole, eikä niitä taideta tarvita-
kaan – lapsihan kasvaa juuri siihen arvomaailmaan, joka häntä arjessa ympäröi. 

 
Tuovi Kurttio 
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JOHDANTO 

Tausta. Tämän arvokasvatusmateriaalin tarkoituksena on auttaa pohtimaan yhdessä etiikan perus-
kysymyksiä: Millainen on hyvä elämä ja mitkä ovat sen edellytykset? Mikä on arvokasta eli mitä 
arvoja hyvä elämä sisältää? Mitä pitää tehdä ja mistä pidättäytyä eli mitä normeja ihmisen tulee 
noudattaa elämässään? (Jeronen, Kaikkonen & Räsänen 1994).  

Harjoitusten lähestymistapana on arvoja selkiinnyttämään (tai selkeyttämään) pyrkivä arvokasva-
tus. Sen tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan itse omia arvojaan erilaisten tehtävien avul-
la. Harjoitusten avulla voidaan myös miettiä mielipiteiden ja tiedon taustalla vaikuttavia arvoja ja 
intressejä. Ne auttavat ymmärtämään ja kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja edistävät näin mo-
niarvoisuuden hyväksymistä. (Laininen ym. 2006, 25.) Lisätietoa arvokasvatuksesta löytyy esimer-
kiksi Ympäristökasvatuksen menetelmäoppaista (1994 ja 1997). 
Sisältö. Oheiset harjoitukset ovat löytyneet kirjallisuudesta arvokasvatuksen sekä arvojen selkiin-
nyttämis- tai selkiyttämisharjoitusten nimellä. Niitä on muokattu esimerkiksi lisäämällä keskuste-
lunaiheita sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kulutukseen liittyviä esimerkkejä. Liitteisiin 
on kerätty hieman taustatietoa harjoitusten avuksi ja lähdeluettelon avulla löytää lisätietoja ja –
harjoituksia. 

Harjoitukset on jaoteltu neljän väljän väliotsikon alle. Ensimmäisen ryhmän harjoituksissa ”Mitkä 
arvot?” keskitytään arvojen tunnistamiseen. Toisessa osassa ”Mikä on arvokasta?” edetään pohti-
maan osallistujien omia arvoja, arvostuksia ja hyvän elämän edellytyksiä. Kolmannessa osassa 
”Kenen arvot?” keskustellaan erilaisista arvoista ja arvoristiriidoista, jotta asioita osattaisiin nähdä 
myös muiden arvolähtökohdista käsin. Neljännen osan ”Arvoista toimintaan” harjoitukset kannus-
tavat miettimään, millä tavoin itse voisi toimia, jotta omat arvot toteutuisivat arkielämässä. Ryhmit-
tely on vain suuntaa antava, sillä harjoitukset sopisivat monesti useampaankin ryhmään.  

Jokaisen harjoituksen yhteydessä on listattu kohderyhmä, annettu summittainen aika-arvio harjoi-
tuksen toteuttamiseen, lueteltu tarvittavat välineet sekä hahmoteltu harjoituksen tavoitetta. Lopussa 
on keskusteluosio, josta vastaavat pääasiassa tämän materiaalin laatijat. Harjoituksista pääosa sovel-
tuu aikuisille ja nuorille. ”Nuorilla” tarkoitetaan tässä noin 13-18 –vuotiaita ja ”lapsilla” noin 8-12 –
vuotiaita. Pienille lapsille soveltuvia harjoituksia on valitettavasti löytynyt vähiten eikä heidän suh-
teensa ehkä voida arvojen selkiyttämisestä puhuakaan, vaan enemmänkin arvojen rakentamisesta. 

Harjoitusten soveltajan on syytä huomioida eräitä seikkoja. Ryhmätyötilanteissa vastauksilla hae-
taan herkästi sosiaalista hyväksyntää tai syntyy jakoa vastakkaisiin leireihin. Lisäksi seurapelien 
pelaamista muistuttavasta toiminnasta saattaa jäädä osallistujien mieleen muuta, kuin mitä ohjaaja 
olisi toivonut. Ohjaajan tulisikin luoda harjoitustilanteisiin mahdollisimman hyvä, avoin, kannusta-
va ja kyseenalaistuksiin rohkaiseva ilmapiiri. Hän voi arvokeskustelussa tuoda esille omia arvojaan, 
mutta tyrkyttämättä niitä osallistujille. Osallistujia olisi lopuksi hyvä ohjata kokoamaan ajatuksiaan 
omista tunnistetuista arvoista. Niitä voidaan esimerkiksi verrata johonkin valmiiseen arvokehikkoon 
(⇒ ks. esim. liite 1). Loppukeskustelulle kannattaa varata riittävästi aikaa ja valmistella se huolella 
oppimisen edesauttamiseksi. Siinä kannattaa hyödyntää myös muiden kuin valitun harjoituksen 
keskusteluvinkkejä.  
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Lähteet: Jeronen, Eila; Kaikkonen, Marjatta & Räsänen, Rauni. 1994. Ympäristökasvatus opettajan työn eettisenä 
haasteena. Kirjassa Käpylä, Markku & Wahlström, Riitta.(toim.). Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän 
yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 17. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä. 
2. uudistettu painos, 1-10.  

Laininen, Erkka; Manninen, Laura & Tenhunen, Risto. 2006. Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa. 
OKKA-säätiö. http://www.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_kekeen.pdf.  
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I MITKÄ ARVOT? 

Ensimmäisen ryhmän harjoituksissa keskitytään erilaisten arvojen tunnistamiseen ja pohditaan hy-
vän ympäristön tilan kannalta myönteisiä ja kielteisiä ympäristöarvoja ja –tekoja. 

1. KÄÄRMEET JA TIKAPUUT 

Tarvitaan  

• Aikaa: noin 45-90 minuuttia. 
• Kohderyhmä: kaikenikäiset alaluokilta aikuisiin. 
• Osallistujia 2-5 yhtä pelilautaa kohti. 
• Tavoite: Pohtia ympäristön kannalta myönteisiä ja kielteisiä tekoja. 
• Tarvikkeet: 

o A3:n kokoisia paperiarkkeja 
o kyniä, viivoittimia, värikyniä 
o arpakuutio jokaiselle ryhmälle 
o pelinappuloiksi esimerkiksi nappeja, kolikoita tm. pikkuesineitä. 

Toteutus 

Pelin esityöt 

Kukin ryhmä tekee itse pelilaudan A3-paperille. Ohjaaja voi myös monistaa ne valmiiksi pienem-
mille osallistujille, jos aikaa on vähän. 

1. Paperiarkille rajataan iso neliö, joka jaetaan sataan pikkuruutuun. Ruudut numeroidaan riveittäin 
järjestyksessä niin, että pienin numero on vasemmassa alakulmassa. (Ks. Kuva 1.) 

2. Ruudukolle piirretään haluttu määrä eripituisia käärmeitä ja tikapuita, käärmeet päät ylöspäin. 
Ruudut, joihin käärmeenpäät sijoittuvat, symboloivat ympäristön kannalta huonoja arvoja. Tik-
kaiden alapäihin sijoittuvat ruudut symboloivat hyviä arvoja. Pelilauta voidaan myös värittää. 

3. Pelin pelaamiseen valmistaudutaan keskustelemalla ympäristöarvoista. Keskustelu voidaan 
käynnistää jonkin yksittäisen teon pohdinnalla. Lapsilla voidaan käyttää esimerkiksi satua1, tari-
naa, videonpätkää tai kuvaa, jossa esitetään jotakin ympäristötekoa.  

4. Keskustelussa ilmi tulleet ympäristöarvot (⇒ ks. myös harjoitus 2 ja liite 1) eli hyveet ja paheet 
kirjataan. Ei haittaa, vaikka ne olisivat eritasoisia, epäloogisia tai synonyymejä keskenään. Niis-
tä valitaan sama määrä hyve – pahe –pareja kuin on piirretty sekä käärmeitä että tikapuita ruu-
dukolle.  

5. Sen jälkeen hyveistä ja paheista mietitään, mitkä ovat erityisen pahoja ja mitkä erityisen hyviä. 
Tämän perusteella ne numeroidaan seuraavasti:  
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• Pahimmalle paheelle annetaan sama numero kuin mihin pisimmän käärmeen pää ruudukolla 
osuu (kuvan esimerkissä piittaamattomuus 45). Muut paheet numeroidaan vastaavasti käär-
meiden pituuden mukaan.  

• Parhaimmalle hyveelle annetaan sama numero kuin mihin pisimpien tikapuiden alaosa ruu-
dukolla osuus (esim. säästäväisyys 3). Vastaavasti numeroidaan muut hyveet. 

 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kuva 1. Käärmeet ja tikapuut –pelilauta. 

Pelin kulku 

1. Pelaajat heittävät noppaa vuorollaan ja siirtyvät pelinappulallaan silmäluvun mukaisesti ruudu-
kolla eteenpäin alkaen pienimmästä numerosta.  

2. Jos joutuu tikkaiden alaosaruutuun, pääsee tikkaita myöten ylös. Jos osuu käärmeenpääruutuun, 
joutuu laskeutumaan käärmeen häntää alas. Näiden ruutujen kohdalla pelaajan tulee keksiä 
konkreettinen esimerkki, teko, joka liittyy kyseiseen hyveeseen tai paheeseen. Voidaan myös 
sopia, että jos keksii teon, joka on toisten mielestä hyväksyttävä, saa ylimääräisen heittovuoron. 
(Tämä apuneuvo voidaan liittää myös vain käärmeisiin: jos keksii pahetta vastustavan hyvän te-
on, saa uuden heiton.)  

3. Voittaja on se, joka pääsee ensimmäisenä perille ruutuun numero 100.  

Keskustelunaiheita  

Keskustellaan pelin herättämistä ajatuksista: Oliko vaikeampi keksiä hyviä vai pahoja tekoja? Mikä 
hyve tuntui erityisen vaikealta toteuttaa, miksi? Mihin paheeseen helposti usein lipsahtaa itse, mik-
si? Tuliko mieleen omia kokemuksia? Oliko tekoja, joiden hyvyydestä tai pahuudesta ei päästy yk-
simielisyyteen?  
                                                                                                                                                                                                          
1 Esimerkkejä: Jonathon Porritt: Kapteeni Eko ja tehtävä maapallolla. Essi Kalima: Kuinka paratiisimetsä pelastettiin. 
Marika Kokkonen: Roska-Reima ja jätevuoren valloitus. Elina Nummi: Tuo keijut takaisin, Täti Vihreä! Jacques Breuil: 
Tomi ja äiti sininen & Tomi ja äiti sininen pulassa. 

Esimerkkejä hyveistä ja paheis-
ta viereistä ruudukkoa varten: 

HYVEITÄ: 
Säästäväisyys 3 
Epäitsekkyys 54 
 
PAHEITA: 
Laiskuus 63 
Piittaamattomuus 45 
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Painotetaan sitä, että näistä pelin hyveistä ja paheista voidaan käyttää myös nimitystä arvot. Kes-
kustelua voidaan jatkaa arvokehikkojen yleiseen käsittelyyn (⇒ ks. liite 1). Pohditaan, minkälaiset 
arvot parhaiten edistäisivät ympäristönsuojelua ja mitkä sitä kenties estävät. Olisiko omia arvoja 
mahdollista muokata ympäristöystävällisemmiksi, entä toimintaa? Miten?  

Lähde: Käpylä, Markku. 1994. Käärmeet ja tikapuut. Teoksessa Käpylä, Markku & Wahlström, Riitta.(toim.). Ympäris-
tökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 17. Jyväskylän 
yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä. 2. uudistettu painos, 31-35. 

2. LEHTILEIKKEET ARVOPAREISTA 

Tarvitaan  

• Aikaa: 2-3 tuntia. 
• Kohderyhmä: lapset ja nuoret, valituista arvopareista riippuen. 
• Tavoite: Tunnistaa erilaisia ympäristöasioihin liittyviä arvopareja ja miettiä, mitkä ovat ympä-

ristönsuojelun kannalta myönteisiä ja kielteisiä arvoja. 
• Tarvikkeet: 

o iso pino aikakaus- ja sanomalehtiä 
o muistiinpanovälineet, värikyniä, tusseja, saksia, liimaa 
o A4-, A3- ja A2-kokoisia papereita 
o seinätilaa, teippiä tai sinitarraa 
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen. 

Toteutus: Tapa 1 

1. Ohjaaja pyytää osallistujia listaamaan ominaisuuksia, jotka liittyvät korkean moraalin omaavaan 
ihmiseen (esim. rehellisyys). Voidaan myös rajautua ”ekokuluttajan” ominaisuuksiin (ks. alla). 
Tämän jälkeen yhdessä pohditaan näille vastakkaisia ominaisuuksia, ”käänteisarvoja” (esim. 
epärehellisyys). Listat kootaan taululle.  

2. Osallistujat etsivät yksin tai ryhmissä lehdistä artikkeleita ja uutisia (esim. 5-10 kpl), joissa ker-
rotaan tapahtumista, joihin liittyy listattuja ”kielteisiä” arvoja (esim. epärehellisyyttä). (Tämän 
voi myös antaa kotitehtäväksi, jos aikaa on käytettävissä kahtena päivänä.)  

3. Osallistujat esittelevät lehtileikkeensä 3-4 henkilön ryhmissä. Samalla pohditaan, miten kysei-
sen tilanteen voisi muuttaa paremmaksi. Ryhmät esittelevät keskustelunsa ytimen muille siten, 
että edetään teemoittain: millä ryhmillä oli vastuuttomuuteen / itsekkyyteen / epärehellisyyteen 
jne. liittyviä artikkeleita. 

4. Lopuksi osallistujat etsivät lehdistä kuvia, uutisia, lyhyitä juttuja tai ilmoituksia, jotka ilmentä-
vät jotakin ”myönteistä” arvoa. Lehtileikkeet liimataan paperille. Otsikoksi voidaan muotoilla 
iskulause, jossa ilmenee kuvassa oleva arvo ja sen käänteisarvo. Esimerkiksi, jos kuvassa on 
kaunis luonto, otsikoksi voisi kirjoittaa ”Suojele luontoa, älä heitä roskia luontoon.” Syntyneet 
julisteet laitetaan seinälle tarkasteltaviksi. 
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Esimerkkejä eko- ja ökykuluttajaan liittyvistä arvopareista: 

• vastuullinen – vastuuton 
• säästävä – tuhlaava 
• itsenäinen – massan mukana kulkeva 
• harkitseva – impulsiivinen 
• ahkera, viitseliäs – laiska, mukavuudenhaluinen 
• kyvykäs, taitava – tietämätön, osaamaton 
• toisia huomioiva – itsekäs, välinpitämätön 
• luontoa arvostava – luonnosta piittaamaton 
• oikeudenmukainen – epäoikeudenmukainen 
• jne., ⇒ ks. myös liite 1 

Toteutus: Tapa 2 

1. Osallistujat keksivät arvopareja annetusta aiheesta (esim. kulutuksesta, ks. alla) ja niitä listataan 
taululle. Lehdistä leikataan pienryhmissä arvopareja vastaavia kuvia tai uutisia. Ohjaaja voi täy-
dentää tarpeen mukaan ryhmien leikkaus- ja luokittelutyötä arvoluokitusten avulla (⇒ ks. liite 1).  

2. Löytyneet arvoparileikkeet liimataan isoille papereille. Yhteen paperiin laitetaan hyvää ympäris-
tön tilaa edistäviä, myönteisiä arvoja ja toiseen ympäristön tilan kannalta riskialttiita, kielteisiä 
arvoja kuvaavia leikkeitä. 

3. Ryhmät vaihtavat aikaansaannoksiaan keskenään ja yrittävät arvata, mitä arvopareja papereissa 
kuvataan. Harjoitusta voidaan myös käydä läpi ryhmä kerrallaan, jolloin muut havainnoivat 
ryhmän arvauksia ja jälkeenpäin keskustellaan yhdessä tulkintaeroista. Mitä oli vaikein arvata ja 
mitä helpoin, miksi?  

 

Esimerkkejä kestävään kulutukseen ja ympäristöasioihin liittyvistä arvopareista: 

onni – kärsimys, kohtuus – yltäkylläisyys, aineellisuus – henkisyys, luonto – rakennettu ympäristö, 
itsenäisyys – riippuvuus, nykyisyys – tulevaisuus, vapaus – sitoutuminen, tekeminen – oleminen, 
puhtaus – likaisuus, terveys – sairaus, hitaus – nopeus, aika – raha, elämys – kulutus, säästäväisyys 
– tuhlaavaisuus, maltti – kärsivällisyys, turvallisuus – turvattomuus, laajakatseisuus – lyhytnäköi-
syys, vastuullisuus – vastuuttomuus / huolettomuus, oikeudenmukaisuus – itsekkyys, luovuus – … 
jne. 

Keskustelunaiheita 

Luokittelu. Voidaan listata kaikki keskusteluissa esille tulleet arvot taululle ja yrittää ryhmitellä 
niitä, esim. ympäristönsuojelun kannalta myönteiset ja kielteiset eri sarakkeisiin. Saadaanko saman-
laista luokittelua aikaiseksi kuin esim. ⇒ liitteessä 1? Keskustellaan syntyneestä luokituksesta. On-
ko luokittelu myönteisiin ja kielteisiin helppoa? Voiko sama arvo olla ympäristön kannalta sekä 
kielteinen että myönteinen? Miten löydetyt arvot voivat edistää ympäristönsuojelua? Mitkä arvot 
ovat ongelmallisimpia ympäristönsuojelun esteitä?  

Minä ja arvot. Pohditaan joidenkin ympäristön kannalta myönteisten arvojen kohdalla arkipäivän 
tilanteita, joissa niitä on vaikea toteuttaa. Esim. milloin on vaikeaa olla säästäväinen, tehdä itsenäi-
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siä päätöksiä jne.? Mihin arvoihin osallistujat törmäävät usein arkielämän valintatilanteissa, millai-
sia ristiriitoja tällöin syntyy? Mitä käsitellyistä arvoista liittäisit itseesi? Millaisissa käytännön tilan-
teissa elämässäsi ovat korostuneet myönteiset, entä kielteiset arvot? 

Lehdet. Oliko lehdistä helpompi löytää kielteisiä vai myönteisiä arvoja? Miksi mediassa uutisoidaan 
useammin kielteisiä arvoja sisältäviä uutisia? Minkälaisia arvoja ympäristöaiheisissa lehtijutuissa 
usein esiintyy? Ovatko ne useammin myönteisiä vai kielteisiä? Minkälainen on lukijan kannalta 
hyvä ympäristöuutinen, entä huono (esim. masentava, ei kerro miten voi itse vaikuttaa jne.)? 

Julisteet. Millaisia ajatuksia tehdyt julisteet herättävät? Voidaan vaikkapa äänestää siitä, mikä julis-
te on ympäristönsuojelun edistämisen kannalta tehokkain? Edistääkö ympäristönsuojelua paremmin 
ympäristön tuhoutumisella pelotteleva juliste? Vai ympäristönsuojelun myönteisiä vaikutuksia pai-
nottava, tunteisiin vetoava… jne.? Isompien osallistujien kanssa voidaan keskustella ympäristöva-
listuksesta yleisellä tasollakin: Miten ihmisiä saataisiin parhaiten muuttamaan toimintatapojaan? 
Millaisiin ongelmiin voidaan törmätä? Millaiset keinot ovat hyviä?  

Sovellettu lähteistä: Lehtinen, Tiina ja Väkeväinen, Anu-Elina. 1997. Elämä pelissä. Kirja nuoruudesta nuorille. Opet-
tajan aineisto. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava. Otavan Kirjapaino Keuruu. 102s. (s.92- ) 

Bill Chambers with contributions from Jane Featherstone and Graham Ranger. 1995. Awareness into Action. Environ-
mental education in the primary Curriculum. The Geographical Association. Environmental Education Working Group. 
Sheffield. 56 s. (s.43) 

3. HERÄTETEKSTIN KÄYTTÖ 

Tarvitaan  

• Aikaa: kahtena päivänä, 1. kerralla noin 10 min, 2. kerralla noin tunti. 
• Kohderyhmä: nuoret. 
• Tavoite: Pohtia erilaisten tekstien julkituomia ympäristönsuojeluun liittyviä arvoja ja niiden 

soveltamista. 
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineet 
o kullakin osallistujalla / pienryhmillä provosoivat tekstit tms. 
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen. 

Toteutus 

Ohjaaja esittelee ensimmäisellä harjoituskerralla (esim. oppitunnin lopussa) harjoituksen tavoitteet. 
Velvoitetaan kukin osallistuja (tai pienryhmä) tuomaan mukanaan seuraavalle tapaamiskerralle yh-
den ympäristöaiheisen, mielellään provosoivan tekstin. Teksti voi olla ajatuksia herättävä ajankoh-
tainen artikkeli tai mielipidekirjoitus sanomalehdestä, kappale ympäristöaiheisesta teoksesta tai ym-
päristöä/luontoa käsittelevä kappale kaunokirjallisuudesta (esim. Pentti Linkolan kirjasta). Myös 
runot, aforismit ja pilapiirrokset (ks. esim. http://www.seppo.net/ Seppo Leinosen ympäristöaiheisia 
pilapiirroksia) kelpaavat keskustelun virittäjiksi. Toki osallistuja voi itsekin laatia omannäköisensä 
tekstin.  

(Toinen vaihtoehto on, että ohjaaja valitsee itse muutaman vastakkaisen tekstin, joista keskustellaan 
yhdessä.) 
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Osallistuja (/ pienryhmä) valmistaa valitsemansa tekstin pohjalta keskustelun, joka käydään läpi 
yhdessä, pienryhmissä tai pareittain. Keskustelua on hyvä käydä eri tasoilla: yksilöllisellä, paikalli-
sella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Esim. mitä tapahtuisi koulussamme / kotikaupungis-
samme / Suomessa / kehitysmaissa…, jos toimittaisiin kaikki niin kuin tekstissä ehdotettiin? Mitä 
myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia sillä olisi? Entä mitä esteitä asian toteuttamiselle olisi käytän-
nössä? Ovatko kyseessä yleisesti hyväksytyt arvot? 

Keskustelunaiheita 

Keskustelun kuluessa osallistujia pyydetään kirjaamaan ylös esiin tulleita arvoja. Mihin kirjoittaja 
siis vetoaa ja millä perustelee ehdotuksiaan? Arvoja listataan yhteiskeskustelussa taululle. Lopuksi 
käydään yhdessä läpi löytyneitä arvoja ja keskustellaan niistä. Apuna voidaan käyttää arvokehikko-
ja (⇒ ks. liite 1).  

Sovellettu lähteestä: Jääskeläinen, Liisa & Nykänen, Riitta (toim.). 1994. Koulu ympäristön vaalijana. Opetushallitus. 
Painatuskeskus, Helsinki. (83s.) 

4. KAHVILA-/RUOKALAHARJOITUS 

Tarvitaan  

• Aikaa: kahvilakäyntien lisäksi noin tunti. 
• Kohderyhmä: nuoret ja nuoret aikuiset. 
• Tavoite: Konkretisoida erilaisia mieltymyksiä / arvoja omakohtaisen kokemuksen kautta ja poh-

tia niitä ympäristönäkökulmasta. 
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineet ryhmälle  
o kahvilarahat kullekin osallistujalle 
o tietoa lähiympäristön kahviloista ja mahdollisesti ruokaloista, lähinnä niiden sijainnista 

ja aukioloajoista 
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen. 

• Soveltunee vain paikkoihin, joissa lähistöllä todella on vaihtoehtoisia kahvilapaikkoja. 

Toteutus 

1. Osallistujat menevät ryhmissä kahvi- tai lounastauolle heille mieluisaan kahvilaan tai ruokalaan. 
Siellä he kirjaavat ylös, miksi se on heille mieluisa. Entä liittyykö siihen asioita, jotka vähentä-
vät mieluisuutta? (Kahvilakäynti voidaan antaa myös vapaa-ajalla tehtäväksi mukavaksi ”koti-
läksyksi”. Etukäteen voidaan hieman sopia siitä, kuka menee mihinkin, etteivät kaikki sattumal-
ta kokoonnu samaan paikkaan.)  

2. Jälkeenpäin ryhmät kertovat kokemuksiaan ja ajatuksiaan käynnistään. Kootaan yhdessä taululle 
ryhmien käynneillä esiin tulleet mieluisat ja epämieluisat asiat. Sitten pohditaan niitä ryhmitel-
len tai vapaasti, sisältyykö niihin arvoja, minkälaisia? Ryhmät voivat myös esittää löytönsä 
draaman muodossa. 

• Esimerkiksi joku voisi käydä kasvisravintolassa (eettisyys), toinen valitsee hyvien auto- tai 
joukkoliikenneyhteyksien varrella olevan paikan (taloudellisuus / ekologisuus), jollakin va-
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lintaan vaikuttaa Reilun kaupan tuotteiden käyttö (oikeudenmukaisuus), joku menee sosiaa-
lisesti ylläpidettyyn, esim. työttömien tai jonkin järjestön pitämään kahvilaan, toiselle kahvi-
lassa on merkittävää viihtyisä ympäristö ja kaunis sisustus (esteettisyys) tai sopiva taustamu-
siikki (tai sen puuttuminen), joku arvostaa ruoan nopeaa valmistumista (taloudellisuus), toi-
nen ruoan laatua (terveellisyys) jne. 

Keskustelunaiheita 

Jos osallistujien on vaikeaa omatoimisesti hahmottaa arvoja, voidaan harjoitusta viedä eteenpäin 
esittäen kestävän kehityksen kannalta tärkeitä arvoja, kuten solidaarisuus, tasa-arvo, omaehtoisuus, 
aineettomuus, ekologiset arvot, ihmisoikeudet jne. (⇒ ks. liite 1). 

Voidaan myös pohtia tarkemmin, mikä valittujen kahviloiden tai ruokaloiden ympäristössä tai toi-
mintatavoissa on ympäristön kannalta väärin (esim. tuottaa paljon jätteitä, kuluttaa paljon energiaa, 
pääsy paikalle vaatii auton käyttöä, myytävät tuotteet epäterveellisiä…)  

Hienoa olisi, jos osallistujat yrittäisivät keskustelujen perusteella vielä vaikuttaa kahvilan toiminta-
tapoihin, esim. ehdottaisivat henkilökunnalle pienten kertakäyttöpakkausten korvaamista isommilla 
(esim. ketsuppisäiliöt).  

Lopuksi voidaan pohtia, onko kaupungissa kahviloita tai ravintoloita tai muita paikkoja, joissa löy-
detyt arvot eivät toteudu. Mistä tämä johtuu? Millä kriteereillä ihmiset useimmiten valitsevat käyt-
tämänsä kahvilat tai ravintolat, miksi? Mistä johtuu, että valinnanvaraa ei välttämättä aina ole? Entä 
tuliko tämän harjoituksen suhteen ryhmille erimielisyyttä paikan valinnasta eli esiintyikö arvoristi-
riitoja?  

Sovellettu lähteestä: Wahlström, Riitta. 1994. Kokemuksellinen oppiminen ympäristökasvatuksessa. Kirjassa Käpylä, 
Markku & Wahlström, Riitta.(toim.). Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus-
keskuksen oppimateriaaleja 17. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä. 2. uudistettu painos, s. 26. 

5. KAUPUNKIPOLKU-TEHTÄVÄ 

Tarvitaan  

• Aikaa: reittikävelyyn noin 2-3 tuntia reitin pituudesta riippuen, jälkikäsittely noin 1 tunti.  
• Kohderyhmä: nuoret ja aikuiset.  
• Tavoite: Pohtia rakennetun ympäristön arvoja omasta sekä eri käyttäjäryhmien näkökulmista. 
• Tarvikkeet: 

o monistettu reittikartta ja kysymyksiä reitin kohteista 
o kirjoitusalusta ja muistiinpanovälineet (jokaiselle osallistujalle tai vain ryhmien sihtee-

reille) 
o (liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen) 
o (vanhoja valokuvia reittikävelyn alueesta). 
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Toteutus 

Reittikävely 

Kaupunkipolku on tarkoitettu vastaamaan luontopolkua, mutta se on sijoitettu rakennettuun kau-
punkimaiseen ympäristöön. Pyrkimyksenä on käyttää mahdollisimman monia aisteja ja jakaa he-
ränneitä ajatuksia ja mielipiteitä muiden kanssa. Polun kulussa on keskeistä ympäristön arvojen 
pohtiminen ja sen jälkeinen keskustelu koetun ja nähdyn perusteella. 

Reitti voidaan kävellä yksin, pareittain tai pienryhmässä. Mukaan otetaan ennalta annettu reittikartta 
kysymyksineen, kirjoitusalusta sekä muistiinpanovälineet. Osallistujat vastaavat monisteessa esitet-
tyihin kysymyksiin. Ohjaaja suunnittelee reitin ja valmistaa kysymykset etukäteen. Voitaneen myös 
kokeilla sitä, että yksi osallistujaryhmistä laatii muille ryhmille kuljettavaksi reitin kysymyksineen 
opettajan opastuksella.  

Reitti kannattaa suunnitella siten, että mukaan saadaan mahdollisimman monenlaista kaupunkiym-
päristöä, vilkasliikenteistä ja rauhallista, kivierämaata ja vihreyttä, rantoja ja puistoja, kauppakeskit-
tymiä, toreja, julkisia rakennuksia jne. Reitin pituus on kuitenkin mitoitettava kohderyhmälle sopi-
vaksi. Liian pitkän reitin loppuosassa havainnointia ei jakseta tehdä enää kunnolla. Alla olevasta 
esimerkkireitti on hyvin pitkä, ja siitä kannattaakin valita osallistujille sopiva pätkä kuljettavaksi. 

Esimerkki: Sovellus kaupunkipolusta Helsingin keskustassa 

Reitti kulkee Pitkänsillan, Unioninkadun, Suurtorin kautta Kauppatorille, piipahtaa joko ajatuksin tai lauttamatkan avul-
la Suomenlinnassa, kulkee Aleksanterinkatua ja Mannerheimintietä pitkin Eduskuntatalon eteen haastaen siellä osallis-
tujat myös pohtimaan Töölönlahden rantaa.  

 

1. Pitkäsilta 

a) Mitä mieltä olet sillan liikenteestä? 

b) Kummasta maisemasta pidät enemmän, näkymästä länteen vai itään? Perustele. 

c) Kummassa maisemassa kuljet mieluummin, pohjoisessa (Hakaniemi) vai etelässä (Töölönlahti – Kaisaniemi)? 
Perustele. 

d) Miten veden runsaus vaikuttaa mielestäsi maisemaan? 

e) Miten maisemaan vaikuttavat mielestäsi rannoilla kelluvat veneet? Kummat veneet vaikuttavat enemmän, Haka-
niemen rannassa olevat vesibussit vai pienveneet Kaisaniemessä? 

f) Jos näkyvissä oleville vihreille alueille rakennettaisiin kauppoja, miten alueen käyttö muuttuisi? Paranisiko vai 
huononisiko se? 

g) Jos Merihaan vieressä oleva silta suljettaisiin moottoriajoneuvoilta, muuttuisiko maisema edukseen vai huonom-
maksi? 

h) Kenelle muutokset, talojen rakentaminen tai sillan käyttömuutokset olisivat eduksi ja kenelle haitaksi? 

 

2. Unioninkatu 

a) Miten vanhoiksi arvelet kadun varren talot? 

b) Millaiseen tarkoitukseen käytettävät talot ovat vanhimpia? 

c) Mikä talo on mielestäsi kaunein? Mikä tekee sen kauniiksi? Millaista toimintaa talossa harjoitetaan ja toisaalta 
mielestäsi tulisi harjoittaa? 
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d) Kummassa mieluummin liikut, Unioninkadulla vai Hakaniemessä? Perustele. 

 

3. Suurtori 

a) Mikä toriympäristössä on mielestäsi parhaimmin ja huonoiten muuhun ympäristöön sopivaa? Perustele. 

b) Kenen kannalta tori on tärkeä? 

c) Mikä on kasvien merkitys maisemassa? Tarvittaisiinko niitä? 

d) Mitkä rakennelmat ympäristössä kuuluvat yhteen ja mitkä erilleen? Perustele. 

e) Kummassa mieluummin liikut, Suurtorilla vai Aleksilla? Miksi? 

f) Miten Suurtori eroaa ulkoisesti Hakaniemen torista? 

g) Sopisivatko mainokset Suurtorille? Jos sopisivat, minkälaiset? Mitä niissä mainostettaisiin? 

 

4. Kauppatori 

a) Mikä on veden merkitys torimaisemassa? Kenen kannalta vesi on tärkeä? Perustele. 

b) Mikä mielestäsi kiinnostaa eniten rantaympäristössä: 1. rakennukset, 2. istutukset, 3. tori, 4. laivat, 5. turistit, 6. 
vesi ja saaristo? Mikä näistä elementeistä on välttämättömin? 

c) Kumpi on parempi ostospaikka, Hakaniemen tori vai Kauppatori? Miksi? Kummalta torilta saat itsellesi mielui-
sempia tuotteita? Entä tarpeellisempia? 

 

5. Suomenlinna 

a) Miten vanha on Suomenlinna? 

b) Millainen merkitys sillä on mielestäsi Helsingille? 

c) Miten Helsingin imago muuttuisi, jos linnoitus hävitettäisiin? 

d) Pitäisikö Suomenlinnassa mainostaa esimerkiksi suomalaisia tuotteita? Miksi / miksi ei? 

e) Voitaisiinko saaren kävijöiltä edellyttää omien jätteidensä mukaan ottamista saarelta lähtiessään tai periä erillistä 
jäte- tai ympäristömaksua saarelle saavuttaessa tai siellä myytyjen tuotteiden hinnoissa? 

f) Minkälaista elinkeinotoimintaa saarella luultavasti on, mitä siellä voisi olla lisää ja mitä vähemmän? Miten vaihto-
ehdot vaikuttaisivat saaren luontoon ja merkitykseen Helsingille? 

 

6. Aleksi 

a) Millaisia rakennukset ovat verrattuna useimpiin Unioninkadun taloihin? 

b) Mitä mieltä olet kadun kauneudesta ja maisemasta aiemman reittisi maisemiin verrattuna? 

c) Miksi arvioisit kadun muodostuneen niin erilaiseksi Unioninkatuun verrattuna? 

d) Mikä on liikenteen vaikutus Aleksin ympäristöön? Entä verrattuna Unioninkatuun? 

e) Kumpi on siistimpi, Unioninkatu vai Aleksi? 

f) Kummalla kadulla arvioisit käytettävän enemmän kertakäyttötuotteita? Perustele. 

 

7. Eduskuntatalon edusta 

a) Mikä ympäristössä on vanhaa ja mikä uutta? 

b) Mitä ympäristössä pitäisi ja/tai saisi muuttaa? Miksi? 
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c) Kenen pitäisi saada käyttää Töölönlahden rantaa? Miksi? 

d) Miten Töölönlahden ranta eroaa oleellisimmin Kauppatorin rannasta? Perustele. 

e) Voisiko Töölönlahden rantaan sijoittaa mainoksia? Miksi / miksi ei?  

f) Kummassa vietät mieluummin vapaa-aikaasi Töölönlahden rannalla vai Kauppatorilla? Miksi? Mieti myös jokin 
ryhmä, jonka luulet valitsevan itsellesi vastakkaisen vaihtoehdon. Miten he eroavat sinusta tai ryhmästäsi?  

Keskustelunaiheita 

Osallistujat lukevat vastauksiaan ja niistä keskustellaan. Voidaan myös kirjanpidolla etsiä enemmis-
tön näkemystä joistakin kysymyksistä. Kuitenkin painotetaan, ettei kukaan ole väärässä, vaan tar-
koitus on hahmottaa sitä, miten erilaisia arvostuksia fyysiseen ympäristöön sisältyy. Tältä pohjalta 
voidaan keskustella siitä, että yhteiskunnallisen päätöksenteon, tässä tapauksessa kaupunkisuunnit-
telun, takana on aina erilaisia arvoja ja lopputulos on monien kompromissien tulos.  

Harjoituksen päätteeksi voidaan pohtia useita kysymyksiä. Oliko reitti riittävän eheä, riittävän vih-
reä, riittävän toimiva erilaisten ihmisryhmien tarpeiden kannalta? Entä oliko se tarpeeksi, liian tihe-
ästi vai liian harvaan rakennettu? Otetaan mukaan erilaiset ryhmät, kuten työttömät, lapsiperheet, 
vanhukset, vammaiset, pyöräilijät, jalankulkijat, autoilijat jne. ja tarkastellaan kuljettua reittiä hei-
dän erikoistarpeidensa näkökulmasta. Oliko lapsille leikkipaikkoja? Millaisia oleskelu- ja levähdys-
paikkoja reitti tarjosi, oliko niitä tarpeeksi? Miten reitillä pääsisi kulkemaan polkupyörällä, entä 
pyörätuolilla tai lastenvaunuilla? Pääsisivätkö liikuntaesteiset matkan varrella oleviin kauppoihin ja 
kahviloihin vaivatta? Jne. 

Olivatko alueiden nopeusrajoitukset sopivia, noudatettiinko niitä? Miten joukkoliikenne toimii alu-
eella? Miten arvioisit alueen melutasoa? Oliko reitillä liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia 
paikkoja? Uskaltaisitko liikkua yksin reitin kaikilla paikoilla myöhään illalla? Mitkä paikat tuntui-
sivat silloin pelottavilta?  

Kuinka paljon kasvillisuutta ja luontonäkymiä reitin varrella oli? Mitkä olivat miellyttäviä, entä 
epämiellyttäviä katukuvia? Jne. 

Voidaan myös hankkia vanhoja valokuvia ja verrata niitä nykyiseen sekä keskustella muutoksesta ja 
siihen johtaneista asioista, arvoista. Miten alue on muuttunut aikojen kuluessa? Mikä siihen on vai-
kuttanut? Mitkä arvot ovat korostuneet eri aikoina? Onko muutos ollut parempaan vai huonompaan 
suuntaan, vai sekä että? Arvopohdinnoissa voidaan käyttää apuna arvokehikoita (⇒ ks. liite 1). 

Entä miten itse voisi vaikuttaa kotikaupunkinsa ilmeeseen? Jokainenhan vaikuttaa siihen jollakin 
tavalla valinnoillaan, esim. heittääkö roskia kaduille, käyttääkö omaa autoa vai joukkoliikennettä 
vai polkupyörää, käykö ostoksilla lähikaupassa vai automarketeissa jne. Lisäksi voidaan pohtia, 
millä tavalla voisi vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen (esim. paikallisagendatoimin-
ta, kaupunginosayhdistykset, järjestöt, lehtikirjoittelu, vetoomukset päättäjiin, äänestäminen kunnal-
lisvaaleissa…). 

Sovellettu lähteestä: Lahti, Leena K. 1994. Kaupunkipolku Savonlinnassa. Kirjassa Käpylä, Markku & Wahlström, 
Riitta (toim.). Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaa-
leja 17. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä. 2. uudistettu painos, s. 130-135. 

Keskustelu-osion kysymyksiä kerätty ELLI – elinympäristö ja liikenne verkkoaineistosta: 
http://www.mintc.fi/www/sivut/suomi/ymparisto/elli/. Täältä löytyy myös lisää liikenteeseen liittyviä harjoitus- ja kes-
kusteluvinkkejä, samoin osoitteesta http://www.edu.fi/teemat/keke/ ja http://www.motiva.fi/fi/yjay/koulutjapaivakodit/  
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II MIKÄ ON ARVOKASTA? 

Toisessa osassa edetään pohtimaan osallistujien omia arvoja ja käsityksiä hyvän elämän edellytyk-
sistä. Niitä vertaillaan keskenään ryhmissä ja keskustellaan niiden yleispätevyydestä.  

6. ARVOJEN TUNNISTAMINEN 

Tarvitaan  

• Aikaa: 20-60 minuuttia. 
• Kohderyhmä: kaikenikäiset.  
• Tavoite: Tunnistaa omia arvoja itselle tärkeitä asioita pohtimalla ja vertaamalla toisten arvoihin. 
• Tarvikkeet:  

o muistiinpanovälineet osallistujille  
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen. 

Toteutus 

Ensin pyydetään osallistujia listaamaan itselleen tärkeitä asioita. Sitten heidän pitää erotella niistä  

a. ne, joita heillä jo on  

b. ne, jotka ovat välttämättömiä  

c. ne, joista he voisivat myös luopua. 

Sen jälkeen osallistujat keskustelevat listoistaan ja vertailevat niitä ryhmissä tai pareittain. Yhdessä 
pohditaan, millaisia arvoja niiden taustalta löytyy. Voidaan yrittää löytää yhteisiä näkemyksiä vält-
tämättömistä ja luopumiskelpoisista asioista. 

Keskustelunaiheita 

Ohjaaja pyytää joitakin keskustelevia ryhmiä tai pareja mainitsemaan ja kuvailemaan joitakin heille 
keskeisiä arvoja. Parit voivat esimerkiksi esitellä toisensa muulle joukolle tyyliin ”Tässä on Tuo-
mas, jolle tärkeitä asioita ovat… Hän voisi sen sijaan luopua… Luulenkin, että hänelle tärkeitä 
arvoja ovat…” Keskustellaan yhdessä esiin tulleista arvoista ja kootaan niitä taululle. 

Keskustelun tukena voidaan käyttää arvokehikkoja (⇒ ks. liite 1). Osallistujien keskustellessa kes-
kenään ohjaaja voi kirjata taululle jonkin valmiin arvoryhmittelyn tai näyttää sen keskustelujen jäl-
keen kalvolta. Omia löydettyjä arvoja verrataan valmiisiin luokkiin. Mitkä arvot löytyivät, mitkä 
jäivät puuttumaan osallistujien keskusteluista? 

Lopuksi osallistujia pyydetään sijoittamaan oman listansa tärkeät asiat näihin valmiisiin luokkiin ja 
sitten arvioimaan uudelleen, mistä he voisivat luopua ja mistä eivät. Tuloksista keskustellaan.  

Arvojen tunnistamisen täydentäjänä voidaan tehdä Ympäristöarvojen jatkumo –harjoitus ja ajan 
salliessa myös Osallistujien itsenäisyyden selkiinnyttämisharjoitus (ks. harjoitus 7). 
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Sovellettu lähteestä: Awareness into Action. Environmental education in the primary Curriculum.  
Bill Chambers with contributions from Jane Featherstone and Graham Ranger. The Geographical Association. Envi-
ronmental Education Working Group. Sheffield.1995. 56 s. 

7. YMPÄRISTÖARVOJEN JATKUMO 

Tarvitaan 

• Aikaa: 20-60 minuuttia. 
• Kohderyhmä: kaiken ikäiset, väittämät valitaan kohderyhmälle sopiviksi. 
• Tavoite: Tunnistaa ja pohtia omia mm. ympäristönsuojeluun liittyviä arvoja. 
• Tarvikkeet:  

o pitkä naru, teippiä tai liitu, jolla voi piirtää lattiaan tai keppi, jolla voi piirtää maahan  
• Sopii hyvin myös ulkona toteutettavaksi.  

Toteutus 

1. Piirretään maahan tai teipataan lattiaan viiva. Viivan on oltava kyllin pitkä, jotta kaikki mahtu-
vat viivalle ja asenteiden erot saadaan näkyville, se ulottuu esimerkiksi huoneen toisesta nurkas-
ta toiseen. Jatkumon (viivan) toinen pää edustaa täydellisesti samaa mieltä olemista ja toinen 
täydellisesti eri mieltä olemista. Sekaannusten välttämiseksi tämä kannattaa merkitä selkeästi 
(esim. punainen ja vihreä pää). 

2. Osallistujille esitetään joukko (3-8) tarkoituksellisesti provokatiivisia väittämiä (ks. alla) ja heitä 
pyydetään asettumaan viivalle sopivaan kohtaan kunkin väittämän kuultuaan. Osallistujille an-
netaan tarpeeksi aikaa etsiä oma kanta jatkumolla.  

Väittämäesimerkkejä: 
1. Raha tekee onnelliseksi. 

2. Tavara tekee onnelliseksi. 

3. Tavaroiden lisätuotanto takaa suomalaisten hyvinvoinnin. (⇒ ks. liite 3: Luonnonvarojen 
kulutus) 

4. Talouden kasvu on hyvinvoinnin edellytys. 

5. Ihmiset ovat nykyään onnellisia ja elämäänsä tyytyväisiä / onnellisempia kuin 1920-/1960-
luvulla. 

6. Suomalaisten lisäydinvoimaa ajava ydinvoimapolitiikka on maailmalle vaaraksi ja pitää he-
ti lopettaa.  

7. Energiankulutuksen lisääntyminen on vääjäämätöntä. 

8. Ydinvoima on paras energiaratkaisu kasvihuoneilmiön voimistumisen hillitsemiseksi. 

9. Helsinkiläisten tulisi unohtaa musiikkitalo ja käyttää rahansa toimivan hyötyjätteiden kerä-
ysjärjestelmän rakentamiseen.  

10. Helsinkiläisten tulisi unohtaa musiikkitalo ja käyttää rahansa kouluolojen ja sosiaalipalve-
luiden kohentamiseen.  
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11. Lapin turismin taloudellisia hyötyjä liioitellaan suhteessa niiden vaikutuksiin alueeseen, pe-
rinteisiin ja lisääntyneeseen kertakäyttötuotteiden kulutukseen.  

12. Kiinassa tulee rajoittaa auton hankintaa. 

13. Suomessa tulee rajoittaa auton hankintaa. 

14. Intiassa tulee rajoittaa väestönkasvua. 

15. Suomessa tulisi kannustaa ihmisiä hankkimaan enemmän lapsia, ettei väkilukumme laskisi. 

16. Jokaisella on oikeus tehdä mitä haluaa, kunhan ei vahingoita toisia ihmisiä. 

17. Yhteiskunnalla tai toisilla ihmisillä on oikeus/velvollisuus puuttua yksilöiden kulutuskäyttäy-
tymiseen silloin, kun se kuluttaa kohtuuttomasti luonnonvaroja. 

18. Ympäristönsuojelu tulisi asettaa etusijalle siinäkin tapauksessa, että taloudellinen kasvu 
jonkin verran kärsii. 

19. On oikein ja kohtuullista, että toiset ansaitsevat työllään sata kertaa enemmän kuin toiset. 

20. Suomalaiset yritykset eivät saisi siirtää tuotantoaan ulkomaille. 

21. Tavaroiden tuottamiseen kuluneiden luonnonvarojen / raaka-aineiden hinnan pitäisi sisältyä 
tuotteen hintaan täysimääräisenä. 

22. Pitäisi ottaa käyttöön rikesakko jokaisesta roskasta, jonka heittää muualle kuin jätteenke-
ruuseen  

23. Yhteiskunnan tulee tukea yhteisistä varoista kaikkea jätteenkäsittelyä. 

24. Jätteen tuottajan pitää maksaa jätteen käsittelyn kulut täysimääräisesti. 

25. Jokainen voi ehkäistä jätteiden syntymistä omilla valinnoillaan. 

26. Jätteen synnyn ehkäisy on teollisuuden ja tuotekehittelyn tehtävä, ei siihen voi tavallinen ku-
luttaja merkittävästi vaikuttaa. 

27. Käytöstä poistettujen pakkausten ja tavaroiden kierrätysjärjestelmä vähentää tehokkaasti 
materiaalisesta kulutuksesta syntyviä ympäristöhaittoja. 

28. Yksityisautoilua kaupunkien keskustoissa pitäisi rajoittaa esim. tietulleilla ja kävelykatu-
alueita lisäämällä. 

29. Kaupunkien keskustoissa pitäisi olla enemmän maksuttomia pysäköintipaikkoja autoille. 

30. Taajamissa polkupyörä on nopein kulkuväline alle 7 kilometrin matkoilla. 

31. Ostoksilla käynti vapaapäivinä on välttämätöntä/hauskaa. 

32. Kasvissyönti on ekologisempaa ja eettisempää kuin lihansyönti. 

33. Liikkeissä pitäisi voida käyttää omia astioita valmispakkausten sijaan. 

34. Mainokset ovat tarpeellisia. 

35. Uusi tuote on aina parempi kuin käytetty. 

36. Ihmiset hankkivat etupäässä vain tarpeellisia asioita. 

37. Aika on arvokkaampaa kuin raha ja tavara. 
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38. Itse tekemistään asioista/tavaroista on ylpeämpi kuin ostetuista. 

39. Ei-materiaaliset lahjat ilahduttavat saajaa enemmän kuin tavara. 
 
Väittämät voidaan esittää myös henkilökohtaisesta näkökulmasta, tyyliin*: 

1. Henkilöauto / mopo on minulle välttämätön. 

2. Olen jo hankkinut tai aion hankkia ”vihreää” sähköä, vaikka se maksaisikin jonkin verran 
tavallista enemmän. 

3. Ostan luomuruokaa aina kun se on mahdollista. 

4. Olen valmis luopumaan lentomatkailusta vähentääkseni aiheuttamiani hiilidioksidipäästöjä. 

5. Seuraan sähkön-/energiankulutustani ja pyrin vähentämään sitä. 

6. Olen valmis luopumaan ulkomaalaisista hedelmistä niiden pitkien kuljetusmatkojen vuoksi. 

7. Kun käyn suihkussa, käytän lämmintä vettä niin vähän kuin on mahdollista. 

8. Kävelen tai pyöräilen aina kaikki lyhyehköt matkat. 

9. Elän niin vähän ympäristöä kuormittaen kuin ylipäätään tässä yhteiskunnassa on mahdollis-
ta. 

10. Mietin aina uutta tavaraa hankkiessani, tarvitsenko sitä todella. 

Keskustelunaiheita 

Keskusteluja voidaan käydä kaikki yhdessä tai pienryhmissä. Missä kysymyksissä syntyi eniten 
hajontaa? Mistä tämä saattoi johtua? Mistä asioista kaikki olivat samaa mieltä, miksi?  

Tällä harjoituksella on helppo synnyttää myös keskustelua vaikkapa siitä, kuinka läheisyys ja kau-
kaisuus vaikuttavat arvoihimme – onko kenties helpompaa edellyttää elämäntapamuutoksia tai ma-
teriaalisia uhrauksia kiinalaisilta kuin suomalaisilta, tai muilta kuin itseltä? Voidaanko pienillä teoil-
la saada suurta muutosta aikaan?  

Harjoitus saattaa provosoida osallistujia rankastikin, jolloin riitojen välttämiseksi kannattaa keskus-
tella arvojen erilaisista lähtökohdista. Jotta arvot eivät sotkeutuisi asenteisiin ja uskomuksiin, on 
tarpeen keskustella perusteluista, siitä, miksi kukin on mitäkin mieltä. Tällöin voidaan vasta pääs-
tään arvojen selkiinnyttämiseen.  

Tarkoitus on keskustelussa tuoda esille myös sitä, että vaikka ihmisten arvot voivat olla samanlai-
sia, me arvioimme niiden toteuttamiskeinot eri tavoin. Samaan lopputulokseen voidaan päästä eri 
keinoin, mutta näiden keinojen vaikutukset voivat erilaisia tai kohdistua eri osapuoliin. Mietitään 
esimerkkejä tästä muutaman vastakkaisen väittämän avulla. (Esim. ilmastonmuutosta voidaan pyr-
kiä hidastamaan lisäämällä ydinvoiman käyttöä fossiilisten polttoaineiden sijaan, rajoittamalla yksi-
tyisautoilua, tukemalla joukkoliikennettä, panostamalla aurinko- ja tuulivoimaan, päästökaupalla, 
istuttamalla lisää metsiä jne. – mitä vaikutuksia eri keinoilla on ja kenelle/mille?) 

Lopuksi ohjaaja voi esittää ympäristökasvatuksessa ja yleensä etiikassa hyväksi nähtyjen arvojen 
luokituksia (⇒ ks. liite 1). Ohjaaja kyselee osallistujilta, miten he arvioivat väittämien suhteutuvan 
näihin ja pyytää heitä pohtimaan itsekseen näitä arvoja. Hänen olisi hyvä perustella niiden suhdetta 
ympäristönsuojeluun.  
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JATKOHARJOITE: OSALLISTUJIEN ITSENÄISYYDEN SELKIINNYTTÄMINEN 

Lopuksi voidaan toteuttaa eräänlainen osallistujien itsenäisyyden selkiinnyttämisharjoitus esimer-
kiksi seuraavalla tavalla: 

1. Väittämät laitetaan lopuksi taululle. Mieti, mistä väittämästä olit aivan samaa mieltä ja mistä 
aivan eri mieltä? Miksi olit sitä mieltä? Mieti myös, miksi olit joistakin väittämistä epävarma. 

2. Miltä tuntui, jos huomasit toisten enemmistön sijoittuvan aivan eri kohtaan viivaa kuin sinä itse. 
Olisitko tuolloin halunnut vaihtaa paikkaa? Oliko joku sellainen väittämä, jossa erityisesti olisit 
halunnut olla samaa mieltä muiden kanssa? Mistä se johtui? Keskustellaan yhdessä tai pienryh-
missä siitä, miten vaikeaa on joskus toimia toisin kuin muut, esimerkiksi omien ympäristö-
myönteisten arvojensa mukaisesti. Mietitään omakohtaisia kokemuksia ja käytännön esimerkke-
jä tästä (esim. olla ostamatta muotivaatteita, olla kasvissyöjä, jättää ajokortti ajamatta ympäris-
tösyistä jne.)  

Sovellettu lähteestä: Awareness into Action. Environmental education in the primary Curriculum.  
Bill Chambers with contributions from Jane Featherstone and Graham Ranger. The Geographical Association. Envi-
ronmental Education Working Group. Sheffield.1995. 56 s. 

* Kysymysten lähde: Dahlgren, Laura (toim.) Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn 
koulussa. Www-muodossa http://www.sykse.net/sykse/documents/ilmasto_jaahylle_ope.pdf s. 23) 

8. TARPEIDEN TALO 

Tarvitaan  

• Aikaa: noin tunti. 
• Kohderyhmä: lapset. 
• Tavoite: Pohtia erilaisia tarpeita ja näiden kautta arvoja ihmisten ja muiden eliöiden näkökul-

masta. 
• Tarvikkeet: 

o liitutaulu, magneettitaulu tai seinälle ripustettava iso paperi 
o kasa A5- ja A3-kokoisia papereita  
o teippiä tai sinitarraa 
o eliöiden kuvia piirrettyinä tai lehdistä leikattuina 
o piirustuspaperia ja kyniä. 

Toteutus 

1. Piirretään taululle / paperille suuri talon kuva. Pohditaan osallistujien kanssa sitä, mitä hyvään 
elämään kuuluu ja tarvitaan ja miten niitä voidaan symboloida talomallin avulla. Talomallin 
pohjakerrokseen kirjoitetaan fyysiset tarpeet, keskikerrokseen sosiaaliset tarpeet ja vintille hen-
kiset tarpeet.  

2. Osallistujat kirjoittavat lapuille erilaisia tarpeita (esim. ravinto, juoma, liikunta, ystävät, perhe, 
harrastukset, musiikki jne.). Sitten he kiinnittävät ne itse haluamiinsa sopiviin kohtiin talomal-
lissa. Keskustellaan eri tarpeiden sijoituksesta. 
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3. Osallistujat saavat erilaisten eliöiden kuvia (mahdollisimman monipuolisesti eläimiä, kasveja, 
hyönteisiä…) liimattavaksi isolle paperille. Sen jälkeen he piirtävät valitsemalleen eliölle mah-
dollisimman hyvän ympäristön. 

Keskustelunaiheita 

Pohditaan eliöiden ja ihmisten tarpeita. Vertaillaan syntynyttä talomallia ja itse piirrettyjä eliöiden 
ympäristöjä keskenään. Onko niissä samankaltaisuuksia ja eroja? Pohditaan, onko omassa elämässä 
ja elinympäristössä jotakin yhteistä muiden eliöiden kanssa. Verrataan omien tarpeiden sijoitusta 
taloon ja vastaavien tarpeiden huomioon ottamista eliöiden ympäristössä.  

Jos joku on ottanut myös eliöiden ympäristössä huomioon sosiaalisia tarpeita tai esimerkiksi oppi-
misen tarpeita, keskustellaan niistä. Muuten ohjaajan kannattaa tuoda ne itse esille. Onko eliöilläkin 
sosiaalisia tarpeita ja saavatko eliötkin nauttia elämästään? Mietitään käytännön esimerkkejä. Olet-
teko huomanneet esim. lemmikkieläimillänne läheisyyden tai virikkeiden tarpeita? Osaavatko eläi-
met ikävöidä menetetyn poikasen tai puolison perään? Tarvitsevatko ns. tuotantoeläimet virikkeitä, 
kanat liikkumavapautta ja peuhupaikkoja, lehmät raitista ilmaa ja tuoretta ruohoa, siat mutakylpyjä, 
minkit lajitovereidensa seuraa? Vai riittääkö niille ruoka ja juoma? 

Isompien osallistujien kanssa keskustelun apuna voidaan käyttää arvokehikkoja (⇒ ks. liite 1). 
Voidaan viitata myös Maslowin tarvehierarkiaan (v. 1943): hänen mukaansa ihmisen tarpeiden 
hierarkkinen järjestys on: 1. Fysiologiset tarpeet 2. Turvallisuuden tarpeet 3. Yhteenkuuluvuuden ja 
rakkauden tarpeet 4. Arvonannon tarpeet 5. Itsensä toteuttamisen tarpeet. Näistä ensimmäinen on 
perustavin ja viimeinen "korkein" tarve. Maslowin tarvehierarkia kuvataan usein pyramidina, jossa 
pohjimmaisina ovat perustarpeet ja huipulla korkeimmat tarpeet. (Lähde: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maslowin_tarvehierarkia) 

Sovellettu lähteestä: Isomäki, Annika; Valtonen-Hurtta Erja & Käpylä Markku. 1997. Eliöiden tarpeet –arvokasvatus 
ala-asteelle. Kirjassa Käpylä, Markku & Wahlström, Riitta. (toim.). Vihreä ihminen. Ympäristökasvatuksen menetelmä-
opas 2. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 25. Kopijyvä Oy. Jyväskylä, s.72-73..  

9. AUTIOLLE SAARELLE 

Tarvitaan 

• Aikaa: 15-30 min. 
• Kohderyhmä: kaikenikäiset. 
• Tavoite: Pohtia arkielämän kannalta tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita.  
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineet 
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen. 

Toteutus 

1. Kukin osallistuja kirjoittaa paperilleen 5 asiaa, jotka haluaisi ottaa mukaan, jos joutuisi yksin 
autiolle saarelle kuukaudeksi. Saarelta löytyy syötävää kuten hedelmiä ja kaloja, puhdasta juo-
mavettä lähteestä sekä polttopuita. Matkapuhelinta ei saarella sen kaukaisen sijainnin vuoksi voi 
käyttää, eikä sähköäkään ole saatavilla. 
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2. Mennään pienryhmiin ja verrataan listoja keskenään. Oliko mukana samoja asioita? Ryhmä yrit-
tää päästä yksimielisyyteen 5 asiasta, jotka olisi ehdottomasti otettava mukaan autiolle saarelle. 

Keskustelunaiheita 

Syntyneitä listoja kootaan taululle ja niistä keskustellaan yhdessä. Voidaan yrittää esim. äänestä-
mällä muodostaa koko osallistujaryhmän yhteinen autiosaarelle mukaan otettavien asioiden lista. 
Tärkeää on löytää hyviä perusteluja: miksi juuri nämä asiat ovat tärkeitä? 

Voidaanko syntyvää listaa pitää yleispätevänä elämässä tärkeiden asioiden luettelona vai sopiiko se 
vain saaritilanteeseen? Olisiko mukaan otettavia asioita tarvittu välttämättä enemmän kuin viisi? 
Mitkä listan asioista ovat tärkeitä myös normaalissa arkielämässä? Mitä asioita oltaisiin otettu mu-
kaan, jos saarella olisi ollut sähkö? Millaisia arvoja voidaan löytää valittujen asioiden taustalta? 
Keskustelun tukena voidaan käyttää arvokehikkoja (⇒ ks. liite 1).  

Harjoituksen kehittänyt Anu Lillunen. 

10. TÄRKEITÄ ASIOITA 

Tarvitaan 

• Aikaa: 15-30 min. 
• Kohderyhmä: ala-astelaisista ylöspäin kaikenikäiset. 
• Tavoite: Pohtia, mistä asioista ei olisi valmis luopumaan ja verrata niitä muiden näkemyksiin.  
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineet 
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen. 

Toteutus 

1. Kukin osallistuja listaa 3-5 sellaista konkreettista asiaa, josta ei haluaisi luopua ja 3-5 sellaista, 
joista hyvin voisi luopua. 

2. Sitten muodostetaan pareja, jotka koettavat sovittaa listansa yhteen. Tavoitteena on löytää kol-
me yhteistä asiaa, josta molemmat ovat valmiit luopumaan ja kolme yhteistä asiaa, joita mo-
lemmat pitävät niin tarpeellisina, ettei niistä voi luopua. 

3. Seuraavaksi muodostetaan parien pareja, jotka tekevät saman yhdistystyön. Löytyykö yksimieli-
syyttä 3 luovuttavasta ja 3 säilytettävästä asiasta?  

Keskustelunaiheita 

Lopuksi keskustellaan yhdessä. Ryhmät kertovat, löytyikö yhteisesti tärkeitä asioita ja niitä vä-
hemmän tärkeitä. Niitä voidaan koota taululle ja yrittää löytää koko osallistujaryhmän 3 tärkeintä 
asiaa.  

Syvennetään keskustelua siihen, miksi jotkin asiat ovat välttämättömiä, toiset eivät? Miksi jokin 
asia voi olla toiselle turha, toiselle tarpeellinen (esim. auto, tietokone, kynä…)? Päästäänkö tästä 
arvoihin? Keskustelun tukena voidaan käyttää arvokehikkoja ( ⇒ ks. liite 1).  
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Voisiko välttämättömiä asioita korvata jollakin ympäristöystävällisemmällä tavalla (esim. tietoko-
neen kynällä, auton bussilla, ”normaalin” kahvin luomu- tai reilunkaupan kahvilla jne.)? Mitä etua / 
haittaa siitä olisi?  

Ohjaajan kannattaa korostaa, että nyt etsitään konkreettisia asioita tai esineitä, ei siis asioita tyyliin 
”terveys, maailmanrauha, ystävät…”. (Toki harjoituksen voi tehdä niinkin, että em. seikatkin hy-
väksytään. Tai sitten voidaan pyytää nimeämään 3 konkreettista ja 3 abstraktia asiaa. Valinta riip-
puu siitä, millä tavalla ohjaaja haluaa tehtävää viedä eteenpäin keskusteluilla.) 

Sovellettu lähteestä: Jääskeläinen, Liisa & Nykänen, Riitta (toim.). 1994. Koulu ympäristön vaalijana. Opetushallitus. 
Painatuskeskus, Helsinki. (83s.) 

11. SÄHKÖINEN KOTINI 

Tarvitaan 

• Aikaa: 15-30 min (jatkoharjoite lisäksi noin 30 min). 
• Kohderyhmä: kaikenikäiset. 
• Tavoite: Pohtia, mitkä arkipäivän itsestäänselvyytenä pidetyt laitteet ovat välttämättömiä ja 

miksi. Mitä arvoja ne edustavat? 
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineet 
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen 
o (jatkoharjoitukseen myös mainos-, aikakaus- ja sanomalehtiä sekä saksia, A3-papereita, 

liimaa ja värikyniä). 

Toteutus 

1. Kukin osallistuja listaa ensin yksin kaikki mahdolliset sähköllä tai paristoilla toimivat lait-
teet, joita hänen kotoaan löytyy. Ohjaajan kannattaa antaa vinkiksi, että kotia kannattaa käy-
dä läpi huone kerrallaan, eli mitä laitteita löytyy keittiöstä, olohuoneesta, makuuhuoneesta, 
eteisestä, vessasta, työhuoneesta, kodinhoitohuoneesta jne. Pyritään mahdollisimman täydel-
liseen listaan, pienlaitteita unohtamatta. 

2. Mennään pienryhmiin, joissa vertaillaan listoja ja täydennetään niitä tarpeen mukaan. Kenel-
lä oli joukon pisin, kenellä lyhin lista? Yritetään päästä yksimielisyyteen siitä, mitkä 5 laitet-
ta ovat kaikkein tärkeimmät? Entä mitkä 5 ovat turhimmat? 

Keskustelunaiheita 

Lopuksi keskustellaan yhdessä. Kerätään ehdotuksia taululle tärkeistä ja turhista laitteista. Voidaan 
äänestää siitä, mitä laitteita pidetään suosituimpina tai tärkeimpinä? Korostuivatko arkipäivää hel-
pottavat laitteet (jääkaappi, liesi…) vai nautintoa tuovat (televisio, musiikkilaitteet)?  

Huomiota kiinnitetään erityisesti hyviin perusteluihin! Listataan perusteluja taululle (esim. säästää 
aikaa, on kivaa ajanviihdettä, säästää energiaa jne.). Sitten pohditaan, millaisia arvoja voidaan löy-
tää perustelujen taustalta? Apuna voidaan käyttää valmiita arvokehikkoja (⇒ ks. liite 1).  
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Entä mistä laitteista voisi helposti luopua? Voidaan äänestää kaikkein turhimmasta laitteesta ja kes-
kustella hyödyke ja turhake -käsitteistä2. Mistä johtuu, että kotiin usein kertyy turhia laitteita ja tava-
roita? Kuka perheessä tekee laitteisiin liittyviä ostopäätöksiä? Ketkä perheessä käyttävät mitäkin 
laitetta eniten?  

Tekniikka kehittyy koko ajan huimaa vauhtia. Onko välttämätöntä olla aina ajan hermoilla ja omis-
taa uusinta uutta olevia laitteita (kännyköitä, tietokoneita jne.)? Miten paljon kaveripiirin esimerkki 
tai jopa painostus vaikuttaa ostopäätöksiin? 

JATKOHARJOITE: MAINOKSET ARVOJEN MUOKKAAJANA 

Entä miten mainonta vaikuttaa ostopäätöksiin? Harjoitusta voidaan haluttaessa jatkaa leikkaamalla 
lehdistä erilaisia sähkölaitteita, teknisiä vempaimia ja viihde-elektroniikkaa yms. mainostavia mai-
noksia ja ilmoituksia. Ne liimataan isoille papereille ja pohditaan sitä, millaisiin arvoihin mainoksil-
la pyritään vetoamaan (nuorekkuus, uudenaikaisuus, nopeus, kauneus, ajansäästö jne.). Kirjataan 
papereille niiden välittämiä arvoja. Voidaan myös muistella laitteita mainostavia televisio- tai ra-
diomainoksia ja miettiä niiden sisältöä ja perusteluja. Miksi kuluttajan pitäisi mainosten viestin mu-
kaan hankkia jokin tietty uusi laite?  
Harjoituksen kehittänyt Anu Lillunen. 

12. ELÄMÄN NAUTINNOT 

Tarvitaan  

• Aikaa: 15-30 min.  
• Kohderyhmä: kaikenikäiset. 
• Tavoite: Kiinnittää huomiota hyvän elämän sosiaalisiin ja kulttuurisiin elementteihin, arvoihin. 
• Tarvikkeet: 

o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen 
o TAI osallistujille paperilappuja ja kyniä, teippiä ja seinäpintaa, johon laput voidaan kiin-

nittää. 

Toteutus 

Ohjaaja pyytää osallistujia luettelemaan elämän nautintoja (”Sano äkkiä kolme asiaa, joista nautit 
eniten!”) ja kirjaa niitä ylös. Tai sitten kukin kirjoittaa itse erilaisia nautintoja lapuille (yksi per lap-
pu), ja laput kootaan seinälle. 

                                                             
2 Turhake on turha ja tarpeeton tavara tai kapine. Turhake on leikkimielinen ja kriittinen ilmaisu ilmiölle, joka ei ole 
kovin tärkeä – hyödykkeen vastakohta. Vuodesta 2000 alkaen Suomen Luonto -lehti on valinnut Vuoden Turhakkeen 
lukijoidensa ehdotuksista. Näitä ovat olleet: lehtipuhallin (2000) vaipankätkijä (2001) ulkomainen pullovesi (2002) 
hampurilaisaterian kylkiäinen (2003) juotava jogurtti (2004) kaupunkimaasturi (2005) kahdet puhelinluettelot (2006) 
(Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Turhake ) 
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Keskustelunaiheita 

Ryhmittely. Keskustellaan siitä, onko nautinnoilla joitakin yhteisiä ominaisuuksia. Millaisia arvoja 
ja tarpeita ne tyydyttävät? Millaista mielihyvää ne tuottavat? Pyritään yhdessä ryhmittelemään tällä 
perusteella nautintoja yhdessä päätettyjen kategorioiden alle (esim. sosiaaliset tarpeet, kauneus…). 
Tämä onnistuu helpoiten, kun käytetään paperilapuille kirjattuja nautintoja, sillä niiden paikkaa 
voidaan vaihtaa keskustelun tarkentuessa useaan otteeseen luokasta toiseen. Jatkokeskustelun tuke-
na voidaan käyttää arvokehikkoja ( ⇒ ks. liite 1). Mihin luokkaan tuli eniten lappuja? Mihin vähi-
ten? 

Ympäristövaikutukset. Keskustellaan myös erilaisten nautintojen ympäristövaikutuksista. Mitkä 
niistä ovat haitaksi luonnolle, mitkä eivät? Voidaanko haitalliset nautinnot saavuttaa vähemmän 
ympäristöä kuormittavilla tavoilla? Esimerkiksi lukemalla kirjastosta lainatun kirjan tai katsomalla 
vuokra-elokuvan saavuttaa luultavasti saman nautinnon kuin lukemalla omaksi ostetun kirjan tai 
katsomalla omaksi ostetun elokuvatallenteen. Shoppailla taas voi kirpputorillakin kauppakeskuksen 
sijaan. Kavereita voi tavata kertakäyttötuotteita pursuavan hampurilaispaikan sijaan muuallakin.  

Entä harrastukset, miten ne voivat kuormittaa ympäristöä? Millaiset harrastukset ovat ympäristöys-
tävällisimpiä? Voisiko joitakin harrastuksien ympäristövaikutuksia vähentää? (Esim. yhteiskulje-
tukset treeneihin, varusteiden kierrättäminen urheiluseurassa jne.) 

Kokemuksen mukaan nautinnot ovat yleensä enimmäkseen hyvin sosiaalisia, nautitaan yhdessä 
olemisesta ja yhdessä tekemisestä, tai vaikkapa hyvän kirjan lukemisesta. Osallistujien luettelemat 
nautintoa tuovat asiat eivät useinkaan ole kovinkaan haitallisia ympäristölle, mikä voi johtua tilan-
teen luomista sosiaalisista paineista. Siitäkin kannattaa keskustella: jätettiinkö jotain kertomatta 
siksi, että pelättiin muiden osallistujien tai ohjaajan reaktiota? 

Sovellettu lähteestä: Jääskeläinen, Liisa & Nykänen, Riitta (toim.). 1994. Koulu ympäristön vaalijana. Opetushallitus. 
Painatuskeskus, Helsinki. (83s.) 

13. KAKKUPALAT 

Tarvitaan  

• Aikaa: 15-30 min. 
• Kohderyhmä: kaikenikäiset. 
• Tavoite: Pohtia oman ajankäytön jakautumista tärkeiden ja vähemmän tärkeiden asioiden kes-

ken. 
• Tarvikkeet: 

o kaksi A3-kokoista paperia jokaiselle osallistujalle 
o piirustusvälineitä, värejä 
o (jos jatketaan ymps-sovellukseen, niin vielä kaksi paperia lisää jokaiselle) 

Toteutus 

1. Jokainen piirtää itselleen suurehkon ympyrän ja jakaa sen erikokoisiin siivuihin siten, että jo-
kainen siivu kuvaa asiaa, johon piirtäjä käyttää aikaansa. Palan koko riippuu siitä, miten suuren 
osan ko. asia vie hänen ajastaan. 
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2. Piirrokset esitellään pienryhmissä ja niistä keskustellaan. Onko piirtäjä tyytyväinen ajankäyt-
töönsä? Miten osallistujien kakut eroavat toisistaan? Millainen olisi toivottava jako? 

3. Seuraava ”kakku” voidaankin jakaa siivuihin sen mukaan, miten tärkeitä asiat ovat piirtäjälle. 

4. Ajankäyttö ja tärkeys siivun koon perusteena voidaan myös yhdistää yhteen kakkuun. Tällöin 
piirtäjä piirtää siivut sen mukaan, miten paljon aikaa ne vievät. Sen jälkeen hän värittää tär-
keimmät asiat yhdellä sovitulla värillä (esim. punaiseksi), toiseksi tärkeimmät asiat omalla väril-
lään (esim. oranssiksi) ja kolmanneksi tärkeimmät omalla värillään (esim. keltaiseksi) jne.  

Keskustelunaiheita 

Yhdessä voidaan lopuksi pohtia, jäikö jotain tärkeää kuvion ulkopuolelle? Mitä voitaisiin tehdä, 
jotta tärkeiden asioiden pinta-alaa voisi kasvattaa ja vähemmän tärkeiden pienentää? Millaisia arvo-
ja ajankäyttöön liittyy? Keskustelun tukena voidaan käyttää arvokehikkoja (⇒ ks. liite 1).  

Voisiko ajankäyttöön mahtua tai kuuluuko siihen jo esim. jotakin ympäristönsuojeluun liittyvää 
toimintaa? Tässä voidaan ajatella laajasti niin, että sekin on ympäristönsuojelua, jos esim. menee 
kouluun kävellen tai pyörällä mopon/auton sijaan, vaikka se veisikin enemmän aikaa.  

Jos halutaan saada edes jonkin verran yhtenäisiä kuvia keskustelun pohjaksi, kannattaa ainakin nuo-
rempien osallistujien kanssa ensin pohtia yhdessä, millaisia seikkoja päivään yleensä kuuluu: syö-
minen, liikkuminen paikasta toiseen, koulu ja läksyt, liikunta ym. harrastukset, nukkuminen, tv:n 
katselu, kaverit jne. Muuten ollaan tilanteessa, että osallistujat haluavat piirtää uuden kuvion ryh-
mäkeskustelujen jälkeen, kun huomaavat unohtaneensa jotakin tärkeää. 

Sovellettu ja muokattu lähteestä: Lehtinen, Tiina ja Väkeväinen, Anu-Elina 1997. (s.67- ) Elämä pelissä. Kirja nuoruu-
desta nuorille. Opettajan aineisto. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava. Otavan Kirjapaino Keuruu 1997. 102s. 

JATKOHARJOITE: KAKKUPALAT JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Kun tekniikkaa on nyt harjoiteltu, voidaan haluttaessa soveltaa kakkupalamenetelmää osallistujien 
ympäristönsuojelunäkemysten ja arvojen kartoittamiseksi. Tällä kertaa piirretään kakku paloineen 
sen mukaan, mikä ympäristönsuojelun osa-alue osallistujan mielestä on tärkeintä. Esimerkiksi*:  

ihmisten terveyden suojelu, meluntorjunta, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, eläintensuo-
jelu3, metsien ja soiden suojelu, vesien suojelu, ilmastonmuutoksen jarruttaminen, otsonikadon eh-
käiseminen, kulttuuriympäristöjen suojelu, jätteiden vähentäminen, energiansäästö, ympäristö-
myrkkyjen vähentäminen…jne. Listaa voidaan muokata osallistujien ehdotusten mukaan. 

Tämän jälkeen voidaan pohtia, mitkä seikat seuraavista ovat osallistujien mielestä merkittävimpiä 
ympäristöhaittojen aiheuttajia ja piirtää niille sopivan kokoinen kakkupala toiseen ympyrään: 

                                                             
3 Eläintensuojelusta saadaan mielenkiintoista keskustelua aikaan, kun lähdetään pohtimaan, missä kaikkialla eläimiä on 
yhteiskunnassa – ei todellakaan vain kotieläiminä ja meikkiteollisuuden koekaniineina. Esimerkkiluokittelu: Viihdyke-
eläimet: seuraeläimet (koirat, kissat ym.), ravurit ja ratsut, eläintarhaeläimet, sirkuseläimet, akvaariokalat. Työeläimet: 
työhevoset, armeijan, poliisin & tullin koirat, opaskoirat. Materiaalieläimet: maatalouden eläimet, porot, turkiseläimet, 
villisiat, viljellyt kalat ja ravut. Koe-eläimet biologian & lääketieteen tutkimuksissa, turvallisuuden arvioinnissa, ope-
tuksessa ym. Selkärangattomat: mehiläiset, torjuntaeläimet, etanat. (Lähde: Wahlström, E., Hallanaro, E-L. & Manni-
nen, S. 1996. Suomen ympäristön tulevaisuus. Edita, Suomen ympäristökeskus. S. 61) 
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teollisuus, liikenne, ulkomailta tulevat saasteet, energiantuotanto, maatalous, metsätalous, kulutus 
ja vapaa-aika 

Aiheuttajat kannattaa kuitenkin laittaa eri järjestykseen kuin edellä, jotta järjestys ei ohjailisi piirtä-
mistä, sillä tämä em. on juuri se järjestys, johon Suomen koulunuoriso v. 1994 asetti kyselyssä ym-
päristöriskit, teollisuutta pidettiin pahimpana riskinä.  

Keskustelunaiheita 

Kakkujen pohjalta voidaan jatkaa keskustelua moneen suuntaan, aluksi pienryhmissä ja sitten kaikki 
yhdessä. Tärkeää on löytää perusteluja näkemyksille ja näin taustalla vaikuttavia arvoja. Onko osal-
listujien näkemyksissä paljon eroja? Mistä ne johtuvat? Löydetäänkö ryhmälle yhteisiä arvoja, jotka 
ovat ohjanneet kakkupalojen kokojen muodostumista ympäristönsuojelun osa-alueiden tai haittojen 
aiheuttajien mukaan?  

Jos teollisuutta pidetään suurimpana uhkana ympäristölle, voidaan pohtia sitä, kenelle teollisuus 
oikein tuottaa tuotteitaan. Voivatko kuluttajat vaikuttaa sen toimintaan ja ohjata sitä ympäristövas-
tuullisempaan suuntaan? Miten? Ovatko esim. lapsityövoiman käyttöä tai eläinkokeita vastustavat 
tiettyjen tuotteiden tai yritysten boikotit hyvä ratkaisu? Mitä hyötyä ja haittaa niistä on? 

Vanhempien osallistujien kanssa voidaan keskustella esim. Pietarisen luontoasenteista (⇒ ks. liite 
2) ja miettiä omaa sijoittumista näihin luokkiin. Onko tällainen luokittelu yleensä mahdollista? On-
ko ihmisen suojelu tärkeämpää kuin eläinten tai ekosysteemien, miksi? Onko kaikkien mielestä 
näin? Mikä erottaa ihmisen eläimestä? Jos esim. puhekyky, niin mitä eroa on sitten eläimellä verrat-
tuna vastasyntyneeseen tai kehitysvammaiseen, joka ei kykene puhumaan? Ovatko ne yhtä arvok-
kaita? Jne. 

* Aiheuttajalistan lähde: Järvinen, Mika. Ympäristöystävä vai vapaamatkustaja? Tutkimus nuorten ympäristöasenteis-
ta, s.26. Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristö 1, ympäristöpolitiikka. 1995. Lähteen lähde: Wahlström, E., Hal-
lanaro, E-L. & Manninen, S. 1996. Suomen ympäristön tulevaisuus. Edita, Suomen ympäristökeskus. S. 13 

14. KOLLAASI ARKIPÄIVÄSTÄ 

Tarvitaan 

• Aikaa: 20-60 min. 
• Kohderyhmä: nuoret. 
• Tavoite: Pohtia omaa arkipäivää ja siihen liittyviä arvoja. 
• Tarvikkeet: 

o A3- papereita 
o aikakaus- ja sanomalehtiä, mainoksia 
o värikyniä, saksia, liimaa. 

 

Toteutus 

1. Kukin osallistuja miettii, mitkä asiat täyttävät hänen tavallisen arkipäivänsä. Hän leikkaa lehdis-
tä ja mainoksista sanoja, tunnuskuvioita tai kuvia, jotka kuvastavat hänen päiväänsä.  
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2. Mieluisat asiat voi kehystää jollakin iloisella värillä ja ikävät asiat harmaalla. Niiden viereen voi 
piirtää tai liimata asioita, joita toivoisi ikävien asioiden tilalla olevan.  

3. Purku: Osallistuja näyttää oman arkipäivänsä kuviot ja kertoo siitä parilleen tai koko ryhmälle. 

4. Arvojen ja arvokkaiden asioiden pohtimiseksi harjoitusta voi jatkaa niin, että piirtäjät viimeisek-
si ympyröivät jollakin kuviolla (esim. sydän) ne kuvat, jotka ovat tärkeitä asioita. Ei-niin-tärkeät 
asiat ympäröidään toisella kuviolla (esim. sulkumerkit). Niiden kohdalla voidaan pohtia, voisiko 
niiden tilalla olla jotain tärkeämpää. 

Keskustelunaiheita 

”Ne asiat, jotka teille ovat tärkeitä elämässä, ovat teidän arvojanne. Ne ovat yleensä aika pysyviä, 
varsinkin aikuisilla. Mutta jotkut arvot voivat olla myös tärkeämpiä kuin toiset ja siten pysyvämpiä. 
Esimerkiksi elämä yleensä on maapallonlaajuisesti perusarvo. On olemassa myös muita yleisesti 
hyväksyttyjä itseisarvoja, kuten rakkaus, luonto, luovuus, onnellisuus, itseohjautuvuus, perinteiden 
jatkuvuus, turvallisuus ja rauha, yhteenkuuluvuus, nauttiminen, onnistuminen, itsensä toteuttami-
nen. Itseisarvot ovat sinänsä arvokkaiksi koettuja asioita. Niistä monet ovat maailmanlaajuisesti 
tärkeinä pidettyjä asioita. Niiden lisäksi eri ihmisillä, eri kulttuureissa ja eri aikana ihmisillä voi 
olla erilaisia välineellisiä arvoja tai arvostuksia, joiden avulla he selviävät kyseisenä aikana. Ihmi-
sillä voi olla myös henkilökohtaisia itseisarvoja. Jokin asia on tärkeä siksi, että se on olemassa.”  

”Arvoilla on merkitystä, koska ne ohjaavat meidän kaikkien elämän päämääriä ja oikeaksi koettuja 
yhteiskunnallisia, ryhmien ja yksilöiden omia valintoja. Arvot vaikuttavat siihen, mitä me tavoitte-
lemme ja minkälaisia välineitä käytämme tavoitteisiin pääsemiseksi. Jotta voisi olla itsenäinen ja 
tuntea itseään sekä toisia paremmin on hyvä välillä pohtia omia arvojaan ja toisten arvoja.” 

Harjoitus toimii johdatteluna arvoajatteluun. Ohjaaja voi kirjata taululle maailmassa yleisesti hy-
väksyttyjä arvoja esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta tai Vuosituhatjulistuksesta sekä 
ympäristökasvatuksessa hyväksi havaittuja arvoja (⇒ ks. liitteet 1 ja 2). Tärkeitä asioita voivat olla 
myös: ihmissuhteet, rakkaus, raha, työ ja osaaminen, suhde nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menes-
tys, terveys, maailman parantaminen ja siinä erityisesti ympäristönsuojelu sekä kulutuskriittisyys, 
oikean ja väärän pohtiminen (Lehtinen & Väkeväinen 1997, 103-105).  

Verrataan omia arvoja näihin yleisiin arvoluokituksiin ja keskustellaan löytyneistä eroista ja yhtä-
läisyyksistä.  

Sovellettu ja muokattu lähteestä: Lehtinen, Tiina ja Väkeväinen, Anu-Elina 1997. (s.67- ) Elämä pelissä. Kirja nuoruu-
desta nuorille. Opettajan aineisto. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava. Otavan Kirjapaino Keuruu 1997. 102s. 

15. MIELIKUVAMATKA OMAAN HUONEESEEN 

Tarvitaan  

• Aikaa: 20-45 min. 
• Kohderyhmä: lapset, nuoret. 
• Tavoite: Miettiä sitä, mitä tavaroita todella tarvitaan ja mikä on turhaa. 
• Tarvikkeet: 

o avointa mieltä ja rauhallinen ympäristö 
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o (rauhallista musiikkia). 

Toteutus 

Ohjaaja lukee hitaasti: 
 
”Sulje kevyesti silmäsi. Olet oman huoneesi ovella…ja astut peremmälle…Katselet hyllyillä olevia 
tavaroita…Roikkuuko seinillä muisto- tai tarve-esineitä? Mitä kaapeista löytyy?...Huoneessasi on 
upouusi lasinen vitriini arvotavaroille, joka on vielä aivan tyhjä…Valitse huoneesi tavaroista sel-
lainen, josta et syystä tai toisesta mistään hinnasta haluaisi luopua…Laita se arvotavarakaappiin. 
Valitse vielä toinenkin…valitse vielä yksi…Katsele ympärillesi…Mitä sellaista huoneessasi on, jon-
ka voisit antaa vaihdossa jollekin toiselle niin, että saisit tilalle jotain muuta?…Valitse toinen-
kin…Mitä haluaisit tilalle? Heitä vielä hellä silmäys arvotavarakaapin suuntaan. Ota roskakori 
käteesi… vie se kodistasi ulos roskien keräilypisteeseen…Palaa takaisin ylimääräisistä tavaroista 
siivottuun huoneeseesi…Avaa silmäsi… Venyttele hiukan.” 
 
Mielikuvamatka puretaan keskustellen pareittain siitä, mistä osallistuja oli valmis luopumaan, mistä 
ei? Entä minkä halusi vaihtaa? Minkä takia jotkin asiat tuntuvat korvaamattomilta?  

Keskustelunaiheita 

Jos osallistujat ovat kovin nuoria, ohjaaja voi lopuksi kertoa, mitä tarkoitetaan arvoilla. Voidaan 
keskustella yleisesti hyväksytyistä arvoista, joita pidetään tärkeinä ihmiskunnan ja elämän jatku-
vuuden kannalta (⇒ ks. liite 1).  

Lisäksi ohjaaja voisi mainita, että tällä harjoituksella saimme konkreettista tuntumaa siihen, miten 
arkielämän valintoihin sisältyy arvoja. Kun tiedostaa itselleen tärkeät arvot, ei niin helposti ole 
muiden ja esimerkiksi mainosten ohjailtavissa.  

Lähde: Lehtinen, Tiina ja Väkeväinen, Anu-Elina. 1997. (s.72- ) Elämä pelissä. Kirja nuoruudesta nuorille. Opettajan 
aineisto. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava. Otavan Kirjapaino Keuruu 1997. 102s. 

16. ARVOHUUTOKAUPPA 

Tarvitaan  

• Aikaa: 45-90 min. 
• Kohderyhmä: lapset ja nuoret. 
• Tavoite: Omien elämänarvojen tiedostaminen ja analysointi. Tietoisuus siitä, että voi muuttaa 

omaa käyttäytymistään ympäristövastuullisemmaksi. 
• Tarvikkeet: 

o etukäteen isoille kartonginpaloille tai kalvolle kirjoitetut huutokaupattavien asioiden ni-
met, joita voidaan elävöittää kuvin ja värein erityisesti lapsille 

o kynä, 10 pientä paperinpalaa sekä yksi pitkä paperiliuska kullekin osallistujalle 
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen. 
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Toteutus 

Huutokaupattaviksi asioiksi nimetään sekä materiaalisia että arvoihin liittyviä asioita. Niiden tulisi 
koskettaa pelaajaryhmän elämää. Esimerkiksi: 

hammasharja, polkupyörä, auto, videot, DVD-soitin, MP3-soitin, meikit, kännykkä, jääkaappi, muo-
tivaatteet, raha (joku tietty rahamäärä), joku ulkomaanmatka, hyvä koulumenestys, arvostettu am-
matti, pysyvä työpaikka, suuri palkka, hyvä ystävä, suosio toveripiirissä, hyvä ulkonäkö, kielitaito, 
älykkyys, terveys, ehjä koti, soittotaito, kätevyys, suomalaisuus, kuuntelemisen taito, uimakelpoiset 
vedet, saasteeton ilma, roskattomuus, meluttomuus, hyvät joukkoliikenneyhteydet, ilmastonmuutok-
sen pysähtyminen, juomavesivarojen riittävyys, sademetsien säilyminen, tiikerin sukupuuttouhan 
katoaminen, maailmanrauha, nälän poistaminen maailmasta…  

Huutokaupan I osa: Mitä minä omistan? 

1. Jokainen osallistuja kirjoittaa kymmeneen paperinpalaan yhden itse omistamansa tärkeän tava-
ran tai asian, ominaisuuden tai arvon. (Voi olla eduksi, jos tavaroita on suunnilleen 5 ja asioi-
ta/arvoja samaten.)  

2. Sen jälkeen paperinpalat numeroidaan siten, että tärkein omaisuus saa arvon 10, toiseksi tärkein 
9 jne. Nämä ovat osallistujan rahat huutokaupassa. Kullakin on käytössään siis 55 rahaa kym-
menenä ”setelinä”. Rahat voidaan käyttää joko yhteen tai useampaan huutoon.  

3. Kukin kirjoittaa pitkälle paperiliuskalle omaisuudekseen valitsemansa tavarat ja arvot tärkeys-
järjestyksessä ja merkitsee muistiin niiden numeroarvot. 

Tähän vaiheeseen kuluu aikaa 5 - 15 minuuttia. 

Huutokaupan II osa: Mitä minä tahdon? 

4. Huutokauppa alkaa. Meklari esittelee ensin kaikki huutokaupattavat asiat ja antaa ostajille het-
ken aikaa miettiä, mitä he ostaisivat ja millä rahalla. (Meklarina voi toimia ohjaaja itse, tai hän 
voi valmentaa tehtävään jonkun pelaajista. Työtavan onnistumiseen vaikuttaa paljon meklarin 
eläytyminen!) 

5. Sitten hän esittelee kaupattavaksi ensimmäisenä jonkin vähemmän tärkeän tavaran, esim. ham-
masharjan. Ostajat esittävät tarjouksensa numeroilla, esim. ”kolme rahaa”. Kun kukaan ei enää 
halua korottaa tarjoustaan, meklari toistaa korkeimman tarjouksen (”1., 2. ja 3. kerta”). Kor-
keimman summan tarjonnut saa kaupatun tavaran.  

6. Ostaja antaa meklarille maksuksi haluamansa rahat (ja siis myös niiden kuvaavat ar-
vot/omistukset) ja saa haltuunsa ostamansa arvon (sitä esittävän lapun). Jatkoa helpottaa, jos 
kukin kirjaa muistiin pitkään paperiliuskaansa, mitkä omistuksensa antoi vastineeksi mistäkin 
ostoksesta. 

Ostajat huutavat, mitä haluavat. Huutokauppaa jatketaan niin kauan, että kaikki myytävät on tarjottu 
ostettaviksi. Kaikkien tavaroiden ei tarvitse tulla myydyiksi. Osallistujien ei myöskään ole pakko 
käyttää rahojaan mihinkään. 

Aikaa kuluu 15 - 30 minuuttia. 
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Huutokaupan III osa: Olenko tyytyväinen? 

Mennään 3-4 hengen pienryhmiin.  

7. Kukin käy ensin läpi itsekseen omat asiansa. Mitä on vaihtanut ja mihin? Miten paljon maksoi 
ostoksistaan? Miten paljon olisi ollut valmis maksamaan ostoksistaan? 

8. Pohdintojen jälkeen kukin kertoo vuoronperään toisilleen, miten kunkin asiat, tavarat, ominai-
suudet ja arvot ovat muuttuneet. Keskustellaan yhdessä myös siitä, mitä ei halunnut luovuttaa ja 
miksi ei. Keskustellaan myös siitä, tuliko vaihdettua jotain oikein tärkeääkin, miksi. Jokainen 
kertoo, mitkä asiat ovat hänelle erittäin tärkeitä. Myös meklari kertoo, mitä asioita ja arvoja hä-
nelle on kertynyt huutokaupassa. 

Aikaa kuluu 25 - 45 minuuttia. Arviointikeskusteluun varataan riittävästi aikaa. 

Keskustelunaiheita 

Keskustellaan yhdessä huutokaupan onnistumisesta sekä ryhmäkeskustelujen tuloksista. Oliko vai-
kea päättää, mitä ostaisi? Mitkä asiat ja arvot kävivät parhaiten kaupaksi? Mitkä eivät kelvanneet 
kellekään? Miksi? Keskustelun tukena voidaan käyttää arvokehikkoja (⇒ ks. liite 1). Voidaan yrittää 
luokitella huutokaupattavia ja omaisuuksia niiden ehdottamien luokitusten alle. Mitkä asiat voidaan 
luokitella itseisarvoiksi, entä välinearvoiksi? 

Sovellettu lähteestä: Matikainen, Pirkko 1994. Arvohuutokauppa,. Kirjassa Käpylä, Markku & Wahlström, Riit-
ta.(toim.). Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 
17. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä. 2. uudistettu painos. s.36-39  

17. MIKÄ ON PYHÄÄ? 

Tarvitaan  

• Aikaa: 1-2 tuntia. 
• Kohderyhmä: nuoret, aikuiset. 
• Tavoite: Pohtia erityisen arvokkaita eli pyhiä asioita ja meitä ohjaavaa henkilökohtaista ja yleis-

tä moraalia. 
• Tarvikkeet: 

o kirjoitusvälineet  
o kernaasti vaaleanharmaata / violettia sekä keltaista paperia kullekin osallistujalle  
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen TAI seinätilaa, paperia ja teip-

piä 
o musiikkia (hiljaista, rauhoittavaa, ylevää). 

Toteutus 

1. Johdattelu 

Istutaan mukavasti vaikkapa lattialle rinkiin. Taustalla voi soida sopiva, hiljainen ja rauhoittava 
musiikki. Valojakin voidaan himmentää. Ohjaaja johdattelee ajattelemaan aihetta. Hän voi esittää 
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kysymyksiä suoraan. Hän voi myös lukea jonkin sopivan jonkun henkilön kuvauksen pyhyyskoke-
muksesta.  

Esimerkiksi Kalevalan runossa 23 pyhyys ilmenee kehotuksena pysyä etäällä pyhästä ja käyttäytyä 
kunnioittavasti pyhän lähellä, tässä pihlajasta: 

”Kuules, neiti, kuin sanelen, 
kuin sanelen, kuin puhelen! 

Elä suihki sutsunatta, 
elä liiku liinasetta, 

elä kengättä kehaja; 
tuosta sulho suuttuneisi, 
mies nuori nuristuneisi. 
Noita sie kovin varaja 

pihlajaisia pihalla! 
Pyhät on pihlajat pihalla, 
pyhät oksat pihlajissa, 

pyhät lehvät oksasissa, 
marjaset sitäi pyhemmät.” 

Pyhä on Suomessa esihistoriallisella ajalla merkinnyt sekä yhteisön alueen reunaa että erilailla mer-
kittävien alueiden risteyspaikkaa. Pyhä liitettiin myös kulttuurin kannalta merkityksellisiin ajanjak-
soihin, kuten viljankasvun alkuun ja viljankorjuuseen sekä sosiaalisiin rituaaleihin. Myös eläimet, 
kuten karhu, hirvi ja erityiset paikat tai kasvit ovat voineet olla pyhiä. Ihmisiä, sukuja, avioliittoja, 
nimiä, taloja on voitu pitää pyhinä. Jokin tapahtuma on voitu pyhittää ja näin se on voinut olla alku 
jopa pyhäpäivälle.  

Moderneissa kulttuureissa erilaiset arvot ovat voineet muodostua itseisarvoiksi, joita ei ole saanut 
tai haluttu kyseenalaistaa. Puhutaan jopa tabuista, joka on eräs intialainen pyhä-sanan muoto. 

Uskontojen piirissä pyhää on ollut myös valittu yhteys. Jotkut pelkäävät, että vapaasta markkinata-
loudesta on tullut meidän aikanamme pyhää (⇒ ks. liite 2, kohta 2.). 

Ohjaaja rakentaa aihetta eteenpäin esimerkiksi seuraavasti: ”Olette varmasti itsekin joskus toden-
neet jostakin, että se asia on niin pyhä, ettei sitä voi arvioida tai ainakaan muuttaa. Usein arkikie-
lessä pyhällä asialla tarkoitetaan itseisarvoista asiaa. Joku on määritellyt, että pyhää on se, johon 
puuttuminen aiheuttaa voimakkaan reaktion ja se, minkä puolesta on valmis uhrautumaan. Toisille 
luonto on pyhää, toisille Jumala, toiset löytävät pyhää ihmisistä tai kulttuureista. Joskus rakennus-
kin voi tuntua pyhältä…Toiset ovat sitä mieltä, että elämä itsessään on niin pyhää, ettei esimerkiksi 
sairastakaan lasta saisi abortoida tai harjoittaa ehkäisyä lainkaan.”  

⇒ Liitteessä 2 on viiteaineistoksi muutama näkökulma (kuten YK:n ihmisoikeusjulistus) pyhyys-
keskusteluun. Mutta pyhyys voi ilmetä myös huomattavasti arkisemmin.  

2. Pyhyysarviointi 

”Mieti, mitä mieltä Sinä olet, miten koet. Mikä Sinulle on pyhää?” 

”Siirrytään itse tehtävään. Tarkoitus on, että nyt kymmenen minuutin aikana jokainen pohtii ty-
könänsä sellaista asiaa, jota ei saisi missään tapauksessa muuttaa mitenkään. Se voi olla abstrakti 
asia, paikka, ihminen, luontoon kuuluva asia, tapahtuma, talo, perinne, taidetta…mitä vain…” 
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Nämä asiat kirjoitetaan violeteille tai vaaleanharmaille papereille, jotka ohjaaja kerää (laput voi 
kääntää kerättäessä nurinpäin). 

3. Luopumisvalmius 

”Hyvä. Nyt kaikki ovat miettineet pysyviä asioita. Seuraavaksi voimme pohtia sitä, olemmeko val-
miita luopumaan näiden muuttumattomiksi toivomiemme asioiden vuoksi jostakin. Seuraavaksi jo-
kainen pohtii sellaisia itselle tärkeitä asioita tai olentoja, joiden puolesta olisi valmis luopumaan 
jostakin muusta. Mieti, mihin taululle listatuista luopumisasteista tämä tärkeä asia kuuluu.” 

Kukin asia kirjoitetaan omalle keltaiselle paperille ja alle luopumisaste (esim. ”oma äiti – läheinen 
ihmissuhde”). Luopumisasteet on hyvä numeroida etukäteen vaikkapa liitutaululle, josta osallistujat 
voivat sitten valita numeroita lappuihinsa. Esimerkkejä luopumisasteista:  

oma elämä, omaa terveyttä, ystävyyssuhde tai muu läheinen ihmissuhde, pitkäkestoisesti/työläästi 
hankittua omaisuutta, tunteita sisältäviä esineitä, rahaa, oma erityislahjakkuus, oma koulutus tai 
koulutusmahdollisuus, oma työpaikka, oma vapaa-ajanviettotapa, aikaa, kulutushyödykkeitä, muka-
vuutta… 

4. Vertailu 

Laput kerätään ja kootaan taululle. Muuttumattomat asiat ryhmitellään omaksi ryhmäkseen ja luo-
pumisvalmiutta sisältävät omaksi ryhmäkseen.  

5. Yhteisten pyhyysarvojen etsiminen 

Tarkastellaan, löytyykö muuttumattomista ja luopumisvalmiutta sisältävistä lapuista samoja ulottu-
vuuksia tai samoja asioita. Pohditaan, voidaanko lapuista päätellä joitakin ryhmän yhteisiä pyhiä 
arvoja. 

6. Päätös  

Lopuksi voidaan lukea vaikkapa jokin runo tai pätkä kansalliseepos Kalevalasta tai YK:n julistuk-
sesta (⇒ ks. liitteet 1 ja 2). Näin osallistujille jää päähän kytemään lisäevästystä omatoimista py-
hyyden pohdintaa varten. Vetäjä voi heittää kysymyksenä ilmaan, ovatko luetussa tekstissä esiinty-
neet asiat ryhmälle pyhiä. 

”Kaikilla kulttuureilla ja usein yksilöilläkin on omat pyhät asiansa. Toisen maailmansodan jälkeen 
Kansojen yhteisö kuitenkin katsoi ihmisoikeuksien julistuksen avulla tarpeelliseksi määritellä koko 
maapallolle yhteiset itseisarvoiset ja koskemattomat, pyhät asiat: vapaus, oikeudenmukaisuus ja 
rauha. Uuden vuosituhannen kynnyksellä Kansojen yhteisö on liittänyt kestävän kehityksen yhdeksi 
uudeksi tavoiteltavaksi asiaksi. Siten Kansojen yhteisöjen politiikassa elämän jatkuvuus, vapaus, 
oikeudenmukaisuus, ihmisarvo ja rauha ovat edelleen itseisarvoisia, sellaisenaan tavoiteltavia asi-
oita. Mutta ovatko ne koskemattomia, etäisiä ja muuttumattomia asioita?” 

Keskustelunaiheita 

Keskustelua voidaan johdatella kysymällä esim. Mikä Sinulle on luonnossa pyhää? Voiko esine tai 
olento olla pyhä? Kenen elämä on pyhää, koskeeko elämän pyhyys ihmisten lisäksi myös eläimiä, 
kasveja, mikrobeja jne.? Entä voiko elämää kantavaa ekosysteemiä kuten metsää pitää pyhänä, jos 
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kerran elämää itsessään pidetään niin pyhänä, että sen kunnioitus ja suojelu ovat kansainvälisesti 
tunnustettuja?  

Voidaan keskustella tarkemmin itseis- ja välinearvoista ja niiden merkityksistä. Keskustelun apuna 
voi käyttää arvokehikkoja (⇒ ks. liite 1) ja Pietarisen luontoasenteita (⇒ ks. liite 2). Voidaan poh-
tia esimerkkejä siitä, mihin erilaiset luontoasenteet käytännössä voivat johtaa. Millaiset asenteet 
nykypäivänä ovat vallalla? Entä miten lienee ollut vaikkapa 100 vuotta sitten? Entä tulevaisuudes-
sa?  

Sovellettu lähteestä: Jääskeläinen, Liisa & Nykänen, Riitta (toim.). 1994. Koulu ympäristön vaalijana. Opetushallitus. 
Painatuskeskus, Helsinki. (83s.) 

Suomalaisten ja kulttuurien pyhyyskäsityksistä: Anttonen Veikko. Ihmisen ja maan rajat. ”Pyhä” kulttuurisena katego-
riana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 646. Helsinki.1996. 
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III KENEN ARVOT? 

Kolmannessa osassa keskustellaan ja väitelläänkin erilaisista arvoista ja arvoristiriidoista ta-
pausesimerkkien avulla. Tavoitteena on oppia näkemään asioita eri osapuolien arvolähtökohdista 
käsin.  

18. VÄITTELY 

Tarvitaan 

• Aikaa: 30-60 min. 
• Kohderyhmä: nuoret, aikuiset. 
• Tavoite: Pohtia väittelyn keinoin osapuolten erilaisia arvoja. 
• Tarvikkeet:  

o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen 
o ryhmille muistiinpanovälineet. 

Toteutus: Tapa 1 

1. Osallistujat pohtivat ryhmissä kokemuksiaan keskusteluista ja tilanteista, joissa he ovat joutu-
neet puolustamaan ympäristövastuullisuuttaan tai ympäristöeettisiä kannanottojaan. Mietitään, 
millaisia väitteitä tilanteissa esitettiin. Jonkun kannattaa toimia sihteerinä ja kirjata ylös tilantei-
ta ja väitteitä. 

2. Väitteistä kootaan aineisto keskusteluharjoitukselle: Millainen oli tilanne? Mitä asiaa puolustet-
tiin ja vastustettiin? Keitä tilanteeseen osallistui? Millaisia väitteitä esitettiin? 

3. Valitaan väittelypari, joista toinen aloittaa väittelyn esille nousseiden aiheiden seasta valitse-
mastaan. Keskustelun voi avata esimerkiksi seuraavasti: ”Ei kannata tehdä mitään, koska kui-
tenkin maailma joskus tuhoutuu.” tai ”Ympäristönsuojelu on turhaa vouhotusta.” Pari vastaa 
tähän omalla väitteellään, kuten: ”Elämää täytyy suojella.” tai ”Ilman ympäristönsuojelua maa-
ilmassa olisi paljon enemmän sairaita ihmisiä.”  

Väittelyt käydään läpi ryhmä kerrallaan. Muita osallistujia pyydetään etukäteen kiinnittämään kes-
kustelun aikana huomiota esitettyihin arvoihin (eli siihen, mihin vedotaan) ja kirjaamaan niitä ylös 
(esim. elämän suojelu, terveys, raha). 

Toteutus: Tapa 2 

1. Ohjaaja antaa valmiiksi aiheen, jota vastustaen ja puolustaen väittely käydään. Aihe voi olla 
esimerkiksi jokin ympäristönsuojelun kannalta merkityksellinen arkielämän valinta tai sitten 
laajempi kokonaisuus. Esimerkiksi: 

pyöräilyn / joukkoliikenteen käyttö vs. yksityisautoilu, kirpparivaatteiden käyttö vs. uusien muo-
tivaatteiden käyttö, ilmastonmuutoksen torjuminen vs. huomiotta jättäminen, uusiutuvat vs. uu-
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siutumattomat energialähteet / ydinvoima, eläinkokeiden hyväksyminen vs. kieltäminen, luon-
nonmukainen maataloustuotanto vs. tavanomainen tehomaataloustuotanto jne. 

Jos valitaan laajempi aihe, kannattaa osallistujille jättää hieman aikaa etsiä väitteidensä tueksi 
tietoja internetistä tai ohjaajan tuomasta kirjallisuudesta.  

2. Osallistujat jakaantuvat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä puolustaa aihetta, toinen vastustaa. 
Puheenjohtajana toimii joko ohjaaja tai joku osallistujista, ettei päädytä huutoäänestykseen. Pai-
notetaan sitä, että tärkeitä ovat hyvät perustelut väittämille. Tunteisiinkin saa tietysti vedota…  

Jos ryhmä on kovin suuri, voidaan osa jättää yleisöksi, joka saa väittelyn loputtua äänestää siitä, 
kumpi osapuoli oli uskottavampi ja miksi. Yleisöä voidaan myös pyytää kirjaamaan ylös esitet-
tyjä arvoja. Jos yleisöä ei ole, tämän voi tehdä valittu sihteeri tai ohjaaja. 

Keskustelunaiheita 

Väitekeskustelun jälkeen ohjaajan avulla käydään yhteinen reflektioprosessi. Siinä kiinnitetään 
huomiota väittelyissä esille nousseisiin arvoihin, uskomuksiin, mieltymyksiin, tunteisiin jne. Kerä-
tään löydöksiä taululle tai kalvolle. Millaiset arvot nousivat esille useimmin ja tärkeimpinä? Millai-
siin arvoihin oli helpoin vedota, millaisiin vaikein? Mihin vetoaminen tuntui tehokkaimmalta? Oli-
vatko väittämät enemmän tieto- vai arvoperusteisia? Miten paljon vedottiin tunteisiin? 

Käydään myös läpi väittelytilanteissa avoimiksi jääneet kysymykset ja ristiriitaiset keskustelutilan-
teet. Voidaan pohtia myös väittelytoimintaan liittyviä psykologisia tekijöitä, samoin käytettyjen 
perustelujen loogisuutta ja uskottavuutta. 

Muokattu lähteestä: Wahlström, Riitta 1994. Kokemuksellinen oppiminen ympäristökasvatuksessa.. Kirjassa Käpylä, 
Markku & Wahlström, Riitta.(toim.). Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus-
keskuksen oppimateriaaleja 17. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä. 2. uudistettu painos, s.20-30. 

19. ARVOANALYYSI 

Tarvitaan  

• Aikaa: 2-3 (jopa 4) tuntia. 
• Kohderyhmä: nuoret, aikuiset. 
• Tavoite: Pohtia esimerkkitapauksen avulla, miten erilaiset arvot vaikuttavat päätöksentekoon. 
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineitä 
o liitutaulu tai laaja seinä, jonne voidaan teipata kirjallisia tuotoksia 
o punaisia ja vihreitä lappuja 4-5 kpl osallistujaa kohti. 

Toteutus 

Arvoanalyysillä tarkoitetaan tässä tieteellisen tyyppistä lähestymistapaa, joka jakaa aiheet ja pää-
tökset pieniin, johdonmukaisiin askeliin. 

Harjoitus etenee siten, että: 
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perusaihe analysoidaan  eri toimintavaihtoehtojen seuraukset ennustetaan  asiatiedot kootaan 
 totuus arvioidaan  oleelliset arvot lausutaan ja määritellään. 

Ensin valitaan yhdessä esimerkkitapaus / tapaukset, joita halutaan analysoida. Parasta olisi, jos osal-
listujat itse keksisivät sen. Esimerkit kannattaa valita osallistujien lähiympäristöstä, se voi olla vaik-
kapa jokin mediassa esillä oleva rakennushanke tai paikallinen ympäristöongelma. Analyysi on hel-
pompaa, jos aiheeseen liittyy selkeä vastakkainasettelu. Ongelma-analyysistä arvokasvatuksen väli-
neenä on useita tapausesimerkkejä kirjassa Ympäristökasvatuksen menetelmäopas I (s. 151-193, 
esim. Nuuksion tulevaisuus, Muumimaailma-hanke, moottorikelkkailu). 

Alla on valittu esimerkiksi yhdistyksen hankintojen suunnittelu ja niiden arviointi fyysisin, talou-
dellisin, inhimillisin, poliittisin ja luonnonvarojen käytön kriteerein. Myös muita kriteerejä voidaan 
käyttää osallistujien ideoiden ja joukon koon mukaan. Vaihtoehtoihin sisältyviä arvoja tehdään nä-
kyviksi päätöksentekoa jäljittelemällä.  

Esimerkki: Yhdistyksen huvilan toimintasuunnitelma  

Yhdistys on tekemässä toimintasuunnitelmaa järven rannalla noin 4 km lähimmästä taajamasta sijaitsevalle vapaa-ajan 
huvilalleen. Suunnitelmassa päätetään huvilan lämmitys- ja valaistusvaihtoehdot, käymäläratkaisut, vedenhankinta, 
perustarvikkeiden hankinta sekä kulkutapa huvilalle sisältäen pysäköintipaikan arviointitarpeen. 

a) Energianhankinnassa arvioidaan huvilan sähköistystarve. Arvioidaan esim. valaistuksen, viihdelaitteistojen ja jääkaa-
pin tarve, päätettään lämmitystapa, valitaanko sähkö- vai puulämmitteinen sauna jne. Mikäli sähköistykseen päädytään, 
arvioidaan, mistä ja millaista sähköä hankitaan. Suuri valtakunnallinen energialaitos kampanjoi edullisen pysyvähintai-
sen sähkösopimuksen tekemisestä. Paikallisella energialaitoksella on kampanja Luonnonsuojeluliiton ekosähkömerkin 
saaneen sähkön myymiseksi. Puheenjohtajan naapuri omistaa yrityksen, joka myy aurinkopaneeleja. Huvilan sijainti-
kunnassa toimii useita metsätalousyrittäjiä. Mikäli sähköistysajatuksesta luovutaan tai sitä rajataan, pohditaan muita 
mahdollisuuksia valaistukseen, saunan lämmityspuiden hankintaa sekä ilta-aktiviteetteja.  

b) Käymäläratkaisuksi on paikallinen kemikaaliyrittäjä tarjonnut kemiallista WC:tä, jonka säiliön hän on lupautunut 
määräajoin tyhjentämään. Vaihtoehtona on perinteinen puusee tai sen edistyneempi versio, kompostoiva vessa, josta 
saataisiin myös lannoitetta. Mahdollista on myös liittyä yleiseen viemäriverkostoon, jolloin voitaisiin hankkia normaali 
vedellä huuhdeltava vessa.  

c) Vedenhankinnassa on yksi vaihtoehto johtaa vesijohto läheisestä (4 km) taajamasta huvilalle. Toinen vaihtoehto on 
tuoda vesi tankeissa huvilalle pikkuautoilla. Voidaan myös yrittää kaivon rakentamista. Kunnan ympäristötarkastaja on 
kovistellut huvilan käyttäjiä liittymään yleiseen viemäriin tai rakentamaan lainsäädännön mukaisen puhdistusjärjestel-
män kiinteistölle. Kiinteistö sijaitsee kauniin Hulejärven rannalla. 

d) Muilla perustarvikkeilla tarkoitetaan yleisesti kesämökeillä ja huviloilla tarvittavia tykötarpeita, kuten WC-paperia, 
kynttilöitä, astioita, kahvia, teetä, saippuaa, astianpesuvälineitä, pyykinpesuvälineitä, lakanoita, televisiota, radiota yms. 
Ruoan hankinta on jokaisen käyttäjän ratkaistavissa. Mutta isompia kokoontumisia varten päätetään säännöt ja peruspe-
riaatteet tältäkin osin: tuodaanko ruoka mukana kaupungista, ostetaanko se sijaintikunnan marketista vai paikallisilta 
tuottajilta suoraan. Entä mikä on Reilun kaupan ja luomutuotteiden merkitys? Mietitään myös, mitkä tarvikkeet ovat 
välttämättömiä ja miten eri tarvikkeet mahdollisesti ohjaavat vapaa-ajantoimintoja huvilalla. 

e) Huvilalle kulkemisen vaihtoehtoina on ehdotettu tarpeenmukaista yhteiskuljetusta riittävän monen kulkurin ollessa 
innostunut lähtemään huvilalle, omien autojen käyttöä, vaikuttamista bussiyhtiöön (jotta se järjestäisi joitakin vuoroja 
kulkemaan myös Hulekylän peräkylän kautta, jossa huvila sijaitsee) sekä veneyhteyttä kirkonkylältä. Mikäli ratkaisuksi 
valitaan omien autojen käyttöön perustuva liikenneyhteys, täytyy huvilalle järjestää pysäköintipaikkoja ja huolehtia tien 
kunnossapidosta.  

 

1. Perustetaan 4-5 ryhmää, jotka jakautuvat tarkastelemaan eri vaihtoehtoja joko 1. taloudellisten, 
2. luontoon kohdistuvien, 3. inhimillisten (terveys, estetiikka, muu hyvinvointi, sosiaaliset vai-
kutukset) tai 4. luonnonresurssien kulumisen vaikutusten kannalta. Vaihtoehtoisesti voidaan so-
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pia, että kukin ryhmä tarkastelee yhtä päätöksentekoa vaativaa asiaa (a-e) kaikista 1-4 näkökul-
masta.  

2. Kukin ryhmä arvioi vaihtoehtoja ja niiden seurauksia em. kriteerein. Vaihtoehtoja arvioidaan 
myös olemassa oleviin resursseihin nähden mahdollisimman realistisesti. Ryhmä kokoaa ne yh-
teen esimerkiksi piirtämällä kaavioksi joko käytettyjen arviointikehikkojen mukaisesti tai toi-
mintavaihtoehdon mukaisesti. Sitten ne kootaan arviointikriteerien avulla luokittelemalla taulul-
le/seinälle (esim. alla olevan taulukon tapaan).  

3. Sitten kukin osallistuja arvioi liikennevaloperiaatteella eri vaihtoehtoja: hyvät puolet listataan 
vihreälle lapulle ja huonot puolet punaiselle. Vaiheen yksinkertaistamiseksi voidaan toimia niin, 
että kukin arvioi eri arviointikriteerien 1-4 mukaan muodostettuja toimintavaihtoehtoryhmiä 
(esim. taloudellisesti arvioituja lopputuloksia). Laput kootaan vaihtoehtojen kohdalle taululle. 
(Vaihtoehtoja voidaan tarkastella erikseen, jos tila ei muutoin riitä.) Kustakin vaihtoehdosta ja 
sitä puoltavista ja vastustavista arvoista keskustellaan yhdessä. Yritetään saada aikaan koko 
ryhmän yhteinen päätös valittavasta toimintasuunnitelmasta. 

4. Lopulta laput kootaan yhteen. Niistä yritetään määritellä koko osallistujaryhmän yhteiset arvot 
esimerkiksi eri arviointikriteerien saamien myönteisten palautteiden yleisyyden perusteella (eli 
esim. mikä 1-4 kriteereistä keräsi eniten vihreitä lappuja). 

Taulukko 1. Yhdistyksen huvilan toimintasuunnitelman arvoanalyysi. (VE= vaihtoehto) 

TOIMINTO 

 

 

 

VAIKUTUKSET 

Energianhankinta: 

VE1: ei sähköä 

VE2: norm. sähkö 

VE3: ekosähköä 

Käymälä: 

VE1: komp.wc  

VE2: kemiall. 

VE3: ve-
siwc&viem. 

Vedenhankinta: 

VE1: vesijohto 

VE2: vesitankit 

VE3: kaivo 

Muut tarvikkeet: 

VE1: 
norm.tuotteet 

VE2: 
eko/reilukaup 

 

Kulkutavat: 

VE1: yhteiskuljetuk. 

VE2: omat autot 

VE3: bussi 

VE4: vene 

Taloudelliset VE1: halvin 

VE2: kohtuuhintaista 

VE3: kalliimpaa 

jne…    

Luonto VE1: ei kuormita 

VE2: suuret ympvaik. 

VE3: pienemmät ympv. 

    

Inhimilliset VE1: mukavuus, turval-
lisuus heikkenee? 

VE2:  

VE3: paik. työllisyys 

    

Luonnonresurssit VE1: ei kulu 

VE2: foss.lv 

VE3: uusiut.lv 

    

 

Keskustelunaiheita  

Lopuksi keskustellaan siitä, ovatko kriteerit 1-4 yleispäteviä arvoja, joita voidaan soveltaa myös 
muuhun elämään (⇒ ks. liite 1). Eli pohdimmeko usein asioita, valintojamme ja päätöksiämme ar-
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kielämässä näiden arvojen kannalta? Entä millaisia ristiriitoja keskusteluissa ilmeni? Oliko päätök-
senteko ja eri arvojen yhteen sovittelu hankalaa?  

Sovellettu lähteestä: Chambers, Bill (with contributions from Jane Featherstone and Graham Ranger). 1995. Aware-
ness into Action. Environmental education in the primary Curriculum. The Geographical Association. Environmental 
Education Working Group. Sheffield. (56 s.) 

20. ONGELMA-ANALYYSI  

Tarvitaan  

• Aikaa: noin 1 tunti. 
• Kohderyhmä: nuoret, aikuiset.  
• Tavoite: Pohtia ympäristöongelmia ja niiden ratkaisua erilaisista arvolähtökohdista. 
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineet 
o ⇒ taustatietoa esimerkkitehtävään ks. liite 3: Luonnonvarojen kulutus. 

Toteutus 

Harjoitus voidaan tehdä yksin, pareittain tai ryhmissä. 

1. Tee / tehkää luettelo sinua / teitä kiinnostavista, tällä hetkellä esillä olevista tai merkittävistä 
paikallisista/ suomalaisista ympäristöongelmista, joihin sisältyy joku muutospaine. 

Esim. kierrätykseen liittyvät kotitalouksien ongelmat, jätteenpoltto, Itämeren saastuminen, jon-
kin uhanalaisen lajin sukupuuttouhka, ilmastonmuutos ja sen torjuminen Suomessa, melu kau-
punkien keskustoissa, vanhojen metsien hakkuut, jokin paikallinen rakennusprojekti, ekotehok-
kuuden parantaminen / luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen (ks. alla)… 

2. Valitse perustellusti yksi ongelma tarkemman analyysin kohteeksi. Analysoi valitsemaasi on-
gelmaa seuraavin kriteerein: 

• Ketkä ovat osapuolina ongelmassa: esim. yksilöt, yhteisöt, järjestöt, yritykset? 
• Mitkä ovat eri osapuolten kannat: kuka vastustaa, kuka hyväksyy pohdittavana olevan muu-

toksen? 
• Mihin osapuolet perustavat oman kantansa?  
• Minkälaisia arvoja näiden perusteluiden taustalla mahdollisesti on? 
• Minkälaisia ratkaisuja tunnistettujen arvojen perusteella voisi esittää? 

3. Mieti ongelman eri ratkaisuvaihtoehtoja tarkemmin ja arvioi niitä eri ryhmien kannalta.  

• Ketkä kärsivät ja hyötyvät eniten erilaisista ratkaisuista? 
• Millaisia ongelmia voi tulla eri ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamisen suhteen? 

4. Arvioi omaa elämäntyyliäsi ongelman suhteen. 

• Mistä olisit valmis luopumaan asian myönteisen ratkaisun vuoksi? Miksi? 
• Mistä et olisi valmis luopumaan? Miksi? 
• Miten luulet muiden suhtautuvan luopumisajatukseen? 
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Esimerkki: Oman kaupungin / kunnan ekotehokkuuden parantaminen luonnonva-
rojen kulutusta vähentämällä 

1. Ongelman määrittely: Miten luonnonvarojen kulutusta voidaan vähentää omalla asuinalueella? (⇒ Taustatietoa 
ks. liite 3: Luonnonvarojen kulutus) 

2. Ongelma-analyysi aloitetaan pohtimalla, ketkä ovat osapuolina ongelmassa. Esim. asukkaat kuluttajina, paikalliset 
yritykset (huomioidaan myös vientiyritykset), energiaa alueelle tuottava laitos, kunnalliset palvelut, valtion palve-
lut, liikenne, teollisuus, metsänomistajat, sijoittajat, pankit, kiinteistöyhtiöt jne.  

• Pohditaan heidän merkittävyyttään ja kantojaan luonnonvarojen kulutukseen. Mitkä tahot kuluttavat enemmän 
uusiutuvia, mitkä uusiutumattomia luonnonvaroja? Millä eri osapuolet perustelevat oikeuttansa kuluttaa luon-
nonvaroja? Minkälaisia arvoja näiden perusteluiden taustalla mahdollisesti on?  

• Minkälaisia ratkaisuja arvojen perusteella voisi ongelmaan esittää? Esim: vähennetään yksityisautoilua ja näin 
sen kuluttamaa fossiilisten polttoaineiden määrää parantamalla joukkoliikennettä ja pyöräilymahdollisuuksia… 
Parannetaan tuotteiden uudelleenkäyttömahdollisuuksia ja kuluttajien kiinnostusta käytettyihin tuotteisiin… 
Jne.  

• Keiden osapuolien voisi olla helpointa vähentää kulutusta? Mitä kulutusta osapuolet ovat kenties valmiita vä-
hentämään? Mistä kulutuksesta he eivät missään nimessä luopuisi? Miksi? 

• Voidaan pohtia myös sitä, kuka on viimeinen kuluttaja kunkin tahon luonnonvarojen kulutusprosessissa. Esim. 
jos tielaitos kuluttaa kunnassa määrän X luonnonvaroja, kuka on tielaitoksen palvelujen kuluttaja ja viime kä-
dessä kuluttaa tuon määrän X? Entä julkisen sektorin osalta? Jne. 

3. Arvioidaan kulutusongelman ratkaisuvaihtoehtoja eri ryhmien kannalta.  

• Ketkä kärsisivät ja hyötyisivät eniten kulutuksen eri vähentämisvaihtoehdoista? Millaisia 
toteuttamisongelmia on odotettavissa? 

4. Arvioidaan vielä ryhmissä omaa elämäntyyliä ongelman suhteen. 

• Mistä kukin olisi valmis luopumaan luonnonvarojen kulumisen vähentämiseksi? Mistä 
ei? 

Keskustelunaiheita 

Keskustellaan harjoituksen onnistumisesta ja pohditaan kenties ilmaantuneita ristiriitoja. Keskustel-
laan siitä, miten päätöksenteossa yleensäkin joudutaan luovimaan erilaisten arvojen välillä ja ratkai-
sut ovat siksi usein vaikeita. Harjoituksen lopuksi ohjaaja voi vielä esittää jonkin arvoluokituksen ja 
kannustaa osallistujia pohtimaan kuluttamista ja omaa suhdettaan epämateriaalisiin arvoihin (⇒ ks. 
liite 1, arvokehikko 3.) Tärkeää on tuoda esille jokaisen vastuu kulutuksen vähentämisestä. 

Sovellettu lähteestä: Käpylä, Markku. 1994. Ympäristöongelman analysointi oppimismenetelmänä. Kirjassa Käpylä, 
Markku & Wahlström, Riitta.(toim.). Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus-
keskuksen oppimateriaaleja 17. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä. 2. uudistettu painos, s. 146-
150.  
Lisätietoa ympäristöongelmista esim.: Berninger, Kati; Tapio, Petri & Willamo, Risto. 1996. Ympäristönsuojelun pe-
rusteet. Gaudeamus.  

Hakala, Harri  & Välimäki, Jari. 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Helsinki: Gaudeamus: Suomen ympäristö-
keskus.  

Kuusisto, Esko & Gustafsson, Jaana. 2005. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat: uhkakuvista yhteistyöhön. Turun 
yliopisto, täydennyskoulutuskeskus.  
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21. RIITAKYSYMYKSEN ANALYYSI 

Tarvitaan  

• Aikaa: noin 20-30 min. 
• Kohderyhmä: nuoret, aikuiset. Tehtävä voi sopia jo 5.-6.luokkalaisille, jos valittava riitakysy-

mys on tarpeeksi yksinkertainen ja koskee jotakin lähiympäristön konkreettista ongelmatilannet-
ta.  

• Tavoite: Pohtia valitun ympäristöongelman ratkaisua erilaisten ryhmien näkökulmista. 
• Tarvikkeet: 

o kyniä ja ruutupaperia. 

Toteutus 

1. Jakaannutaan pienryhmiin. Osallistujat valitsevat yhdessä riitakysymykseksi jonkin 
ajankohtaisen ja mielellään paikallisen, konkreettisen ympäristöongelman. Ryhmät voi-
vat kaikki käsitellä samaa ympäristöongelmaa tai valita kukin oman ongelman käsitte-
lyyn. Ongelmassa olisi hyvä olla selkeitä osapuolia ja kantoja. Ongelma muotoillaan 
selkeästi väitteen muotoon.  

2. Ympäristöongelmaa analysoidaan ryhmissä riitakysymyksenä alla olevan kaltaisen tau-
lukon avulla. Aloitetaan listaamalla kaikki osapuolet, joita ongelma koskettaa. Sitten 
pohditaan, puolustavatko vai vastustavatko he valittua väitettä. Samankin osapuolen suh-
teen voi löytyä vastakkaisia kantoja. Käsityksiä pyritään pohtimaan laajalti. Jos arvojen 
löytäminen tuntuu vaikealta, ohjaaja voi auttaa antamalla esimerkkejä arvoluokituksista 
(⇒ ks. liite 1). 

3. Lopuksi voidaan pohtia vielä sitä, olisiko käsitellyn riitakysymyksen suhteen mahdollis-
ta päästä käytännössä jonkinlaiseen kompromissiin erilaisista arvoista huolimatta? Mil-
laiseen? Jos ei olisi, niin miksi? 

4. Lopuksi ryhmät esittelevät tuloksensa toisilleen. Tämän voi hyvin tehdä vaikkapa draa-
man muodossa, jossa eri osapuolet kertovat käsityksiään asiasta. Voidaan myös jäljitellä 
kaupungin- / kunnanhallituksen kokousta (tms. kysymyksestä riippuen), jossa ko. asiasta 
pyritään tekemään päätös.  

Taulukko 2. Riitakysymyksen analysointi. Esimerkkinä väite: Yksityisautoilua Helsingin keskus-
tassa pitäisi rajoittaa perimällä tietulleja ja rakentamalla lisää kävelykatualueita.  

OSAPUOLET KANNAT KÄSITYKSET ARVOT 

yksityisautoilijat vastaan Autolla tulee päästä esteettä joka paik-
kaan. 

Yksilönvapaus. Itsekeskei-
syys. Jne. 

keskustan kauppiaat vastaan / puolesta Pelätään asiakaskatoa. Toisaalta viihtyi-
syyden lisääminen voi hyödyttää kau-
pankäyntiä, kun asiakkaita liikkuu 
enemmän. 

Taloudellisuus. Itsekeskei-
syys. Jne.  

jalankulkijat, pyöräilijät puolesta Turvallisuus lisääntyy. Viihtyisyys lisään-
tyy. Ilma puhtaampaa. 

Turvallisuus. Ekologisuus. 
Itsekeskeisyys. Sosiaali-
suus. Jne. 

JNE.    
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•  

Keskustelunaiheita 

Riitakysymys –harjoitus voi toimia johdatteluna esim. luontoetiikan pohtimiseen (⇒ ks. Pietarinen 
liite 2). Millaiset arvot edistävät parhaiten ympäristönsuojelua? Millaiset arvot toimivat sen estee-
nä? Millaisia arvoja itse kannatat, miksi?  

Keskustellaan siitä, miten vaikeaa on ottaa huomioon erilaisia arvoja ja näkemyksiä päätöksenteos-
sa.  
Lähde soveltaen: Pirkko Matikainen. Ympäristökasvatuksen luentomuistiinpanot 1998. 

22. MORAALINEN JÄRKEILY 

Tarvitaan  

• Aikaa: 1-2 tuntia. 
• Kohderyhmä: nuoret, aikuisetkin. 
• Tavoite: Pohtia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sisältyviä etu- ja arvoristiriitoja. 
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineet 
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen. 

Toteutus 

1. Osallistujille annetaan ratkaistavaksi jokin keskeneräinen moraalinen pulma ja heiltä kysy-
tään, mitä pitäisi tehdä. Parasta olisi, jos osallistujat keksivät itse jonkin todellisen tai mah-
dollisen esimerkin omalta asuinalueeltaan, mutta ohjaajakin voi tarjota valmiiksi kehitellyn 
ongelman ratkaistavaksi. Ongelman suhteen tulisi olla vähintään kaksi selkeää ratkaisuvaih-
toehtoa.  

2. Jakaudutaan pienryhmiin, joissa lähdetään pohtimaan ongelmaa. Ryhmän on päätettävä, mi-
kä vaihtoehto valitaan. Valinta tulee perustella siihen sisältyvien kahden tärkeimmän näke-
myksen mukaan eli sen mukaan, mikä ryhmäläisten mielestä on tapauksessa moraalisesti oi-
kein. 

3. Tämän jälkeen pohditaan valinnan seurauksia eri osapuolille.  

4. Tulokset esitellään muulle ryhmälle. Esiin tulleita arvoja listataan samalla taululle. 

 

Esimerkki: Kaupunkisuunnittelijat ja liikekeskus 

1. Osallistujat ottavat roolin kaupunkisuunnittelijoina, joilta pyydetään suunnitelmaa uuden asuinalueen liikepaikois-
ta.  

• Asukkaat ovat itse esittäneet muutaman ruokakaupan, kirjakaupan, kukkakaupan, apteekin, kirjaston ja 
eko / kierrätyskeskuksen sijoittamista asuinalueen keskellä sijaitseviin hylättyihin, mutta kunnostamiskel-
poisiin noin 100 vuotta vanhoihin varasto- ja teollisuuskiinteistöihin, jotka niiden omistaja olisi halukas 
myymään edullisesti. Kuntaan saataisiin verotuloja mm. remonttimiesten palkkojen myötä. Vanhojen ra-
kennusten kunnostaminen tulisi maksamaan lähes yhtä paljon kuin vaihtoehtona olevan uuden liikekes-
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kuksen rakentaminen. Museovirasto ei ole vielä tehnyt päätöstä rakennusten kulttuurihistoriallisesta arvos-
ta ja säilyttämisvelvollisuudesta. 

• Vaihtoehtona on rakentaa uusi suuri liikekeskus monipuolisine palveluineen läheiselle niitylle, noin 1,5 
km päähän uudesta asuinalueesta. Tällöin saataisiin kuntaan verotuloja urakkasopimusten ja työmiesten 
palkkojen myötä sekä tontin myyntituloista. Yksi uusi yrittäjä on lupautunut aloittamaan tuolloin toimin-
tansa kunnassa. Niitty sijaitsee vanhan, halpoja asuntoja sisältävän lähiön ja järven välissä. Maa-alueen 
omistaa yritys, jossa kaupunginjohtaja on osakkaana. Liikekeskukseen sijoitettaisiin mahdollisesti myös 
ympärivuorokautinen kuntokeskus ja videoliike ruokakauppojen, apteekin ym. lisäksi. Kierrätyskeskus si-
joitettaisiin 5 km päähän teollisuusalueelle. Vanhat teollisuus- ja varastokiinteistöt uudelta lähiöalueelta 
purettaisiin.  

2. Ryhmä päättää, kumpi vaihtoehto valitaan. Valinta perustellaan siihen sisältyvän tärkeimmän ja toiseksi tärkeim-
män näkemyksen mukaan eli sen mukaan, mikä heistä on moraalisesti oikein. 

3. Sitten osallistujat kuvaavat valinnan vaikutuksia kummallekin alueelle: uudelle lähiölle ja vanhalle lähiölle niitty-
alueineen.  

Keskustelunaiheita 

Millaisia arvoja esimerkin vaihtoehdot painottavat? Oliko ryhmissä paljon erimielisyyksiä siitä, 
kumpi vaihtoehto valittaisiin?  

Pohditaan myös sitä, miten oikeassakin kaupunkisuunnittelussa joudutaan luovimaan erilaisten ar-
vojen ristitulessa ja tekemään monenlaisia kompromisseja. Keskustellaan siitä, millä tavalla kansa-
laiset voivat vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun (YVA-prosessi, kaavavalitukset, yhteydenotot jne.). 

Viiteaineistona voidaan käyttää esimerkiksi kuntasuunnittelun materiaaleja, kaavoja ja niistä pyy-
dettyjä lausuntoja, valmiita YVA-selontekoja yms. (ks. esim. http://www.ymparisto.fi/yva ). Parasta oli-
si, että valmista materiaalia käytetään vasta osallistujien oman panostuksen jälkeen kokoamaan teh-
tävää ja kertaamaan vaihtoehtoihin sisältyviä moninaisia ulottuvuuksia. Pohditaan yhdessä, mitä 
näkökulmia esim. YVA-selontekoihin erilaisten osallistuneiden ryhmien kannalta sisältyy. 

Sovellettu lähteestä: Chambers, Bill (with contributions from Jane Featherstone and Graham Ranger). 1995. Aware-
ness into Action. Environmental education in the primary Curriculum. The Geographical Association. Environmental 
Education Working Group. Sheffield. (56 s.)  

23. ARVOSTUSVALINNAT JA ILMASTONMUUTOS  

Tarvitaan  

• Aikaa: noin tunti. 
• Kohderyhmä: nuoret, 5.-6. luokatkin. 
• Tavoite: Saada tietoa ilmastonmuutoksesta ja pohtia siihen liittyviä ongelmanratkaisu-

keinoja sekä niihin liittyviä arvoja. 
• Tarvikkeet: 

o ⇒ tausta-aineisto (Liite 3) 
o monistetut ruudukot (Taulukko 3. Arvostusvalintatehtävät portailla. ja Taulukko 4. Arvos-

tusvalintatehtävät.) TAI ruutupaperia kullekin osallistujalle ja taulukoiden mallit 
piirrettynä liitutaululle tai kalvolle 

o muistiinpanovälineet 
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o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen. 

Toteutus  

Tausta-aineisto: ⇒ Ks. liite 3 Ilmastonmuutos. Tämä on ainakin ohjaajan hyvä hallita kokonaan. 
Osallistujien kanssa sitä käsitellään kohderyhmän kannalta hyväksi katsotussa laajuudessa ennen 
arvostusvalintatehtäviin siirtymistä. Vastaavaa arvostusvalinta –menetelmää voi soveltaa myös jon-
kin muun merkittävän ympäristöongelman ratkaisuvaihtoehtojen pohtimisessa. 

Arvostusvalintatehtävät 

Ohjaaja lukee:  

”Kahdeksan väitettä ilmakehän hiilidioksidista luetaan ääneen. Kun kuulet avainsanan, joka on 
lihavoitu ja toistetaan, kirjoita sana mielestäsi oikeaan kohtaan oheisilla portailla. Jos väittämä 
näyttää erityisen tärkeältä, sijoita se portaissa ylös. Jos se näyttää vähemmän tärkeältä, sijoita se 
portaissa alas. Lopuksi, kun olet kuullut kaikki väittämät, voit vielä muuttaa tärkeysjärjestystä.”  

Taulukko 3. Arvostusvalintatehtävät portailla. 

       8 

      7  

     6   

    5    

   4     

  3      

 2       

1        

 
 
Väittämät: 

1. Teollisuusmaat kuluttavat suuria määriä fossiilisia polttoaineita teollisuuden tarvitseman ener-
gian tuottamiseen. Teollisuuden vähentäminen vähentäisi CO2-päästöjä. 

2. Maapallon metsät sitovat suuria määriä hiilidioksidia. Metsien hakkuut aiheuttavat hiilidioksi-
dimäärän lisääntymistä ilmakehässä. 

3. Jotta voitaisiin paremmin valmistautua mahdollisiin ilmaston muutoksiin, ilmastonmuutoksen 
vaikutustutkimukset pitäisi ottaa kaikkialla keskeiseksi tutkimuskohteeksi. 

4. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tulisi ottaa laajasti käyttöön vaihtoehtoisia energianläh-
teitä, kuten (ydin?)-, vesi-, tuuli- ja aurinkoenergia. 

5. Hiilidioksidivero on hyvä energian veroperuste. Se pitäisi ottaa käyttöön kaikissa teollisuus-
maissa. 

6. Soiden ojituksesta seuraa, että turpeen hajoaminen nopeutuu ja hiilidioksidia vapautuu ilmake-
hään. Soiden ojitukset pitäisi lopettaa. 
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7. Elintason nousu on ainakin tähän saakka merkinnyt energian kulutuksen lisääntymistä samas-
sa suhteessa. Pitäisi lakata tavoittelemasta taloudellista kasvua. 

8. Autoliikenne on keskeinen CO2:n päästölähde. Liikenteen kasvu riippuu taloudellisen toiminnan 
kasvusta ja yhdyskuntarakenteen hajautumisesta. Autoliikenteen kasvua tulisi rajoittaa. 

 
Osallistujien vastaukset voidaan kirjata alla olevan kaltaiseen taulukkoon tukkimiehen kirjanpidolla 
liitutaululle tai piirtoheitinkalvolle. Lopuksi ryhmä voi yrittää keskustelemalla päästä yhteisymmär-
rykseen järjestyksestä. 

Taulukko 4. Arvostusvalintatehtävät. 

Askelma Teoll väh Metsien 
hakkuut 

Vaikutus 
tutkimuk 

Vaihtoeht 
energia 

Hiilid. 
vero 

Soiden 
ojitus 

Elintason 
nousu 

Auto-
liikenne 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         

Keskustelunaiheita 

Keskustellaan tausta-aineiston perusteella yhdessä ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista, torju-
misvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista eri osapuolille: Mitkä keinot saivat osallistujien keskuu-
dessa eniten kannatusta? Miksi? Ovatko nämä keinot oikeasti tehokkaimpia vai olisiko muilla toi-
milla enemmän vaikutusta? Keihin näiden toimien vaikutukset eniten kohdistuvat? Keinoja voidaan 
verrata harjoituksessa 13 esitettyyn keinolistaan. 

Oliko tärkeysjärjestykseen asettaminen osallistujien mielestä hankalaa? Millä perusteilla tärkeysjär-
jestys tehtiin? Millaisista osallistujien arvoista tulos kertoo? Listataan taululle arvoja, joiden perus-
teella ryhmässä tehtiin päätöksiä.  

Miten merkittävänä ympäristöongelmana osallistujat ilmastonmuutosta pitävät? Herättääkö se pel-
koa, turhautumista tai muita tunteita? Kokevatko he saavansa tarpeeksi tietoa ilmastonmuutoksesta 
ja siitä, miten siihen voisi omilla toimillaan vaikuttaa? Miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on 
osoittautunut yhdeksi aikamme kaikista vaikeimmista ympäristöongelmista? Millaisella aikataululla 
ilmastonmuutokseen tulisi vaikuttaa? Keskustellaan varovaisuusperiaatteesta: vaikka tietoa ei ehkä 
olekaan tarpeeksi, ilmastonmuutosta tulee torjua jo nyt, sillä kasvihuonekaasujen päästöt ilmakehäs-
sä hajoavat niin hitaasti. 

Harjoitteen lähde: Käpylä, Markku. Lähteen lähde: Matikainen Pirkko. Ympäristöetiikkaa opettajille -luento 
30.10.2003. 
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IV ARVOISTA TOIMINTAAN 

Tämän osion harjoitukset kannustavat miettimään, millä tavoin kukin itse voisi toimia arkipäiväs-
sään, jotta tunnistetut omat arvot oikeasti myös voisivat toteutua, eivätkä jäisi vain puheiden ja mie-
lipiteiden tasolle. Kolme ensimmäistä harjoitusta eivät vaadi mitään erityistarvikkeita ja ovat nopei-
ta toteuttaa, loput vaativat useamman tapaamiskerran ja enemmän valmisteluja. 

24. MIELIKUVAMATKA TULEVAISUUTEEN  

Tarvitaan  

• Aikaa: noin 20-45 min. 
• Kohderyhmä: lapset, nuoret, miksei aikuisetkin. 
• Tavoite: Tunnistaa osallistujien toiveita, arvoja, vaikutusmahdollisuuksia ja rajoja. 
• Tarvikkeet: 

o (rauhallista taustamusiikkia). 

Toteutus 

Yleisellä tasolla tapahtuva mielikuvitusmatka: 

Nuori voi oppia itsetuntemusta tutustumalla omiin toiveisiinsa ja arvoihinsa. Samalla hän voi saada 
oivalluksia siitä, että toiveiden toteutumista voi auttaa toimimalla aktiivisesti haluamaansa suun-
taan. Elämä ei ole pelkkää ajan virran mukana kulkemista. 

Ohjaaja lukee hitaasti: 

”Sulje kevyesti silmäsi…Meillä kaikilla on unelmia ja toiveita, joista emme edes puhu muille… Ne 
ovat kuitenkin meille hyvin tärkeitä…Nuoruudessa unelmat usein liittyvät tähän hetkeen tai lähitu-
levaisuuteen… Mutta nyt matkaamme mielessämme kauas tulevaisuuteen…Tulevaisuutta ajatelles-
samme saamme paremman tuntuman tämän päivän valintoihimme…Kulje mielessäsi kaksikymmen-
tä vuotta eteenpäin…Sinulla on syntymäpäivä…Paljonko silloin täytät? Millaiselta silloin näy-
tät?…Luo itsellesi mielikuva siitä, mitä töitä teet…missä asut…millainen koti sinulla on…? Elätkö 
yksin, avoliitossa vai avioliitossa…?Jos sinulla on perhe, millainen olet isänä…tai äitinä…? Miten 
vietät vapaa-aikaasi ja mitä harrastuksia sinulla on?…Mistä silloin unelmoit?…Mistä ilahdut eri-
tyisen paljon?…Mitä pidät tärkeänä?…Palaa ajassa tähän hetkeen…Olet taas itsesi ikäinen…Avaa 
silmäsi ja venyttele hiukan.” 

Ekologisen elämäntavan valintamahdollisuuksia painottava mielikuvitusmatka: 

Ohjaaja lukee hitaasti: 

”Sulje kevyesti silmäsi…Meillä kaikilla on unelmia ja toiveita, joista emme edes puhu muille. ..Ne 
ovat kuitenkin meille hyvin tärkeitä…Nuoruudessa unelmat usein liittyvät tähän hetkeen tai lähitu-
levaisuuteen… Mutta nyt matkaamme mielessämme kauas tulevaisuuteen…Tulevaisuutta ajatelles-
samme saamme paremman tuntuman tämän päivän valintoihimme…Kulje mielessäsi kaksikymmen-
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tä vuotta eteenpäin…Sinulla on syntymäpäivä…Paljonko silloin täytät?…Millaiselta silloin näy-
tät?…Luo itsellesi mielikuva siitä… Millainen koti sinulla on?… Missä ja mistä materiaalista val-
mistettuja vaatteita käytät?…Millä kotisi lämpiää? … Onko se paljon pidemmälle sähköistetty ja 
kodinkoneistettu kuin nykyisesi?…Millaisia kodinkoneita sinulla on?…Kierrätätkö jätteitä?… 
Kompostoitko biojätteitä?… Onko sinulla auto?…Elätkö yksin, avoliitossa vai avioliitossa?…Jos 
sinulla on lapsia, miten vietätte lasten kanssa vapaa-aikaa, …shoppailetteko, pelaatteko tietokone-
pelejä, liikutteko luonnossa vai teette jotain muuta? …Onko lähellänne vielä puhtaita ja uimakel-
poisia järviä tai merta?… Entä vanhoja metsiä?…Missä teet ostokset?… Maksavatko ulkomaiset 
tuotteet paljon nykyistä enemmän?…Missä ruoka tuotetaan?… Missä käyt työssä?…Miten kuljet 
sinne?…Teetkö mahdollisesti etätyötä? …Mistä silloin unelmoit?…Mistä ilahdut erityisen pal-
jon?…Mitä pidät tärkeänä?…Mikä tekee sinut surulliseksi?… Palaa ajassa tähän hetkeen…Olet 
taas itsesi ikäinen …Avaa silmäsi ja venyttele hiukan.” 

Keskustelunaiheita 

Vertaillaan osallistujien mielikuvitusmatkoja. Millaisia tulevaisuudenkuvia mieliin ilmaantui? Oli-
vatko ne optimistisia vai pessimistisiä ympäristön tilan suhteen? Miten teknologian kehitykseen 
suhtauduttiin? Nähdäänkö nykyiset unelmat myös tulevaisuuden unelmina?  

Pohditaan, mitkä asiat vaikuttavat siihen, suhtautuuko ihminen elämäänsä optimistisesti vai pessi-
mistisesti. Miten voisimme oppia asennoitumaan elämään avoimin ja rohkein mielin? Millaisiin 
asioihin voimme itse vaikuttaa? Millaisia asioita täytyy vain oppia hyväksymään tapahtuneeksi ja 
tapahtuvaksi? Miten voisi itse toimia ja kannustaa muitakin toimimaan, jotta tulevaisuus muistuttai-
si enemmän omia unelmia siitä? Ks. myös harjoituksen 25 toimintavaihtoehdot ja kysymykset. Har-
joitukseen voi yhdistää myös Kirje tulevaisuuteen, ks. harjoitus 26. 

Lähde ilman ekologista osuutta: Lehtinen, Tiina ja Väkeväinen, Anu-Elina. 1997. Elämä pelissä. Kirja nuoruudesta 
nuorille. Opettajan aineisto. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava. Otavan Kirjapaino Keuruu. (102s.) 

25. ELÄMÄNODOTUSPALLO 

Tarvitaan  

• Aikaa: 20-45 min. 
• Kohderyhmä: kaikenikäiset. 
• Tavoite: Pohtia omia odotuksia ja vaikutusmahdollisuuksia. 
• Tarvikkeet: 

o pallo 
o muistiinpanovälineet. 

Toteutus  

Ohjaaja johdattelee harjoitukseen kysyen, mitä sanonta ”pallo hallussa” tarkoittaa. ”Kuvitellaan, 
että tämä pallo kuvaa jokaisen elämää. Mitä toivoisit sen sisältävän?”  

Ohjaaja kertoo esimerkinomaisesti, mitä hän toivoo elämältään: ”Minä toivoisin, että voisin tehdä 
vaellusmatkan Lappiin perheeni kanssa. / Minä toivoisin, että ystävyyteni tärkeimpiin ihmisiin säi-
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lyisi.” Sanottuaan toiveensa hän heittää pallon jollekulle sanoen samanaikaisesti: ”Mitä sinä, Maija, 
toivot?” Lopetetaan, kun pallo on käynyt jokaisella, ellei haluta tehdä useampia kierroksia.  

Ohjaaja voi jossain vaiheessa johdattaa harjoitusta itseisarvoja esiin tuovaan suuntaan ottaen pallon 
kiinni ja sanoen esimerkiksi: ”Minä toivoisin, että maailmassa säilyisi rauha.” tai ”Minä toivoisin, 
että ilmastonmuutos saataisiin vielä jollakin keinolla kuriin.” tai ”Minä toivoisin, että lapsenlapsil-
lani olisi vielä mahdollisuus nauttia puhtaasta luonnosta.” Ohjaajalla on todennäköisesti suuri vai-
kutus siihen, miten syvällisiä asioita harjoituksessa kohdataan. 

Keskustelunaiheita 

Harjoitus puretaan pohtien yhdessä, mitkä asiat voisivat edistää ja estää osallistujia saavuttamasta 
toiveitaan. Ohjaaja korostaa, että voimme myös itse vaikuttaa siihen, onko elämämme toiveittemme 
mukaista. Johdatellaan osallistujia pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan esittämällä joitakin 
esimerkkejä tavoista, joilla itse voi edesauttaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Kes-
kustellaan niistä. Mihin osallistujat ovat valmiita ja missä mittakaavassa?  

Alla on esitetty muutamia enemmän ja vähemmän vaativia toimintavaihtoehtoja. Ryhmän tuloksia 
voidaan kerätä yhteen taululle tukkimiehen kirjanpidolla esimerkiksi niin, että kukin miettii val-
miuttaan näihin toimintavaihtoehtoihin ∗. Valmiusluokat: a) Toimin jo nyt b) Olen valmis toimi-
maan c) En ole valmis toimimaan d) Vaikea sanoa.  

 
Toimintavaihtoehtoja: 
1. Osallistun jonkin luonnonsuojelujärjestön tai ympäristöjärjestön toimintaan. 
2. Valitsen ympäristöystävällisiä tuotteita. 
3. Ostan vain vähän kulutustavaroita. 
4. Kirjoitan yleisönosastoon. 
5. Kierrätän ja lajittelen jätteitä. 
6. Säästän energiaa. 
7. Osallistun poliittiseen toimintaan. 
8. Matkustelen vain vähän. 
9. Osallistun kansalaistottelemattomuuteen. 
10. Osallistun mielenosoituksiin. 
11. Annan rahaa ympäristönsuojelukeräyksiin. 
12. Jne. 

•   

Kysymyksiä ∗∗, joiden pohtiminen voi antaa aineksia oman elämäntavan muotoutumiseen: 
1. Mikä elämässäni on todella tarpeellista ja tärkeää? Mikä taas on turhaa tavaraa tai touhotus-

ta? 
2. Missä toimin tai en toimi omien periaatteideni mukaan? Miksi? 
3. Mikä edistää toimintani muuttumista? 
4. Mikä estää minua toteuttamasta ympäristöä säästäviä arvoja? 
5. Mistä voin tai haluan aloittaa? 
6. Mistä voin luopua, mitä muuttaa, mitä opetella? 
7. Miten teen elämänmuutoksestani hauskan, toimivan ja mielekkään?  
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Harjoituksen tuloksia voidaan käsitellä myös syvemmin. Vaikutusmahdollisuuksien pohdinta liittyy 
arvostusten pysyvyyteen ja niiden muuttumiseen arvoiksi tai pysyvämmäksi osaksi arvojärjestel-
mää. Jokainen voi vaikka varttitunnin kuluessa kirjoittaa pienen tarinan siitä, miten voi vaikuttaa 
jonkin esittämänsä toiveen toteutumiseen. Esseet luetaan pareittain ja mainitaan, mitä hyvää ja 
heikkoa esseessä loogisesti on. Keskustellaan lyhyesti siitä, miltä tuntui, onko mahdollista vaikuttaa 
vähän vai paljon? 
Sovellettu lähteestä: Lehtinen, Tiina ja Väkeväinen, Anu-Elina. 1997. (s.88- ) Elämä pelissä. Kirja nuoruudesta nuoril-
le. Opettajan aineisto. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava. Otavan Kirjapaino Keuruu 1997.( 102s) 

∗ Toimintavaihtoehtojen lähde: Järvinen, Mika. Ympäristöystävä vai vapaamatkustaja? Tutkimus nuorten ympäristö-
asenteista, s.26. Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristö 1, ympäristöpolitiikka. 1995. Lähteen lähde: Wahlström, 
E., Hallanaro, E-L. & Manninen, S. 1996. Suomen ympäristön tulevaisuus. Edita, Suomen ympäristökeskus. S. 13) 

∗∗ Kysymykset lähteestä: Jääskeläinen, Liisa & Nykänen, Riitta (toim.). 1994. Koulu ympäristön vaalijana. Opetushal-
litus. Painatuskeskus, Helsinki. (83s.) 

Ks. myös Nuoren ekoeläjän opas. Nuorisotiedotuskeskus Kompassi on kerännyt oppaaseen käytännön vinkkejä nuorille 
jokapäiväiseen, ekologisempaan elämään, miten ekoeläjä mm. hankkii vaatteet, sisustaa, meikkaa, liikkuu, harrastaa ja 
vaikuttaa. http://www.kompassi.info/page.asp?_item_id=520  

26. PYRKIMYSTEN ARVIOINTI 

Tarvitaan  

• Aikaa: noin 30 min. 
• Kohderyhmä: noin 5.-luokkalaisista ylöspäin kaikenikäiset. 
• Tavoite: Omien tavoitteiden ja pyrkimysten selkiinnyttäminen ja arviointi. 
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineet tai monistetut pyrkimystaulukot. 

Toteutus 

1. Osallistuja saa tehtäväkseen miettiä kolme (tai useampia) tämänhetkistä pyrkimystä. Ne voivat 
liittyä moniin eri elämänalueisiin: ihmissuhteisiin, ystäviin, kouluun, vapaa-aikaan, ylipäänsä it-
seen… tai sitten ympäristömyönteiseen toimintaan. 

• Esim. ”olla myöhästymättä”, ”selvittää jokin ihmissuhdesolmu”, ”oppia tietokoneen käyttöä”, 
”oppia kuuntelemaan toisia”, ”tehdä läksyt ajoissa”, ”aloittaa uusi harrastus” jne.  

• Ympäristökasvatuksessa pyrkimyksiksi valitaan konkreettisia ekotekoja, esim. ”kierrätän van-
hat tavarat”, ”ostan mieluummin kirpparilta käytettyä kuin kaupasta uutta”, ”menen pyörällä 
auton sijasta”, ”vien maitotölkit keräykseen”, ”alan juoda reilun kaupan teetä / kahvia”, ”väl-
tän ylipakattuja tuotteita”, ”en osta eläinkokeilla testattuja meikkejä”, ”ostan enemmän luomu-
ruokaa” jne. 

2. Seuraavaksi osallistuja arvioi kutakin pyrkimystään kuuden kriteerin mukaan alla olevan kaltai-
seen taulukkoon: tärkeää, toteutuu, edistynyt, riippuu itsestä, kykenen, helppo.  

Niitä arvioidaan seuraavin kriteerein: 1= ei pidä paikkaansa, 2= pitää paikkansa jonkun kerran, 3= 
pitää erittäin hyvin paikkansa.  
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Taulukko 5. Nykyisten pyrkimysteni arviointi. 

Pyrkimyksen arvioin-
tiulottuvuudet: 

Pyrkimys 1: Pyrkimys 2: Pyrkimys 3: 

Tärkeää     
Toteutuu    
Edistynyt    
Riippuu minusta    
Kykenen     
Helppoa toteuttaa    
 

3. Osallistuja voi arvioinnin jälkeen tutkia, mikä on itsestä kiinni ja mikä näyttää vaikealta sekä 
arvioida, miksi. 

4. Jälkiarviointi voidaan tehdä esim. kuukauden ja puolen vuoden kuluttua: Onko edistystä tapah-
tunut pyrkimysten suhteen? Miksi, miksi ei?  

Voidaan toteuttaa Lehtisen ja Väkeväisen mukaan myös kuvataiteen keinoin, muovailuvahaa apuna 
käyttäen kuvattaessa pyrkimyksiä. Voitaneen toteuttaa myös piirtäen, jolloin osallistuja voisi ripo-
tella arviointikriteerit eri puolille piirustusta.  

Keskustelunaiheita 

Keskustellaan yhdessä tai pienryhmissä siitä, millaisia pyrkimyksiä osallistujilla oli ekotekojen suh-
teen. Mitkä niistä tuntuvat helpoilta, mitkä vaikeilta toteuttaa? Miksi? Miten niiden edistymistä voi-
si edesauttaa? Millä tavalla osallistujan nykyiset arvot vaikuttavat ympäristöystävällisen toiminnan 
toteutumiseen? Ks. myös harjoituksen 25 toimintavaihtoehdot ja kysymykset. 
Sovellettu lähteestä: Lehtinen, Tiina ja Väkeväinen, Anu-Elina. 1997. Elämä pelissä. Kirja nuoruudesta nuorille. Opet-
tajan aineisto. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava. Otavan Kirjapaino Keuruu.( 102s.) 

JATKOHARJOITE: KIRJE TULEVAISUUTEEN 

Harjoituksen jatkeeksi voisi soveltua Kirje tulevaisuuteen: osallistuja kirjoittaa itselleen pyrkimyk-
sistään ja toiveistaan sekä niiden toteuttamissuunnitelmista kirjeen, joka on tarkoitettu luettavaksi 
vaikkapa vuoden päästä. Kirjeet talletetaan ja ne jaetaan vastaanottajille sovitun ajan kuluttua (esim. 
lukuvuoden alussa kirjoitettu kirje kevätjuhlapäivänä tai 7.luokalla kirjoitettu kirje 9.luokan lopul-
la). 

27. ”MITÄ JOS…?”  

Tarvitaan  

• Aikaa: noin tunti. 
• Kohderyhmä: nuoret. 
• Tavoite: Provosoida osallistujia visioimaan mahdollisia tulevaisuudenkuvia erilaisten väitteiden 

avulla ja miettiä, mitkä niistä ovat toivottavia ja epätoivottavia, omien arvojen kannalta.  
• Tarvikkeet: 

o ⇒ tausta-aineisto: liite 3 Luonnonvarojen kulutus 
o muistiinpanovälineet osallistujille 
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o liitutaulu tai seinätilaa  
o teippiä / sinitarraa 
o kasa punaisia ja vihreitä A4 / A5 –kokoisia paperilappuja. 

Toteutus 

Provosoivat kysymykset: Ohjaaja esittää sopivan määrän erilaisia provosoivia, johonkin muutok-
seen tähtääviä kysymyksiä (ks. esim. alla ja ⇒ liite 3 näkökulmia luonnonvarojen kulutusongel-
maan). Ne jaetaan esimerkiksi lapuilla osallistujille, kirjataan taululle / kalvolle tai luetaan ääneen 
kaikille. Lukemista voidaan haluttaessa pohjustaa pienellä esityksellä, esim. musiikilla, runolla tai 
sopivalla tekstillä (⇒ ks. esim. liitteet 1 ja 2 YK:n julistukset).  

Kysymysten ja niiden vastausten käsittely: Osallistujat kirjaavat vastauksensa kysymyksiin paperil-
le. Niistä keskustellaan pienryhmissä tai ne kootaan ja ryhmitellään taululle yhteiskeskustelua var-
ten. Olisiko muutos esitettyyn suuntaan toivottavaa? 

Jatkokäsittely arvojen täsmentämiseksi: Erilaisiin vastauksiin liitetään ”liikennevalot”. Kunkin pro-
vosoivan väitteen yhteyteen listataan osallistujien esittämiä ryhmiteltyjä tai yksittäisiä seurausvaih-
toehtoja. Sitten osallistujat saavat vihreitä ja punaisia lappuja, joille kirjaavat vaihtoehtojen kohdal-
le:  

• Punaisiin lappuihin seuraukseen kielteisesti suhtautuvat perustelut eli miksi seuraus ei 
olisi hyväksi tai toivottavaa? 

• Vihreisiin lappuihin seuraukseen myönteisesti suhtautuvat perustelut eli miksi seuraus 
olisi hyväksi tai toivottavaa? 

Laput voidaan kiinnittää taululle oikean vaihtoehdon kohdalle.  

Lopuksi pyydetään osallistujia asettamaan esitetyt alkuperäiset provosoivat muutosesitykset tärke-
ysjärjestykseen siten, että 1:llä merkitään se muutos, joka heidän mielestään on toivottavin / tärkein, 
2:lla toiseksi tärkein jne.  

Taululle voidaan lopuksi koota tukkimiehen kirjanpidolla koko ryhmän tulos ja verrata sitä myön-
teiseksi arvioituihin seurauksiin. 

Esimerkkikysymyksiä: 

Mitä hyvää voisi tapahtua / mitä huononnuksia nykyiseen voisi tapahtua, jos…  

1. …kaikki pankit alkaisivat toimia Ekopankin4 tavoin? 

2. …kehitysmaakaupoista / Reilusta kaupasta tulisi yleisin ulkomaankauppaa harjoittava kauppa-
tyyppi?  

3. …jokainen olisi käytännössä vastuussa tuottamiensa jätteiden käsittelystä? 

4. …luonnonmukaisesta viljelystä ja karjanhoidosta tulisi vallitseva maatalouden muoto? 

5. …kaikki kauppojen kertakäyttöiset pakkaukset korvattaisiin asiakkaiden omilla astioilla ja tuot-
teet myytäisiin irtoerissä? 

6. …Suomen sähköstä tuotettaisiin 10 % tuulienergialla5 ?  
                                                             
4 Kymmenisen vuotta sitten Mikkelissä perustettiin Ekopankki, jonka tarkoituksena oli rahoittaa ekologisesti ja eettises-
ti kestävää toimintaa. (http://www.yle.fi/ympuut/010204/jakso/ekopankki.htm ) 
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7. …jokainen suomalainen vähentäisi energian kulutustaan puoleen nykyisestä6 ? 

8. …panttipullojärjestelmä poistettaisiin eikä lasipulloja enää kierrätettäisi? 

9. …kaikki hankkisivat huonekalunsa käytettyinä tai teettäisivät niitä käsityöläisillä? 

10. …yksityisautolla ajamista pidettäisiin yleisesti merkkinä ekologisesta epäonnistumisesta eikä 
sosiaalisesta menestyksestä? 

11. …verotus siirrettäisiin työn tekemisestä kuluttamiseen; tavaroiden, raaka-aineiden ja energian 
hintaan? 

12. …rakentaminen vapautettaisiin yhteiskunnan sääntelystä? 

13. …yksinkertaista elämää ja vähäistä kulutusta alettaisiin arvostaa enemmän kuin materiaalista 
vaurautta? 

14. …ydinvoiman tai fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian lähteenä luovuttaisiin? 

15. … roskien heittämisestä muualle kuin roska-astiaan saisi suuret sakot? 

16. … kaikki autot alkaisivat Suomessa käyttää biopolttoaineita? 

17. … JNE. 

 

Kysymykset voidaan esittää myös näin: 

- Kuka tarvitsee ralliautoilua, turkiksia, kosmetiikkaa, mainoksia, eläinkokeita…? Miksi? 

- Kannattaako 10% Suomessa esiintyvistä eläin- ja kasvilajeista uhrata tehometsätaloudelle, joka 
tuottaa huonolaatuista puuta tai sellua mainosten raaka-aineeksi? 

- Saako 16 000 kanaa laittaa samaan jatkuvasti pimeään kanalaan? Saako koe-eläimille tehdä 
tuskallisia eläinkokeita ihmisten kauneuden nimissä? 

- JNE.  

Keskustelunaiheita  

Provosoivilla kysymyksillä pyritään kyseenalaistamaan vakiintuneita tapoja ja itsestäänselvyyksinä 
pidettyjä asioita. Niiden avulla voidaan löytää ristiriitoja ajattelumme ja toimintamme välillä. Kes-
kustellaan harjoituksen tuloksista sekä erilaisista arvoista, joita tämän menetelmän avulla saatiin 
esille. Verrataan niitä arvoluokituksiin (⇒ ks. liite 1). Millaiset arvot ryhmässä näyttävät vallitse-
van? 

Miksi mielipiteet eivät kuitenkaan aina näy käytännön toiminnassa? Keskustellaan ns. vapaamat-
kustajan ongelmasta7, siitä miksi ihmiset haluavat toki nauttia puhtaasta ympäristöstä, mutta eivät 
aina ole valmiita tekemään sen eteen itse paljonkaan. 

                                                                                                                                                                                                          
5 Tällä hetkellä tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on vain 0,1 %, eli n. 40 MW, kun Tanskassa tuulivoimal-
la tuotetaan jo nyt 10 % maan sähköntarpeesta. (http://www.vaihdavirtaa.net/index.php?id=16 ) 
6 Energiankulutuksesta tuotteiden ja palveluiden osuus on noin 50 %, loput jakautuvat liikkumisen ja kodin kulutuksen 
välillä. Kodin kulutuksesta puolet kuluu lämmitykseen ja ilmastointiin, loput jakautuvat kotitaloussähkön ja käyttöve-
den lämmityksen välillä. (http://www.tts.fi/kodinenergiaopas/energiankulutus.htm ) 
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Sovellettu lähteestä: Jääskeläinen, Liisa & Nykänen, Riitta (toim.). 1994. Koulu ympäristön vaalijana. Opetushallitus. 
Painatuskeskus, Helsinki. (83s.) 

28. TULEVAISUUDEN KOHTAAMINEN YMPÄRISTÖDRAAMANA 

Tarvitaan  

• Aikaa: parina päivänä, 1.päivänä noin 30-45 min, 2. päivänä noin 2 tuntia.  
• Kohderyhmä: nuoret, aikuiset. 
• Tavoite: Herättää osallistujien henkilökohtaista ympäristötietoisuutta ja vastuuta paikallisella ja 

globaalilla tasolla suggestopedista ympäristödraamaa hyväksi käyttäen. 
• Tarvikkeet: 

o rauhallista, aktivoivaa ja toiveikasta musiikkia  
o kirjalliset sivun tai kahden kuvitteelliset kuvaukset eri maanosien ympäristön tilasta 

vuonna 2060 (ks. esityöt) 
o liitutaulu, fläppitaulu tai piirtoheitin kirjoitusvälineineen 
o eri värisiä A4:n ja A3:n kokoisia papereita. 

Toteutus 

Esityöt 

Ohjaaja laatii kustakin maanosasta kirjallisen lyhyen esittelyn keskittyen sen ympäristön tilaan. Yk-
sityiskohtaisia ja kuvitteellisia lukuja ei tarvita, mutta yleisluonnehdinnat on hyvä olla. Tekstit ku-
vaavat pääsuunnat kunkin alueen kehityksestä, esimerkiksi: 

väestömäärä, jäteongelmat, metsien tuhoutuminen, happamoituminen, vesi-, ravinto- ja/tai poltto-
ainepula, otsonikato, öljyvuodot mereen, ihmisten terveyttä vaarantavat tekijät, torjunta-aineiden ja 
muiden kemikaalien käyttö, vaarantuneet lajit, ympäristön myrkyttyminen, luonnonvarojen hupe-
neminen, ydinvoiman käytöstä (tai uraanin louhinnasta) syntyneet vaarat 

Maanosien (Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Eurooppa, Aasia, Afrikka, Australia ja Oseania, 
Etelämanner) lisäksi voidaan valita esim. pienille valtamerten saariryhmille oma edustaja, jos osal-
listujia on paljon ja ryhmistä tulisi muutoin liian suuria. 

Ensimmäinen kokoontumiskerta  

Musiikki on aktivoivaa ja kohtuullisen reipasta. Johdattelussa käytetään suggestopediaa preludina, 
jonka aikana osallistujat musiikkia kuunnellen tutustuvat edustamaansa maanosaan ja samalla toi-
siinsa ja omaan rooliinsa draamassa.  

                                                                                                                                                                                                          
7 Vapaamatkustajan ongelma on tilanne, jossa yksittäinen toimija hyötyy muiden panostuksesta antamatta omaa osuut-
taan. Esimerkiksi henkilö, joka ei maksa matkastaan julkisessa kulkuvälineessä on vapaamatkustaja, koska hän käyttää 
palvelua, joka on muiden kustantama. Jos jokainen maksaisi matkastaan, lipun hinta olisi kaikille alhaisempi. Toimijalla 
ei ole kannustetta ottaa huomioon käyttäytymisensä laajempia vaikutuksia. (Lähde: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaamatkustajan_ongelma)  
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Harjoitus esitellään lyhyesti. Muodostetaan 3-5 hengen ryhmiä. Ryhmät valitsevat maanosan, jota 
haluavat edustaa tulevassa YK:n ympäristökokouksessa.  

Ryhmille annetaan valmiit maanosien esittelyt luettavaksi, jonka jälkeen he saavat itse laatia tar-
kemman esityksen alueensa ongelmista vuonna 2060. Esitys voi olla kuvitteellinen tai siinä voidaan 
käyttää apuna esim. internetistä tai lehdistä löytyviä faktoja. 

Toinen kokoontumiskerta 

Taustamusiikki voi olla rauhallista, toiveikasta ja myönteistä. Duuri kuitenkin lienee välttämätöntä. 

Siirrytään YK:n ympäristökongressia valmistelevaan kokoukseen ja vuoteen 2060. Läsnä on kunkin 
maanosan ympäristökasvattajia ja ympäristöasiantuntijoita. Ohjaaja toimii puheenjohtajana. 

1. Puheenjohtaja kuvaa tilanteen, esittelee osallistujat ja toivottaa jokaisen tervetulleeksi. Hän ko-
rostaa kokouksen merkitystä maailman jatkuvuuden turvaamiseksi.  

2. Maanosien edustajat esittelevät lyhyen näytelmällisen kuvauksen oman maanosansa ympäristön 
tilasta kyseisenä vuonna 2060.  

3. Edustajat ilmoittavat, mitkä asiat he haluavat kongressin asialistalle keskusteluja, päätöksiä ja 
kansainvälisiä sopimuksia varten. Nämä kirjataan fläppitaululle 

4. Sitten pohditaan menneisyyteen tähyten, mitkä toimenpiteet olisivat menneisyydessä olleet tar-
peen nykyisten ongelmien välttämiseksi. Ensin mietitään eri maaryhmistä arvottujen parien kes-
ken ja sitten kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä. Nämä toimenpiteet kirjataan muistiin. 

5. Sitten ryhmät näyttelevät tulevaisuutta, jossa kokouksen esittämät toimenpiteet on otettu huo-
mioon. Hyvät ideat kirjataan jälleen taululle. 

6. Jokainen kirjoittaa tai myös piirtää muistiin hyvään tulevaisuuteen kuuluvia asioita ja ideoita, 
joihin ihmiskuntaan kuuluvien Maan asukkaiden on tämän asiantuntijaryhmän mielestä sitou-
duttava. Nämä ideat tulevat harjoituksessa esittämään sitä tärkeää henkistä pääomaa, jonka avul-
la Maa on asuttu ja kukoistava planeetta vielä kaukana tulevaisuudessakin. Ideat kirjoitetaan vä-
rillisille papereille ja ripustetaan seinille. Sopivan taustamusiikin soidessa kierrellään vielä kat-
selemassa, mitä muut ovat kirjoittaneet. Erotaan myönteisessä hengessä. 

Keskustelunaiheita 

Keskustellaan menetelmän onnistumisesta. Oliko helpompi sanoa mielipiteitään roolin turvin? Mil-
laisia arvoja ja arvoristiriitoja tuli esille? Keskustellaan esitetyistä toimenpiteistä ja siitä, miten itse 
kukin voisi edesauttaa niiden toteutumista omassa elämässään. 

Sovellettu lähteestä: Lappalainen, Annikki. Kirjassa Käpylä, Markku ja Wahlström, Riitta. (toim.) 1997. Vihreä ihmi-
nen. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas 2. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 25. 
Kopijyvä Oy. Jyväskylä. (277s.), s.47-50.  

Vastaava roolipeli esimerkkinä ilmastonmuutos löytyy s. 28 Dahlgren, Laura (toim.) Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vink-
kejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa. Www-muodossa 
http://www.sykse.net/sykse/documents/ilmasto_jaahylle_ope.pdf  
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29. ARVOVERSTAS  

Tarvitaan  

• Aikaa: noin kuukauden aikana noin neljä 30-60 min mittaista yhteistä tapaamista, joiden lisäksi 
pienryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, kunnes saavat näyttelytuotoksensa valmiiksi. 

• Kohderyhmä: nuoret.  
• Harjoitus sopii osaksi paikallisagendatyyppistä toimintaa. Se soveltuu kaikille osallistumisesta 

ja tulevaisuudesta kiinnostuneille. 
• Tavoite: Koota osallistujien käsityksiä erilaisista ympäristöongelmista ja niiden ratkaisuista eri 

tekniikoin. 
• Tarvikkeet: 

o muistiinpanovälineitä 
o fläppitauluja, julistekehikoita, kamera, nauhuri, videokamera jne. Riippuu tavoitteista ja 

ryhmien kiinnostuksesta. 

Toteutus 

Ohjaaja laatii useampia aiheotsakkeita, joiden pohjalta tehdään esimerkiksi verstasnäyttely. Aiheet 
voidaan valita myös osallistujien ehdotusten perusteella. Ne voivat koskea laajoja esillä olevia eetti-
siä ongelmia tai ympäristöongelmia kuten luonnonvarojen kulutukseen tai jätteiden kertymiseen 
liittyviä ongelmia sekä niiden estämiseksi ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi tarvitta-
via toimenpiteitä (ks. alla esimerkkiaiheita).  

Prosessi on hyvä läpikäydä melko lyhyen ajan kuluessa, kuukaudessa - kahdessa. Siihen tarvitaan 
yhteensä noin neljä yhteistä kokoontumiskertaa.  

1. Kokoontumiskerta  

Kokoontumisessa esitellään harjoituksen tarkoitus, muodostetaan noin 3-6 hengen pienryhmiä ja 
valitaan aiheet. Osallistujia pyydetään tuottamaan valitsemansa aiheotsikon alle, mitkä ovat synty-
mättömien oikeudet tulevaisuudessa ja miten heidän oikeutensa turvataan ko. asian suhteen. Sovi-
taan yhdessä harjoituksen tavoitteet. Ohjaaja esittelee erilaisia työskentelytapamahdollisuuksia. 
Keskustellaan yhdessä siitä, missä muodossa lopputuloksia olisi järkevää / tehokasta esittää. 

Työskentelytapoina voivat olla haastattelut, runot, julisteet, katugallupit, kyselytutkimukset, vetoo-
mukset, lehtileikkeet ja -kuvat, tarinat, valokuvat, filminpätkät, maalaus, näytelmä, musiikkikappale 
jne. Tulos, syntymättömien oikeudet ja niiden turvaaminen valitussa aiheessa on tärkeää saada esit-
telykelpoiseen muotoon muiden nähtäväksi, oli työtapa sitten mikä tahansa.  

Tuotetut työt voidaan asettaa näytille vaikkapa vanhempainiltaan, lähiöasemalle, lähikirjastoon, 
koulun aulaan, kierrätyskeskukseen tai muuhun yhteiseen/julkiseen tilaan. Osallistujat voivat myös 
järjestäytyä eräänlaiseksi tulevien sukupolvien neuvostoksi, joka pohtii vielä syntymättömien oike-
uksia turmeltumattomaan ympäristöön ja haastaa nykysukupolven edustajat vastuuseen nykyisestä 
elämänmenosta. Tämä voidaan esittää draaman muodossa vaikkapa vanhempainillassa tai koulun 
juhlassa. (Vrt. harjoitus 27.)  

2. Kokoontumiskerta 

Käydään läpi ryhmien toteutussuunnitelmia ja vaihdetaan ajatuksia niistä. 
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Ryhmät järjestävät projektin aikana tarpeen mukaan lisätapaamisia. Ohjaajan on hyvä olla muul-
loinkin ryhmien käytettävissä aina tarvittaessa, ennen kaikkea kannustamassa sekä antamassa tarvit-
taessa hyvän maun rajat toteutukseen ja vinkkejä tekniikoiden käyttöön.  

• Ohjauksessa täytyy muistaa huumori. Jos esimerkiksi jokin ryhmä on päättänyt, että ”Penan 
saluunan” biljardisali on välttämätön myös tulevien sukupolvien onnen takaamiseksi, ajatus-
ta ja esitystä ei pidä torpedoida. Sehän kertoo, että tärkeää on paikallinen kulttuuri.  

3. Kokoontumiskerta  

Kootaan jo tehtyä, esitellään ryhmän edistymistä ja alustavia tuloksia muille ja sovitaan näytteille 
asettamisen käytännöistä.  

4. eli viimeinen kokoontumiskerta 

Viimeisellä kerralla juodaan reilut teet ja kahvit harjoituksen päätteeksi sekä kerrataan tunnelmia ja 
ajatuksia. Tämä projektin yhteinen lopputapaaminen voidaan järjestää esimerkiksi töistä valmistu-
neen näyttelyn avajaisten yhteydessä.  

Esimerkkiaiheita: 

- Mitkä ovat syntymättömien oikeudet sähkönkulutukseen Suomessa? Miten ne taataan ja mitä 
siitä seuraa? Millä Suomi valaisee ja lämmittää 50 vuoden kuluttua? Ja mitä siitä seuraa? 

- Mitkä ovat syntymättömien oikeudet maa-aineksiin? Millä Suomi rakentaa 50 vuoden kuluttua? 
Onko pääkaupunkiseudulla / omalla kotiseudulla vielä kallioita lasten leikkipaikoiksi?  

- Mitkä ovat syntymättömien oikeudet puhtaaseen ympäristöön – ilman kaatopaikkaa naapurissa? 
Miten paljon jätteitä viedään perheistä kaatopaikalle? Jos ei viedä, niin miksi ei ja mitä käytös-
tä poistettaville tuotteille tehdään? 

- Mitkä ovat syntymättömien oikeudet raaka-ainevarojen kulutukseen?… lähituotantoon ja –
palveluihin? … puhtaaseen Itämereen? … nykyisenkaltaiseen ilmastoon (kasvihuoneilmiön voi-
mistumisen estäminen) jne.  

Keskustelunaiheita 

Viimeisellä kerralla keskustellaan harjoituksen onnistumisesta, tulosten aitoudesta ja työskentely-
kokemuksista. Pohditaan esimerkiksi sitä, toteutuiko demokratia? Oliko ryhmän jäsenten panos 
tasapuolinen? Oliko vaikea hahmottaa, mitä oman tärkeän aiheen esittäminen edellyttäisi? Miten 
päädyttiin valitsemaan tietyt esitystavat? Ajattelevatko osallistujat todella niin kuin ovat kirjanneet, 
miksi? Mitä muutoksia pitäisi saada todellisuudessakin syntymään? Millaisia arvoja ja arvoristiriito-
ja prosessin kuluessa ilmeni? 
Sovellettu lähteestä: Jääskeläinen, Liisa & Nykänen, Riitta (toim.). 1994. Koulu ympäristön vaalijana. Opetushallitus. 
Painatuskeskus, Helsinki. (83s.) 
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LIITE 1: ARVOKEHIKKOJA 
Arvot ovat käsitteitä ja uskomuksia, jotka ovat tekemisissä toivottavien lopputulosten tai käyttäytymisen kanssa. Arvot 
ylittävät konkreettiset tilanteet ja ohjaavat valintojamme tai arviointejamme. Lisäksi arvot ovat järjestäytyneet niiden 
suhteellisen tärkeyden mukaan. Arvot aktualisoituvat vasta valintatilanteissa. Arvot perustuvat selkeästi tarpeisiimme. 
Ne ovat tarpeidemme tiedollisia ilmentymiä ja muunnelmia. (Puohiniemi 1993) 

ARVOKEHIKKO 1: Yleismaailmallisia arvoryhmiä 

Yleismaailmallisia arvoryhmiä Schwatrzin ja Bilskyn maailmanlaajuisten kulttuuritutkimusten mukaan (kursi-
voidut) ja Puohiniemen tutkimuksessa löydettyjä suomalaisten vastaaviin ryhmiin sisältyviä arvoja 1990-luvun 
alussa:  
 
Itseohjautuvuus: pyrkimys ajattelun vapauteen ja itsenäiseen toimintaan. Sisältää halun tutkia, luoda uutta ja tehdä 
omia valintoja. On johdettu ihmisen tarpeista hallita ja kontrolloida ympäristöään sekä halusta olla itsenäinen suhtees-
sa muihin. 

Suomalaisten tähän ryhmään kuuluvia arvoja: 

luovuus, laajakatseisuus, uteliaisuus, monipuolinen elämä, omien tavoitteiden valitseminen, älykkyys, riippumattomuus, 
vapaus ja laajakatseisuus 

 

Vaihtelunhalu: Motivaatiopohja löytyy jännityksen, uuden kaipuun ja elämän haasteiden alueelta. 

Hedonismi= nautinnonhalu. Motivaatiopohja liittyy selkeästi mielihyvän tavoitteluun ja aistillisten tarpeiden tyydyttä-
miseen.  

Suomalaisten näihin ryhmiin kuuluvia arvoja: 

jännittävä elämä, elämästä nauttiminen, joka liitetään osin itseohjautuvuuteen, uskaltaminen, mielihyvä 

 

Suoriutuminen: Määräävin tavoite on henkilökohtaisen menestyksen saavuttaminen. Suoriutumisella tarkoitetaan tässä 
kunnianhimoa, menestyksen tavoittelua, kyvykkyyden osoittamista sekä vaikutusvallan tavoittelua vallitsevan yhteiskun-
nan standardin mukaisesti. 

Suomalaisten tähän ryhmään kuuluvia arvoja: 

kyvykkyys, kunnianhimo, menestys, vaikutusvalta 

 

Valta: liittyy yleiseen yhteiskunnalliseen arvostukseen, auktoriteettiasemaan, varakkuuteen, sosiaaliseen valtaan ja 
tunnustuksen saamiseen. 

Suomalaisten tähän ryhmään kuuluvia arvoja: 

varakkuus, palvelusten vastavuoroisuus (liittyy osin turvallisuuteen), arvovalta, julkisen kuvan säilyttäminen, yhteis-
kunnallinen valta 

 

Turvallisuus: pyrkimystä harmoniaan ja muuttumattomuuteen sekä yhteiskunnan, ihmissuhteiden ja yksilönkin tasolla 

Suomalaisten tähän ryhmään kuuluvia arvoja: 

terveys, puhtaus, maltti, yhteiskunnallinen tunnustus (osin valtaan liittyvä), irtautuminen huolista l. huolettomuus 
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Yhdenmukaisuuden tavoittelu: määräävänä päämääränä on välttää tekoja, mieltymyksiä ja hetken mielijohteita, jotka 
saattaisivat vahingoittaa muita, rikkoa sosiaalisia odotuksia tai normeja.  

Suomalaisten tähän ryhmään kuuluvia arvoja: 

kohteliaisuus, vanhempien ihmisten kunnioittaminen, totteleminen, yhteiskunnallinen järjestys, itsekuri 

 

Perinteet: Motivaatiopohja liittyy tapojen kunnioitukseen ja hyväksyntään sekä niihin sitoutumiseen. Arvoryhmään on 
myös liitetty käsitys kulttuurin tai uskonnon määräävästä asemasta yksilöön nähden. 

Suomalaisten tähän ryhmään kuuluvia arvoja: 

kansallinen turvallisuus (osin turvallisuuteen), itsekuri, usko, perinnäistapojen kunnioitus, nöyryys, oman elämänosan 
hyväksyminen. 

 

Hyväntahtoisuus merkitsee huolenpitoa läheisten ihmisten hyvinvoinnista jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Motivaa-
tiopohjassa korostuvat avuliaisuus, uskollisuus, anteeksianto, rehellisyys, vastuullisuus, todellinen ystävyys ja kypsä 
rakkaus. 

Suomalaisten tähän ryhmään kuuluvia arvoja: 

tasa-arvo, perheen turvallisuus, maailman rauha, avulias, anteeksiantava, uskollinen, kypsä rakkaus. 

 

Universalismi: Motivaatiopohjassa korostuvat kaikkien ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin ymmärtäminen, arvostus ja 
hyväksyntä. Se on hyväntahtoisuutta laajempi. Oleellista motivaatiopohjassa on käsitys myös muiden kuin lähiryhmään 
kuuluvien ihmisten tarpeista sekä tietoisuus luonnon resurssien niukkuudesta. 

Suomalaisten tähän ryhmään kuuluvia arvoja: 

viisaus, yhteenkuuluvuuden tunne, vastuullinen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, hengellinen elämä, sisäinen sopusoin-
tu, elämän mielekkyys, todellinen ystävyys, ympäristöä suojeleva, ykseys luonnon kanssa, itsekunnioitus, kauneuden 
maailma. 

 
• Lähde: Puohiniemi, Martti. Suomalaisten arvot ja tulevaisuus. Analyysi väestön ja vaikuttajien näkemyksistä. 

Valtioneuvoston kanslia. Tilastokeskus. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pitkän aikavälin tulevaisuu-
desta. Liite 2. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1993/5. Tilastokeskus. Tutkimuksia 202.100s. 

 

ARVOKEHIKKO 2: Kokeneiden ympäristökasvattajien painottamia arvoja: 

 
• itsenäisyys ja riippumattomuus 
• turvallisuus 
• elämän säilymiseen liittyvät arvot  
• elämänilo 
• mielihyvä 
• rakkaus elämään  

• oikeudenmukaisuus  
• itsekuri 
• itsearvostus 
• toisten arvostaminen 
• vastuullisuus itsestä ja toisista 
• yhteenkuuluvuus  

 
Lähteet:  

• Hynninen, P. Ympäristökasvatus ala-asteella. Kirjassa Ojanen S. & Rikkinen, H. 1995. Opettaja ympäristö-
kasvattajana. Opetus 2000. WSOY.Juva.1995. 
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• Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Räsänen, R. 1994. Ympäristökasvatus opettajan työn eettisenä haasteena. Kir-
jassa Käpylä, Markku & Wahlström, Riitta.(toim.). Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. Jyväskylän yliopis-
ton täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 17. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jyväsky-
lä. 2. uudistettu painos, s. 1-9. 

• Jeronen, E. Ympäristökasvatus eettisenä kasvatuksena koulussa ja opettajankoulutuksessa. Kirjassa Ojanen S. 
& Rikkinen, H. 1995. Opettaja ympäristökasvattajana. Opetus 2000. WSOY.Juva.1995. 

Ympäristökasvatuksessa hyväksi havaittu arvoluokitus voi olla myös seuraavanlainen: 
 

• materiaaliset arvot 
• ihmissuhteet 
• esteettiset ja ei-rahalliset arvot 
• eliöihin liittyvät arvot 
• luontoon sinänsä liittyvät arvot  
• mielekkyyteen liittyvät arvot 
• mukavuuteen liittyvät arvot. 

 
• Lähde: Matikainen, Pirkko. Ympäristöetiikan luento 2003.  

 
Kestävään kehitykseen liittyviä arvoja: 
 

• luonnon ja elämän kunnioittaminen 
• kohtuullisuus ja taloudellisuus 
• terveys ja henkinen hyvinvointi 
• globaali, kansallinen ja ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus 
• yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus 
• moniarvoisuus ja -kulttuurisuus 
• demokratia ja osallisuus 

 
Lähde: Laininen, Erkka; Manninen, Laura & Tenhunen, Risto 2006: Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitok-
sissa. OKKA-säätiö. http://www.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_kekeen.pdf, s. 12. 
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ARVOKEHIKKO 3: Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus  

Yhdistyneiden kansakuntien, YK:n, Vuosituhatjulistuksessa (YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 55/2, jonka allekir-
joitti runsas 160 valtiota) esitetään maailmanlaajuiset arvot ja kahdeksan kehityspäämäärää arvojen saavuttamiseksi. 
Oheen on listattu Vuosituhatjulistuksen perusperiaatteet, niihin sisältyvät Yhdistyneiden kansakuntien kuusi perusarvoa 
sekä kahdeksan kehityspäämäärää.  

”Me, hallitusten ja valtioiden päämiehet, olemme syyskuun 6.-8. päivä vuonna 2000 kokoontuneet YK:n päämajaan 
New Yorkiin vakuuttaaksemme uudelleen uskoamme maailmanjärjestöön ja sen peruskirjaan rauhallisemman, vau-
raamman ja oikeudenmukaisemman maailman välttämättöminä peruspilareina.” 

Me tunnustamme, että omien erillisten, omiin yhteiskuntiimme kohdistuvien vastuiden lisäksi meillä on yhteinen vastuu 
ylläpitää inhimillisen arvokkuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteita maailmanlaajuisesti. Maailman 
johtajina meillä on velvollisuutemme kaikille maailman ihmisille, erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
oleville ja etenkin maailman lapsille, joille tulevaisuus kuuluu. 

Vakuutamme omistautumisemme YK:n peruskirjan päämäärille ja periaatteille, jotka ovat osoittautuneet ajattomiksi ja 
universaaleiksi. Samalla kun kansakunnat ja ihmiset ovat yhä lisääntyvässä määrin riippuvaisia toisistaan ja yhteydessä 
keskenään, näiden päämäärien ja periaatteiden merkityksellisyys ja vetovoima on lisääntynyt. 

• Olemme päättäneet saada aikaan oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan kaikkialle maailmaan peruskirjan 
päämäärien ja periaatteiden mukaisesti. Omistaudumme uudelleen tukemaan kaikkia ponnistuksia, jotka ylläpitävät 
kaikkien suvereenien valtioiden tasa-arvoisuutta, niiden alueellisen koskemattomuuden ja poliittisen riippumatto-
muuden kunnioitusta, riitojen ratkaisua rauhanomaisin keinoin kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti, 
siirtomaavallan tai vieraan vallan alaisuudessa olevien kansojen oikeutta itsemääräämisoikeuteen, valtioiden sisäi-
siin asioihin puuttumattomuutta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta, kaikkien ihmisten tasa-arvoista 
kunnioitusta ilman minkäänlaista rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon perustuvaa erotusta ja kansainvälistä 
yhteistyötä kansainvälisten taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen tai humanitaaristen ongelmien ratkaisemisessa.  

• Uskomme, että tämän päivän keskeinen haaste on varmistua siitä, että globalisaatiosta muodostuu positiivinen 
voima kaikille maailman ihmisille. Vaikka tällä hetkellä sen edut ja kustannukset ovat hyvin epätasaisesti jakautu-
neet, globalisaatio tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia. Tunnustamme, että kehitysmaat ja siirtymätalouksien maat 
kohtaavat erityisiä vaikeuksia tähän keskeiseen haasteeseen vastaamisessa. Näin ollen voimme ainoastaan laajojen 
ja kestävien toimenpiteiden kautta luoda yhteisen tulevaisuutemme, joka perustuu yhteiseen ihmisyyteen kai-
kessa monimuotoisuudessaan, ja globalisaation, joka on kattava ja oikeudenmukainen. Näiden ponnistusten tulee 
pitää sisällään globaaleja poliittisia toimia ja menetelmiä, jotka vastaavat kehitysmaiden ja siirtymätalousmaiden 
tarpeisiin ja jotka muotoillaan ja toimeenpannaan näiden maiden myötävaikutuksella. 

 
Katsomme tiettyjen perustavaa laatua olevien arvojen olevan olennaisia kansainvälisille suhteille 21. vuosisadal-
la: 
• Vapaus. Miehillä ja naisilla on oikeus elää elämänsä ja kasvattaa lapsensa arvokkaasti, vapaana nälästä, väkivallan 

pelosta, sorrosta tai epäoikeudenmukaisuudesta. Parhaiten nämä oikeudet varmistaa demokraattinen, ihmisten tah-
toon perustuva osallistuva hallinto. 

• Tasa-arvoisuus. Kaikilla yksilöillä tai kansakunnilla tulee olla mahdollisuus kehitykseen. Miesten ja naisten yhtä-
läiset oikeudet ja mahdollisuudet tulee turvata. 

• Solidaarisuus. Maailmanlaajuiset haasteet tulee selvittää tavalla, joka jakaa kulut ja taakat sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden ja tasa-arvoisuuden perusperiaatteiden mukaisesti. Ne, jotka hyötyvät vähiten tai kärsivät, ansaitsevat 
apua niiltä, jotka hyötyvät eniten.  

• Suvaitsevaisuus. Ihmisten tulee kunnioittaa toinen toisiaan kaikessa uskojen, kulttuurien ja kielten monimuotoi-
suudessa. Erilaisuutta yhteiskuntien välillä ja sisällä ei tule pelätä eikä tukahduttaa, vaan vaalia ihmiskunnan kal-
lisarvoisena omaisuutena. Rauhankulttuuria ja kansakuntien välistä vuoropuhelua tulee edistää aktiivisesti. 

• Kunnioitus luontoa kohtaan. Kaikkien elävien lajien ja luonnonvarojen hallinnassa tulee osoittaa harkitsevuutta 
kestävän kehityksen ohjeiden mukaisesti. Vain tällä tavalla voimme suojata luonnon meille suomat mittaamattomat 
rikkaudet ja siirtää ne jälkeläisillemme. Tuotannon ja kulutuksen nykyiset, luonnon kestokyvyn ylittävät muodot 
tulee muuttaa tulevaisuuden hyvinvointimme ja jälkeläistemme eduksi. 
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• Jaettu vastuu. Vastuu maailmanlaajuisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen hallinnassa sekä kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden uhkien hallinnassa tulee jakaa maailman kansojen kesken ja toteuttaa monenkeskisesti. 
Maailman edustuksellisimpana ja universaaleimpana järjestönä Yhdistyneiden kansakuntien tulee olla tässä keskei-
sessä roolissa.  

 

• Lähde: Suomen YK-liitto. http://www.ykliitto.fi/julistus/index.htm  

Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus Millennium Declaration 

YK:n 55. yleiskokouksessa hyväksyttiin syksyllä 2000 Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus Millennium De-
claration. Maailman johtajat sitoutuivat toimiin rauhan, kehityksen, ympäristön hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien ta-
kaamiseksi. YK:n vuosituhattavoitteet velvoittavat myös Suomea, minkä vuoksi kehitystavoitteiden toteuttaminen on 
sisällytettävä osaksi kansallista päätöksentekoa. 
 
Vuoteen 2015 mennessä velvollisuutemme on: 
1. Puolittaa äärimmäinen köyhyys 
� puolitamme alle dollarilla päivässä elävien määrän 
� puolitamme nälkää kärsivien ihmisten määrän 
 
2. Taata peruskoulutus kaikille 
� varmistamme, että kaikki lapset voivat suorittaa peruskoulun 
 
3. Edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
� poistamme tyttöjen syrjinnän koulutuksen saamisessa 
 
4. Vähentää lapsikuolleisuutta 
� vähennämme alle 5-vuotiaiden kuolleisuutta kahdella kolmanneksella 
 
5. Parantaa odottavien äitien terveydentilaa 
� vähennämme äitiyskuolleisuutta kolmella neljänneksellä 
 
6. Hidastaa HIV/AIDSin, malarian ja tuberkuloosin leviämistä 
� pysäytämme tautien leviämisen ja käännämme tartuntojen määrän laskuun 
 
7. Taata ympäristön kestävä kehitys 
� integroimme kestävän kehityksen periaatteet kansalliseen politiikkaan 
� pysäytämme luonnon voimavarojen ehtymisen 
� puolitamme puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien määrän 
� kohennamme merkittävästi vähintään 100 miljoonan slummissa asuvan elämää vuoteen 2020 mennessä 
 
8. Sitoutua kehitykseen tähtäävään globaaliin kumppanuuteen 
� kehitämme sääntöihin perustuvan, avoimen ja syrjimättömän kauppa- ja rahoitusjärjestelmän 
� huomioimme päätöksenteossa vähiten kehittyneiden maiden erityistarpeet mm. kehitysavun lisäämisenä, velkahelpo-
tuksina, järjestämällä velkaongelmat kestävämmälle pohjalle ja purkamalla kaupan esteitä 
� huomioimme pienten saarivaltioiden ja sisämaassa sijaitsevien maiden erityistarpeet 
� autamme kehitysmaita työllistämään nuoria, takaamme kehitysmaille välttämättömät lääkkeet ja mahdollistamme 
uuden tekniikan käyttöönoton kehitysmaissa 
 
Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen takaa miljoonille ihmisille terveellisemmän ja pidemmän elämän. On aika toimia. 
Lisätietoja: Suomen YK-liitto, www.ykliitto.fi 

Lähde: http://www.ykliitto.fi/aineisto/vuosituhattavoitteet.pdf 
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Arvokehikko 4: Maslow'n tarvehierarkia  

(Lähde: Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/Maslowin_tarvehierarkia) 

 
Maslown tarvehierarkia (en. Maslow's Hierarchy of Needs) on psykologinen teoria, jonka Abraham Maslow julkaisi 
vuonna 1943 tutkimuksessaan "A Theory of Human Motivation". Teorian ydin on siinä, että ihmisellä on "perustarpeet", 
jotka tulee tyydyttää ensin, jonka jälkeen ihminen alkaa etsiä tyydytystä "korkeammille tarpeille". Maslown tutkimuk-
sissa tutkittiin poikkeuksellisia ihmisiä, kuten Albert Einsteinia, Jane Addams, Eleanor Rooseveltia ja Frederick Doug-
lassia, eikä mieleltään järkyneitä tai neuroottisia ihmisiä. Maslow'n teoriaa onkin arvosteltu siitä, että hän käytti pientä 
tutkimusjoukkoa ja sekin koostui osittain hänen lähipiiristään. Maslow'ta on kritisoitu myös siitä, että motiivien nimeä-
minen ei vielä selitä näiden yksilöllistä vaikutusta. Hierarkia on parhaimmillaankin kuvailua, ei selittämistä. Lisäksi 
Maslow'n kuvaus itseään toteuttavasta ihmisestä on sosiaalisesti melko pidättyvä ja etäinen.[1] 
 
Maslowin mukaan ihmisen tarpeiden hierarkkinen järjestys on: 
1. Fysiologiset tarpeet 
2. Turvallisuuden tarpeet 
3. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet 
4. Arvonannon tarpeet 
5. Itsensä toteuttamisen tarpeet 
Näistä ensimmäinen on perustavin ja viimeinen "korkein" tarve. Maslowin tarvehierarkia kuvataan usein pyramidina, 
jossa pohjimmaisina ovat perustarpeet ja huipulla korkeimmat tarpeet. 
 
Maslow'n mallia käytetään hyväksi muun muassa kaupan ja markkinoinnin suuntaamisessa. Esimerkiksi statusesineitä 
ei kannata suunnata kohderyhmille, joilla ensimmäisissä tasoissa on puutteita. Samaan ajatukseen nojaa myös 
pelastusarmeijan SSS-kampanja, jossa ensin täytetään fyysinen ravinnon tarve (soppa), seuraavaksi sosiaalinen tilanne 
muuten kuntoon (saippua) ja vasta lopuksi tulevat uskon asiat (sielunhoito). 
 

• Lähteet: 1. Vuorinen, Risto ja Tuunala, Eliisa: "Psykologian perusteet, Aivot ja psyyke", s. 149-150. Otava, 
1997. 
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LIITE 2: PYHYYSNÄKÖKULMIA 

1. YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 

• (Lähde: Suomen YK-liitto. Alleviivaukset Lea Huttunen.) 

Johdanto sisältää jo ihmisoikeudet eräänlaisena perusarvona ja yleismaailmallisena lähtökohtana. Sen ja myöhemmin 
toistuvien kriteerien myötä Ihmisoikeuksien julistukseen sisältyy ajatus siitä, että vapaus, oikeudenmukaisuus ja rauha 
ovat pyhimmät maailman arvot. 
 
Artikla 30 (viimeinen artikla) ilmaisee ihmisoikeuksien muuttumattomuuden. Harjoituksessa 14 voitaneen lukea osia 
esimerkiksi Johdannosta tai alkua itse julistuksesta.  
 

Johdanto 

Kun ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksien-
sa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana maailmassa, 

kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vailla, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat 
järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa, ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maa-
ilman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja 
puutteesta,  

kun on välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeise-
nä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan,  

kun on tähdellistä edistää ystävällisten suhteiden kehittymistä kansojen välille, 

kun Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisten perusoikeuksiin, 
ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin ja kun ne ovat ilmaisseet 
vakaan tahtonsa edistää sosiaalista kehitystä ja parempien elämisen ehtojen aikaansaamista vapaammissa 
oloissa, 

kun jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään, yhteistoiminnassa Yhdistyneet Kansakunnat -järjestön kanssa, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleistä kunnioittamista ja noudattamista, ja, 

kun yhteinen käsitys näiden oikeuksien ja vapauksien sisällöstä on mitä tärkein tämän sitoumuksen täydellisel-
le toteuttamiselle  

niin sen vuoksi  

YLEISKOKOUS antaa  

TÄMÄN IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLISEN JULISTUKSEN kaikkien kansojen ja kaikkien kansa-
kuntien tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pyrkisi, pitäen alati mie-
lessään tämän julistuksen, valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioitta-
mista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja tehokkaan tunnus-
tamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioiden kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kanso-
jen keskuudessa. 
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Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 

1.artikla  
Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatun-
to, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. 

2.artikla 
Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin, ilman minkäänlaista 
rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteis-
kunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. 

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen ase-
man perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai 
täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen. 

3.artikla  
Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. 

4.artikla  
Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä. 

5.artikla 
Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti. 

6.artikla  
Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä. 

7.artikla 
Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasa-
vertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää ylly-
tystä vastaan. 

8.artikla 
Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdis-
tuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia. 

9.artikla  
Ketään ei saa mielivaltaisesta pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon. 

10.artikla 
Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippu-
mattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai hän-
tä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.  

11.artikla 
(1) Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen 
syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puo-
lustustaan varten tarpeelliset takeet. 

(2) Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen 
oikeuden mukaan olleet rikollisia niiden tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, 
kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.) 

12.artikla 
Älköön mielivaltaisesta puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköön-
kä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai louk-
kausta vastaan. 
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13.artikla 
(1) Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. 

((2) Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa. ) 

14.artikla  
(1) Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. 

(2) Tähän oikeuteen ei voida vedota, kun on kysymys tosi epäpoliittisista rikoksista johtuvista syytteistä tai te-
oista, jotka ovat vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteita ja päämääriä. 

15.artikla 
(1) Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen. 

(2) Keltään ei saa mielivaltaisesta riistää kansalaisuutta eikä evätä oikeutta kansalaisuuden vaihtamiseen. 

16.artikla 
(1) Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, 
kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aika-
na ja sen purkamisen jälkeen. 

(2) Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 

(3) Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan. 

17.artikla 
(1) Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa. 

(2) Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan. 

18.artikla 
Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omatunnon ja uskonnnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon 
tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, 
sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja. 

19.artikla 
Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä se-
kä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta. 

20.artikla 
(1) Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. 

(2) Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen. 

21.artikla 
(1) Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien vä-
lityksellä. 

(2) Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin. 

(3) Kansan tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa 
kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa 
menettelyä noudattava. 

22.artikla 
Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansain-
välisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioonottaen, nauttia hänen ihmisarvolleen 
ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyk-
sellisiä oikeuksia. 
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23.artikla 
(1) Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoinen 
sekä suojaan työttömyyttä vastaan. 

(2) Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. 

(3) Jokaisella työtä tekevänä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen per-
heelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun 
keinot. 

(4) Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi. 

24.artikla 
Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin 
lomiin. 

25.artikla  
(1) Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvin-
voinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. 
Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun 
hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. 

(2) Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko he 
syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa. 

26.artikla 
(1) Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksu-
tonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen. Teknistä ja ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja kor-
keamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan. 

(2) Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusva-
pauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä 
kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kan-
sakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi. 

(3) Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.  

27.artikla 
(1) Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalli-
seksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. 

(2) Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan 
tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. 

28.artikla 
Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julis-
tuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua. 

29.artikla  
(1) Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen 
olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen. 

(2) Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädetty-
jen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnus-
taminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset 
kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. 
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(3) Näitä oikeuksia ja vapauksia ei missään tapauksessa saa käyttää vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien pää-
määriä ja periaatteita. 

30.artikla  
Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa 
oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia. 10.12.1948 
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2. Näkemys markkinataloudesta itseisarvona 

”Vapaiden markkinoiden ideologia on levittänyt kulutushenkistä, konsumeristista, kulttuuria kaikkialle maailmaan. 
Siitä on tullut vahva maallinen uskonto, joka kilpailee muiden uskontojen kanssa. Markkinamekanismista tulee epäju-
mala, joka vaatii itselleen maailmanvaltaa. Se määrittelee ne, jotka kuuluvat valittuihin, joilla on eloonjäämisen oikeus, 
joita tarvitaan. Ihminen on vain oma ostovoimansa tai kilpailukykynsä, ja luonnolle jää pelkkä markkina-arvo.” 

”Markkinat ovat väline, joiden tehtävä on palvella - ei hallita. Niiden kulloisenkin ilmentymän tulee muotoutua eri 
tavalla eri yhteiskunnissa.”  

Kulttuurien ja yhteiskuntien erilaisuutta ei oteta huomioon Maailman kauppajärjestö WTO:n säännöissä. Kaupan va-
pauttaminen, sääntelyn purku ja samankaltaistaminen asetetaan ehdoksi kaikille järjestön jäsenvaltioille. KMN:n mu-
kaan vaarana on, että maailmanlaaja vallankäyttö syö yksipuolisuutensa vuoksi omia perusteitaan ja johtaa kaaokseen. 
Esimerkkinä mainitaan Aasian talouskriisi.  

Teollisuusmaat ovat pyrkineet voittamaan kaikilla rintamilla, mikä ei ole loputtomiin mahdollista. Saattaa olla, että ne 
menettävät neuvottelukumppaninsa. Päätöksistä neuvoteltaessa alituiseen häviävät maat voivat kyllästyä osaansa ja 
vaarantaa rikkaan teollistuneen maailman turvallisuuden.” 

 
Otteita lähteestä: Ilkka Sipiläisen kirjoitus ”Kirkot ja globalisaatio” Kuluta harkiten – Vastuuviikon virikevihko. Kir-
kon vastuuviikko. 

3. Luontoasenteet ja luonto pyhänä asiana 

Kopioitu lähes suoraan internetsivulta http://staff.mustiala.hamk.fi/~mranta/ympeko/YMP_ekonomia_TAUSTAA.htm   

Juhani Pietarinen (1992) jakaa luontoasenteet ihmiskeskeisiin (antroposentrisiin) ja luontokeskeisiin (biosentrisiin tai 
naturistisiin) asenteisiin. Ihmiskeskeiset asenteet hän ryhmittelee edelleen utilismiin (tuotantokeskeiseen), humanismiin 
ja mystismiin. Luontokeskeisistä asenteista Pietarinen ottaa esille eläinkeskeisyyden (sentientismi) ja elämäkeskeisyyden 
(Pentti Linkolan vitalismi).  
 

a) Ihmiskeskeiset asenteet 

 
Ihmiskeskeisessä näkemyksessä kaikki luonnon arvot liittyvät jollakin tavalla ihmisiin. Luonnon ja eläinten kohtelua 
säätelevät ihmisten keskinäiset suhteet. Eläimiä ja luontoa ei kohdella hyvin tai huonosti niiden itsensä takia, vaan ihmi-
sen takia. Julmuus eläimiin edistää raakuutta ja ympäristön turmeleminen vähentää ihmisen mahdollisuutta nauttia tur-
vallisesta ja viihtyisästä ympäristöstä. Ihminen nähdään tilanhoitajana, jonka täytyy ottaa huomioon ympäristön rajalli-
suus. Ihmiskeskeisiä luonnon hyvinvoinnin säilyttämisen perusteluja ovat: 
• tulevien sukupolvien oikeus yhtäläiseen hyvinvointiin ja luonnonvarojen käyttöön 
• saasteiden aiheuttamat haitat ihmisen terveydelle ja taloudelle  
• sukupuuttolajien mukana menetettävät geenivarat, joilla voisi olla käyttöä lääkkeiden tai hyötylajien kehittämisessä 
• luonnonsuojelu virkistymistä, tutkimusta tai opetusta varten. 
 
1. UTILISMI 
 
Asenne, että luonto on olemassa vain ihmisen hyvinvointia varten. Luonto käsitetään energia- ja raaka-ainevarastoksi, 
jota ihmisellä on rajoittamaton oikeus käyttää hyvinvointinsa lisäämiseen. Tieteen ja tekniikan avulla pystytään ratkai-
semaan kaikki ongelmat, ennemmin tai myöhemmin. Suhtautumisessa luontoon utilismi on valta-asenne ja se ohjaa 
kaikkien yhteiskuntien suunnittelu- ja kehittämistoimintaa. Pietarisen (1992) mukaan utilistisen asennoitumisen periaat-
teet ovat: 
• Yhteiselämän keskeinen tavoite on auttaa yhteiskuntaa ja sen jäseniä kartuttamaan varallisuuttaan ja lisäämään 

jatkuvasti käytettävien hyödykkeiden määrää.  
• Ihmisellä on periaatteessa rajoittamaton oikeus käyttää luontoa tuotantotoiminnan välineenä. 
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• Luonto on viime kädessä vain neutraalien kausaalisten voimien alainen mekanismi, ja sitä tulee lähestyä ennen 
kaikkea energia- ja raaka-ainelähteenä. 

• On itsestään selvää, että kehitetään ja käytetään tekniikkaa, joka lisää luonnon hyväksikäytön tehokkuutta  
• Tieteen ja tekniikan avulla pystytään ratkaisemaan ihmiselämän teoreettiset ja käytännölliset ongelmat. 
 
Utilismin optimismia on kritisoitu. On sanottu, että sen vaikutus luontoon näkyy selvimmin luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisenä, luonnonvarojen ehtymisenä ja luonnon saastumisena, kun ekologiset järjestelmät reagoivat muutoksiin 
odottamattomilla tavoilla. Aikaisemmat virheet kasaantuvat ja jo toteutetut tekniset ratkaisut tuottavat usein uusia on-
gelmia. Luonnonjärjestelmät ovat monimutkaisia. Niiden joidenkin osien liiallinen hyödyntäminen voi johtaa koko 
järjestelmän epätasapainoon. 
 
2. HUMANISMI 
 
Humanismi ymmärtää luonnon henkisenä potentiaalina. Luonto on tarkoitettu palvelemaan kaikkia maapallon ihmisiä 
yhtäläisesti. Humanismi uskoo optimistisesti, että tavoitteeseen päästään luonnon tasapainoa liiaksi vaarantamatta. 
Luonnolta vaaditaan paljon. Sen tulee turvata ihmiskunnan toimeentulo (ravinto, asuminen, terveys, toiminnanvapaus) 
ja kehittää ihmisten kauneudentajua, eettisyyttä ja mielenterveyttä. Tekniikkaa pidetään tarpeellisena, mutta sitä on 
käytettävä vain palvelemaan ihmisen henkistä kehitystä. Humanismin piirteitä (Pietarinen 1992) ovat : 
• Humanismi tavoittelee ihmisen älyllistä, eettistä ja esteettistä täydellistymistä. Tunnusomaista on tiedollinen aktii-

visuus, henkinen tasapainoisuus, tahdon voima, kehittynyt oikeudenmukaisuuden ja totuudellisuuden tunto sekä ys-
tävyyden ja rakkauden taito. 

• Ihmisellä on oikeus käyttää luontoa palvelemaan sivistystä. Tämä edellyttää ihmisen ja luonnon pyrkimysten yh-
teensovittamista. 

• Luonto sellaisenaan on kehittymätön, alkeellinen ja ihmiselle vihamielinen, mutta se sisältää runsaasti sivistyskehi-
tystä palvelevia mahdollisuuksia. 

• Ihmisen pitää kehittää sellaisia välineitä ja käyttää tekniikkaa niin, että ne palvelevat humanistisen sivistyksen 
päämääriä. 

• Ihmisen täydellistyminen jatkuu vaikka välillä joudutaankin vaikeiden koettelemusten ja vastoinkäymisten eteen. 
 
Humanismin mukaan pitäisi vapaaehtoisesti karsia turhaa kulutusta. Vapaaehtoisuus on kuitenkin hyvin vaikeaa. Hu-
manismi luottaa ihmisen rationaalisiin kykyihin, tietoon ja älylliseen ajatteluun. Ongelmat ovat ohimeneviä ja kuuluvat 
kehitykseen. Lopullinen tuho saattaa olla mahdollinen, ja jos niin käy, se tapahtuu ihmisen vastuulla. Rationaalisen 
itsehillinnän ajatus korostaa kohtuutta kaikessa elämisessä ja vaatii tarpeettoman, siis ylellisen, kulutuksen karsimista. 
Humanistinen ajattelu vierastaa kuitenkin kaikenlaista pakottamista ja uskoo ihmisen järkevyyteen. Humanistinen ym-
päristöetiikka pyrkii vaikuttamamaanarvostuksiin: kohtuullinen elämän tapa, kauneusarvojen etsiminen, luonnon hellä-
varainen ja oikeudenmukainen kohtelu. 
 
3. MYSTISMI  
 
Tavoittelee jotain, mihin järki ei ulotu. Jumaluuden kokeminen on tärkeintä. Luonto edustaa pyhyyttä, jonka tavoittelu 
katsotaan ihmiselämän korkeimmaksi arvoksi. Ihmisen tulee seurata luontoa. Tätä ilmentävät perinteiset kulttuurit. 
Luonnon alkuperäisyys halutaan säilyttää ja sen pyhyyttä kunnioittaa. Mystismin piirteitä ovat: 
• Tavoitteena on ihmisen ja luonnon ykseyden kokeminen intuition ja muun välittömän eläytymisen avulla. 
• Luonto edustaa pyhyyttä, jonka saavuttaminen on ihmiselämän korkein arvo. 
• Luonto käsitetään henkiseksi ja jumalalliseksi kuten ihminenkin.  
• Tiede ja tekniikka hylätään: ne tekevät luonnon henkisyydelle väkivaltaa ja turmelevat ihmisen mahdollisuudet 

saavuttaa ykseyden kokemus. 
• Luonnon henkisyyden uskotaan edustavan voimaa, jota ei pystytä hävittämään lopullisesti. 
 
Ongelmana on sovittaa yhteen ihmisen toimeentulo ja luonnon kunnioittaminen. Hyvinvoinnin turvaaminen tuskin 
onnistuu, jos tiede ja rationaalinen ajattelu hylätään. Tekniikka ei kehity, jos tiede korvataan mietiskelyllä. Mystismi 
sopii lähinnä henkilökohtaiseksi ratkaisuksi vaikeassa elämäntilanteessa. Yhteiskunnan tasolle sovellettuna se johtaisi 
umpikujaan.  
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b) Luontokeskeiset asenteet eli NATURISMI 

 
Ihminen on vastuussa luomakunnasta, joten ihmiskeskeiselle moraalille annetaan rankat tuomiot. Luonto on itsessään 
arvokas kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen eikä ihmisellä ole oikeutta käyttää sitä hyvinvointinsa välikappa-
leena. Luonnon säilyminen on tärkein arvo. Jokaisella lajilla on oma tehtävänsä kokonaisuuden osana. Ihminen on myös 
biologinen organismi (kehitysteoria). Luontokeskeisen jaottelun piirteitä ovat (Pietarinen 1992): 
• Luonnon itseisarvoinen toiminta on pyrittävä turvaamaan.  
• Luonnolle ei saa tuottaa vahinkoa, eikä ihmisellä ole oikeutta käyttää luontoa pelkkänä välineenä omien päämääri-

ensä edistämiseksi. 
• Luonto on kokonaisuutena toimiva ekologinen järjestelmä, johon ihminen kuuluu yhtenä osana. 
• Vain sellainen tekniikka voidaan hyväksyä, joka ei häiritse luonnon ekosysteemiä eikä tuota vahinkoa itseisarvoi-

sille eläville olennoille. 
• Luontokeskeisessä ajattelutavassa on erotettavissa kaksi ryhmää, sentientismi ja vitalismi. 
 
1. SENTIENTISMI 
Luonnehtii parhaiten kysymys "Onko eläimillä oikeuksia?" Sen mukaan merkittäviä ovat vain sellaiset eläimet, jotka 
pystyvät tuntemaan kipua ja hyvää oloa. Ihmisen pidättäydyttävä aiheuttamasta kipua tuntoisille eläimille. Eläinten 
oikeuksista voidaan puhua samaan tapaan kuin ihmisten oikeuksista. Ihmisellä on moraalisia velvollisuuksia eläimiä 
kohtaan ja sillä perusteella myös eläimillä on oikeuksia. Eräät sentientismin edustajat tuomitsevat kotieläinten hoidon 
moraalittomana samoin kuin eläinkokeet ja biotekniikan.  
 
2. VITALISMI  
Antaa kaikille eläville olennoille yhtäläisen itseisarvoisen oikeuden olemassaoloon. Pentti Linkola edustaa vitalismia ja 
lajien täydellistä tasa-arvoa. Hänen mielestään ihminen tuhoaa kiihtyvällä vauhdilla muita elämänmuotoja. Väestönkas-
vu ja lisääntyminen tapahtuvat muiden lajien kustannuksella. Ihmisen pitääkin muuttaa elämäntapaansa ja luopua kes-
keisestä asemastaan maapallolla. Linkola ei kuitenkaan näe vapaaehtoista luopumista mahdolliseksi, koska ihminen 
joutuisi luopumaan monista iloista. Linkolan mielestä ihmiset täytyykin pakottaa elämään toisin. 
 

• Lähde http://staff.mustiala.hamk.fi/~mranta/ympeko/YMP_ekonomia_TAUSTAA.htm  mukaillen lähdettä: Pie-
tarinen, J. 1992. Ihmiskeskeinen ja luontokeskeinen ympäristöetiikka. Teoksessa Jokinen P., Järvikoski, T., 
Pietarinen J., & Saarto P. 1992.Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. 
122 s. 

 
Luonto pyhänä: Mystisessä luontosuhteessa luonto ajatellaan olemukseltaan henkiseksi ja jumalalliseksi, kuten myös 
ihminen. Luonto edustaa pyhyyttä. Luonnon pyhyyttä ei edes ihminen pysty täysin hävittämään. Naturistisessa luon-
tosuhteessa luonnolla on itsearvo, jota kunnioitetaan ja ihmisen ongelmana on, että hän häiritsee itseisarvoista luonnon-
taloutta. Luontoa on mahdollista suojella sekä luonto- että ihmiskeskeisistä perusteista lähtien. Luontokeskeinen näke-
mys pyrkii murtamaan ihmisen etuoikeutettua asemaa muuhun luontoon nähden osoittamalla, että muillakin elävillä 
olennoilla on moraalista arvoa. 

•  

• Pietarinen J. 1992 Ihmiskeskeinen ja luontokeskeinen ympäristöetiikka. Teoksessa Ympäristökasvatus. Kan-
sainvalistusseura ja aikuiskasvatuksen tutkimusseura.  

•  

4. Maailmankansalaisen näkemys ihmisen luontosuhteen ensiarvoisuu-
desta ja luonnonvoimien ehdottomuudesta 

”Ympäristön kokonaisuudessa ihmisen ja luonnon välinen reaalinen suhde pitäisi olla ihmisen näkökulmasta katsottuna 
itsestään selvä lähtökohta: 

1. Maapallolle on kehittynyt luonto, joka on kaiken elämän perusehto ja ylläpitäjä. 
2. Ihminen on orgaaninen osa maapallolle kehittynyttä elävää luontoa ja ihmiskunnan olemassaolo riippuu luonnon 
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biosfäärin toiminnasta ja jatkuvasta terveydestä. 
3. Kosmoksen, luonnon ja biosfäärin ehdottomat ehdot hallitsevat sekä luonnon että ihmisen tekemän ympäris-
tön toimintoja. Päinvastainen tilanne on mahdottomuus.  
4. Ihminen voi toimia ainoastaan luonnon, biosfäärin ehtojen ja asteittain rakentuneen ravintoketjun varassa riippumatta 
siitä, mikä on ihmisen ajateltu tai kuviteltu alkuperä. 

Unohdetaan hetkiseksi kaikki kertomukset ihmisen alkuperästä: olemmeko evoluution tuloksia tai sattumia, muualta 
avaruudesta tulleita, jonkun korkeamman voiman luomia, tänne vain "heittyneitä", vai mitä me olemme?  

Olisiko sen jälkeen mahdollista leikkiä ajatuksella, että tämän maapallon biosfäärissä ihminen on laji lajien joukossa? 
Miksi? Jotta olisi helpompi ymmärtää kuinka kokonaisvaltaisesti olemme kiinni siinä "veitsenterävässä" biosfäärissä ja 
hennossa ekologisessa todellisuudessa, joka elättää ja pitää hengissä meitä ja kaikkia muitakin eläviä lajeja.  

Toiseksi, unohdetaan kaikki kaupunkirakennustaiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun esteettiset, tyylilliset, rakennustekni-
set, sosiaaliset ja muut teoreettiset muotoratkaisut. Keskitytään tekoympäristön eli ihmisen tekemän ympäristön ja luon-
non ekologisen todellisuuden välisiin toiminnallisiin suhteisiin ihmisen fyysisten ja fysiologisten ehtojen näkökulmasta. 
Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa luonnon biosfäärin, ihmisen fysiologian ja ihmisen tekemän aineellisen ympäristön 
yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi kaupunkien, rakennusten ja esineiden välityksellä. Sillä kaupungit, raken-
nukset ja esineet ovat välineitä ihmiskunnan ja luonnon vuorovaikutuksessa. Yhteispelissä, joka nyt pitäisi tehdä 
kestäväksi tuleville sukupolville. ” 

 
• Lähde: Tapio Periäisen maailmankansalaistyö. www.yk-liitto.fi .(Tummennukset Lea Huttunen.) 
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LIITE 3: TAUSTATIETOJA 

1. LUONNONVAROJEN KULUTUS 
Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkia niitä luonnosta saatavia raaka-aineita, joita me ihmiset käytämme erilaisten tar-
vikkeiden, tavaroiden ja palvelujen valmistamiseen, niiden raaka-aineena, niiden ja raaka-aineiden kuljettamiseen ja 
myös tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien tarvikkeiden valmistukseen sekä energian, kuten lämmön, valon ja 
muun sähkön tuottamiseen. 

Luonnonvarat tarkoittaa kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen kykenee hyödyntämään omaksi edukseen. Luonnon-
varat ovat kaikkien ihmisen valmistamien esineiden ja kaiken hänen kuluttamansa energian alkulähde. Luonnonvarat 
jaotellaan pääasiassa uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin sen mukaan, onko niitä ihmisen kannalta käytet-
tävissä rajallinen varanto, joka voi ehtyä, vaiko synnyttävätkö luonnolliset prosessit merkityksellisiä määriä lisää ky-
seistä luonnonvaraa. Toisinaan rajanveto on hankalaa, jos luonnonvara uusiutuu hitaasti kuten turpeen tapauksessa. 

Uusiutuva luonnonvara on mikä tahansa luonnonvara, jota kulutetaan hitaammin kuin se uusiutuu. Uusiutuvalla luon-
nonvaralla täytyy olla jokin mekanismi, jolla ympäristö tuottaa sitä lisää. Luonnonvarat uusiutuvat, kun auringon ener-
gia virtaa ekosysteemin läpi ja saa aineet kiertoon. Uusiutuvia luonnonvaroja ovat esimerkiksi happi, makea vesi ja 
biomassa: happea tulee ilmakehään lisää kasvien yhteyttäessä, makeaa vettä saadaan sateen kautta ja biomassaa kasvien 
kasvaessa. Ihminen hyödyntää taloudessaan kasvi-, eläin ja sienikunnan tuotteita sekä aurinko-, tuuli ja vesivoimaa.  

Uusiutuvia luonnonvaroja tulee hyödyntää kestävästi eli vain osa vuotuisesta tuotannosta voidaan hyödyntää ihmisen 
taloudessa. Mikäli koko tuotto ulosmitataan, luonnonvaraa tuottava ekosysteemi joutuu häiriötilaan. Häiriötilan seura-
uksena on tuotannon äkillinen ja pahimmassa tapauksessa peruuttamaton romahtaminen. Uusiutuvista luonnonvaroista 
voikin siis tulla uusiutumattomia, jos niitä kulutetaan nopeammin kuin ympäristö pystyy niitä täydentämään. Esimer-
kiksi pohjavettä voidaan kuluttaa pohjavesivarastosta nopeammin kuin se täyttyy uudelleen. Silloin varasto vähitellen 
tyhjenee. 

Uusiutumattomat luonnonvarat ovat luonnonvaroja, joita on käytettävissä vain jokin rajallinen, uusiutumaton varasto. 
Merkittävimpiä uusiutumattomia luonnonvaroja ovat fossiiliset polttoaineet: hiili, kaasu ja öljy sekä metallit kuten rau-
ta, alumiini, kupari ja uraani. 

Muovit, bensiini, hiili, maakaasu ja muut fossiilisista polttoaineista tuotetut asiat ovat uusiutumattomia, koska mikään 
mekanismi ei lyhyellä aikavälillä tuota niitä lisää. Esimerkiksi maaöljy on syntynyt muinaisista eliöistä, jotka ovat suu-
ressa paineessa muuttuneet nestemäisiksi hiilivedyiksi. Luonnonvarojen uusiutumattomuudella on erityisen suurta mer-
kitystä silloin jos luonnonvara käytön seurauksena muuttuu käyttökelvottomaksi. Näin käy esimerkiksi kun hiilivetyjä 
(mm. bensiini) poltetaan. Tällöin kulutetaan rajallista varantoa, joka lopulta ehtyy. Lisäksi käytöllä voi esim. saaste-
päästöjen kautta olla haitallisia vaikutuksia ympäristölle, joskaan tämä ei suoranaisesti liity luonnonvaran uusiutumat-
tomuuteen, vaan uusiutuvienkin luonnonvarojen käytöllä voi samaan tapaan olla haittavaikutuksia. 

Eräät luonnonvarat ovat sinänsä uusiutumattomia, mutta niitä on saatavilla niin suunnattomia määriä, ettei ihmisen 
kulutuksella ole näköpiirissä olevalla aikajänteellä suurtakaan merkitystä kokonaisvarannon suhteen. Tällaisia luonnon-
varoja ovat mm. sora, joka on määrällisesti maailman ylivoimaisesti merkittävin kaivosteollisuuden tuote, sekä monet 
metallit ja esimerkiksi pii, jota käytetään puolijohdeteollisuuden raaka-aineena. Maapallon energiavaroista tämäntapai-
sia ovat ydinpolttoaineet uraani ja torium sekä fuusiopolttoaineet. 

• Lähteet: http://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnonvarat ja 
http://www.edu.fi/TEEMAT/KEKE/maailma/luonnonv.html#uusiutuvat_luonnonvarat 
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Kuva 2: Energiantuotannossa käytetään sekä uusiu-
tuvia että uusiutumattomia luonnonvaroja. Uusiu-
tuviksi energianlähteiksi kutsutaan tavallisesti ku-
van laatikoilla ympäröityjä energiamuotoja.  

(Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnonvarat) 

 

Suomen luonnonvarojen kokonaiskäyttö on nykyisin noin 480 miljoonaa tonnia, josta suorien panosten osuus on vajaat 
puolet. Tuonnin osuus kokonaiskäytöstä on lähes puolet. Suomen luonnonvarojen kokonaiskäyttö on kasvanut vuodesta 
1970 yli 50 prosenttia. Tuonnin piilovirrat ovat kasvaneet erityisen voimakkaasti. (Lähde: Ympäristöministeriö. Kestä-
vän kehityksen indikaattorit. http://www.ymparisto.fi/poltavo/keke/indikaat/lnvarat.htm - linkki ei enää toimi) 

Suomen luonnonvarojen kokonaiskäyttö asukasta kohti (ks. liite 2a) on samaa suuruusluokkaa kuin USA:ssa ja esimer-
kiksi Saksassa, eli noin 100 tonnia asukasta kohti vuodessa. Kuitenkin Suomessa vientiteollisuus käyttää luonnonvarois-
ta runsaat puolet, kotimainen kulutus vastaa noin neljänneksestä ja loppu kuluu sijoitustoiminnassa ja pääomahuollossa. 
(Lähde: Thule-Instituutti. Oulun yliopisto. Eco-Efficient Finland: Total Material Requirement and the Possibilities to 
reduce it in Finland).  

Suomessa ja muualla on jo pitkään puhuttu siitä, että talouden pitäisi nojautua enemmän uusiutuviin kuin uusiutumat-
tomiin luonnonvaroihin. Todellisuudessa kuitenkin kiviaineksen, metallien ja energia- ja teollisuusmineraalien käyttö 
on lisääntynyt, mutta puun ja kasvinviljelytuotteiden käyttö pysynyt ennallaan. (Lähde: Wahlström, E., Hallanaro, E-L. 
& Manninen, S. 1996. Suomen ympäristön tulevaisuus. Edita, Suomen ympäristökeskus. S. 170.) 

Suomen hallitus on vuoden 2003 kestävän kehityksen kokonaisarviossaan asettanut tavoitteeksi muun muassa, että 
”talouden perustana tulee olla päästöjen ja materiaalien käytön irtikytkentä taloudellisen kasvun kehityksestä, ekote-
hokkuus ja pyrkimys puhtaaseen tuotantoon.” (Lähde: Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 623. Kestävän kehityk-
sen kansallinen kokonaisarvio.)  

Joidenkin arvioiden mukaan paljon luonnonvaroja kuluttavien maiden olisi vähennettävä kulutustaan neljännekseen 
nykyisestään. Ympäristöjärjestöjen mukaan jopa 90 %.  
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NÄKÖKULMIA LUONNONVAROJEN KULUTUSONGELMAAN 

Intiaanipäällikkö 1800-luvulla: 

”Maapallo ei kuulu ihmiselle; ihminen kuuluu maapallolle. Kaikki asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Vuorten kalliot, 
niittyjen mahla, ponin kehon lämpö ja ihminen - kaikki ovat samaa perhettä. Mikä koskee maapalloa, koskee maan 
poikia.” Päällikkö Seattle 1854.  
 
Lähde: Nenova Yordanka, Kalova Anelia and Angelova Julia. Continuing Challenges to Human Rights and Peace. 
Optimat. Rousse. Bulgaria. 1993. 

 

Venezuelan presidentti 1990-luvun alussa: 

”Kolmannessa maailmassa, johon maamme kuuluu, yli puolet alle kuusivuotiaista lapsista kärsii jonkinasteisesta alira-
vitsemuksesta, mikä antaa esimakua kurjasta tulevaisuudesta. Mielestäni lapsista huolehtiminen on koko maailman 
vastuulla ja teollisuusmaiden pitäisi ajatella kansojemme lapsia ostaessaan raaka-ainevarojamme tiettyyn hintaan ja 
myydessään meille erittäin kalliilla hinnoilla ja nousevin kustannuksin valmistamiaan lopputuotteita ja pääomatuottei-
ta, joiden avulla meitä edistetään.”  
 
Lähde: Nenova Yordanka, Kalova Anelia and Angelova Julia. Continuing Challenges to Human Rights and Peace. 
Optimat. Rousse. Bulgaria. 1993. 

 

Suomalainen maailmankansalaiskokeen suorittanut arkkitehti: 

"Olen tehnyt pitkään havaintoja eurooppalaisen ja länsimaisen kulttuurin vaikutuksen alaisena syntyneestä ympäristös-
tä maailman eri kulmilla. Olen hämmästellyt kaupunkien epäviihtyisyyttä, katujen melua ja liikenteen tukkoisuutta, 
arkkitehtuurin pinnallista keikailua, tavaratalojen ja markettien tavarakaaosta. Ihmettelen taukoamatta sitä, että me 
ihmiset hyväksymme kaiken tuon, emme tee emmekä sano mitään, vaan alistumme kaikkeen nöyrinä ja hiljaisina. Sille 
on kuitenkin yksinkertainen selitys: meitä ei ole opetettu ymmärtämään, että kuluttaessamme emme kuluta materiaalia 
ja tavaroita vaan me kulutamme luontoa."  

Lähde: Tapio Periäinen, Metropoleista muotoiluun 1996; www.ykliitto.fi: Tapio Periäisen maailmankansalaistyö: 
Itseänsä tuhoava ympäristö. 

 

Seitsemän suomalaista ympäristönsuojelun parissa toimivaa kansalais-
järjestöä: 

Agenda 21:n mukaan maailmassa esiintyy yhtä aikaa yletöntä kulutusta samalla kun ihmiskunnan suurin osa elää puut-
teessa. Teollisuusmaiden tuleekin ohjelman mukaan olla tiennäyttäjiä ihmiskunnan perustarpeita tyydyttävien tuotanto- 
ja kulutustapojen kehittämisessä sekä tiedon ja ymmärryksen lisäämisessä kulutuksen vaikutuksista ja siitä, miten kes-
tävämpiä kulutustapoja saadaan aikaan.  

Ympäristövara-arvioiden mukaan maailmantalouden materiaalivirta pitää puolittaa kestävään tasoon pääsemiseksi. Eri 
materiaalien kohdalla tämä tarkoittaa teollisuusmaissa noin 80 - 90 %:n vähentämistarvetta. Samalla uusiutumattomille 
luonnonvaroille on kehitettävä uusiutuvia korvaavia materiaaleja.  

Materiaalitalouden tehostamiseksi kansalaisjärjestöt esittävät kaksi eri tavoitetta:  

1. Ekotehokkuuden edistäminen ("enemmän palvelua vähemmistä materiaaleista"): Näin pyritään siihen, että kulutta-
mamme palvelut ja tuotteet ovat ekologisesti kestäviä  
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2. Riittävyyteen ja kohtuuteen pyrkiminen ("vähemmillä toiminnoilla vastaava hyvinvointi"): Näin pyritään tuottamaan 
tarpeellisia asioita maailmassa, jossa monet eivät voi tyydyttää edes perustarpeitaan.  

• Lähde: Kansalaisjärjestöjen toimintaohjelma kestävän kehityksen edistämiseksi. Www-muodossa 
http://arkisto.sll.fi/kestava/toimintaohjelma/  

 

Worldwatch- Instituutin Maailman tila 2004 kirjan tiivistelmä: 

 
“The environmental movement as we know it today could not exist without the extraordinary researchers at World-
watch” Bill McKibben, best-selling author of The End of Nature 
 
A Bangladeshi child eats a bowl of rice. An American child plays with a plastic doll. A woman in Finland talks on a cell 
phone. A man in Zimbabwe fills his car with gasoline. A Japanese woman reads a newspaper. 
 
Think of the objects you buy and use in any given day. Now, try to imagine that there are more than 1.7 billion human 
beings in the consumer society—and their numbers are growing yearly. In many cases, excessive consumption burdens 
societies with bulging landfills, declining fish stocks, and rising obesity levels. Meanwhile, there are still another 2.8 
billion who consume too little and who suffer from hunger, homelessness, and poverty.  
 
Ajattele ostamaasi ja päivittäin käyttämiäsi tavaroita. Yritä sitten kuvitella, että on kulutusyhteiskunnissa elää 
yli 1,7 miljardia ihmistä –ja heidän määränsä kasvaa jatkuvasti. Monissa tapauksissa liikakulutus rasittaa yh-
teiskuntia paisuvin kaatopaikoin, vähenevin ravintovaroin ja kohoavin pitoisuustasoin. Samanaikaisesti on ole-
massa 2,8 miljardin ihmisen joukko, jotka kuluttavat liian vähän tai kärsivät alituiseen nälästä, kodittomuudesta 
ja köyhyydestä.  
 
On the Worldwatch Institute’s thirtieth anniversary, this special edition of State of the World examines how we con-
sume, why we consume, and what impact our consumption choices have on the planet and our fellow human beings. 
From factory-farmed chicken to old-growth lumber to gas-guzzling cars, many of the things we buy support destructive 
industries. But businesses, governments, and concerned citizens can harness this same purchasing power to build mar-
kets for less-hazardous products, including fair-traded foods, green power, and fuel-cell vehicles. 
 
WI:n kolmantenakymmenentenä vuosipäivänä, Maailman tila -kirjan erityisnumero paneutuu siihen, kuinka 
kulutamme, miksi kulutamme, ja mitä vaikutusta kulutusvalinnoillamme on planeetallemme ja lajitovereillem-
me. Aina tehomaatalouskanoista kierrätyskuituihin ja kaasulla käyviin autoihin, monet ostamistamme tuotteista 
tukevat tuhoavia teollisuudenaloja. Mutta yritykset, hallitukset ja huolestuneet kansalaiset voivat vaikuttaa tä-
hän kehitykseen päätöksillään ja ostoksillaan rakentaen ja tukien vähemmän haitallisten tuotteiden, kuten Rei-
lun kaupan tuotteiden, vihreän sähkön ja polttokennoajoneuvojen markkinoiden kehitystä. 
 
With chapters on food, water, energy, the politics of consumption, and redefining the good life, Worldwatch’s award-
winning research team asks whether a less-consumptive society is possible—and then argues that it is essential. 

•  

• Lähde: http://www.worldwatch.org/pubs/sow/2004/ 

Tummennetut käännökset Lea Huttusen. 
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTOREITA: 

Kuva 3: Suomen talouden (eli Suomen teollisuuden ja asukkaiden) luonnonvarojen kokonaiskulutus ja sen kehi-
tys 1970-luvulta henkeä kohti. (Lähde: http://www.ymparisto.fi/poltavo/keke/indikaat/22 - linkki ei enää toimi) 

Kestävän kehityksen indikaattorit 
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Jari Välimäki 2002

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 1970 -2001. Lähde : Thule -Instituutti Oulu .

  

Kuva 4: Suomen talouskasvun ja hyvinvointikehityksen välinen suhde. (Lähde: 
http://www.ymparisto.fi/poltavo/keke/indikaat/20 - linkki ei enää toimi) 

Kestävän kehityksen indikaattorit 

Talouden kasvu ei lis ää hyvinvointia

Bruttokansantuote ja kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksi (ISEW) 1960 -2001. 

Lähteet : Tilastokeskus ja Jukka Hoffrén .

Jari Välimäki 2002
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2. ILMASTONMUUTOS 
 
Hiilidioksidin kierto 
 
Joka kerta hengittäessäsi ulos lisäät hiukan hiilidioksidia CO2 ilmakehään. Jokainen lahoava lehti tai mätänevä eläimen 
uloste aiheuttaa samaa. Tämä on kuitenkin pientä verrattuna siihen määrään, joka tupruaa asuntojen, voimalaitosten ja 
tehtaiden savupiipuista ja autojen pakoputkista. Yksi tonni hiiltä muodostaa palaessaan kolme tonnia hiilidioksidia.  
 
Kasvit sitovat hiilidioksidia yhteyttämisessään ja varastoivat hiiltä muun muassa tärkkelyksen, sokerin, öljyn ja valku-
aisaineen muodossa. Toisaalta hiilidioksidia vapautuu kasveista kasvihengityksessä ja maaperän orgaanisesta aineesta 
maahengityksessä. Eläimet puolestaan käyttävät kasvien hiiltä kasvuunsa ja hengitykseensä. Kaikki maapallon elävät 
eliöt yhdessä sisältävät noin 560 miljardia tonnia hiiltä. Ilmakehä puolestaan sisältää noin 720 miljardia tonnia hiiltä, 
josta valtaosa on hiilidioksidia. Biosfäärin ja ilmakehän välinen kierto on määrällisesti tärkein osa hiilidioksidin kierros-
ta. Ilmakehän hiilidioksidivaranto tulee kertaalleen käytettyä noin seitsemässä vuodessa.  
 
Kasvihuoneilmiö ja sen voimistuminen 
 
Hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä saattaa aiheuttaa merkittäviä muutoksia maan ilmastossa. Auringonvalo läm-
mittää maata. Maapallon imemä valo muuttuu lämpöenergiaksi. Lämpö virtaa edelleen takaisin avaruuteen. Ilmakehän 
hiilidioksidi hidastaa lämmön virtaamista takaisin avaruuteen. Se toimii samalla tavalla kuin kasvihuoneen lasi. Se 
päästää valon sisään, mutta hidastaa lämmön karkaamista ulos. Sama määrä energiaa karkaa avaruuteen kuin auringosta 
maahan imeytyykin. Näin maapallon lämpötila pysyy suhteellisen tasaisena. Kasvihuoneilmiö on oikeastaan elämän 
edellytys maapallolla: ilman lämmittävää hiilidioksidikerrosta täällä olisi liian kylmä. 
 
Ilmasto muuttuu sekä luonnollisesti että ihmisen toiminnan seurauksena. Kansainvälisen tiedeyhteisön piirissä ollaan 
yksimielisiä siitä, että ihmisen nykytoiminta johtaa todennäköisesti merkittäviin ilmastonmuutoksiin jo lähivuosikym-
menien aikana. Kasvihuonekaasuiksi kutsutaan kasvihuoneilmiötä aiheuttavia ilmakehän kaasuja: hiilidioksidia, metaa-
nia, dityppioksidia ja halogenoituja hiilivetyjä (esim. CFC-yhdisteet). Tärkein kasvihuonekaasu on oikeastaan vesi-
höyry, mutta sen pitoisuuksiin ihmisen toiminta ei juuri vaikuta.  
 
Hiilidioksidi on tärkein niistä kasvihuonekaasuista, joiden pitoisuuksiin ihminen toiminnallaan vaikuttaa. CO2-päästöjen 
osuus on 80 % kaikista maapallon lämpenemistä aiheuttavista kaasuista. Sen pitoisuus ilmakehässä on noussut esiteolli-
sen ajan noin 280 miljoonasosasta (ppm) noin 370:een, eli 0,037 prosenttiin. Pitoisuuden vuotuinen kasvuvauhti on 
ollut viime vuosikymmeninä vajaa puoli prosenttia vuodessa. Hiilidioksidin elinikä ilmakehässä on pitkä - vaikka pääs-
töt lopetettaisiin heti, ei ilmakehän hiilidioksidipitoisuus pienenisi, sillä ilmakehän, biosfäärin ja merien tasapainotilan 
saavuttaminen vie pitkän ajan. CO2-päästöistä noin 75 % on peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Lisäksi päästö-
jä tulee metsien hävittämisestä ja teollisuudesta. 
 
Hiilidioksidin lisääntyminen merkitsee sitä, että lämmön ulos karkaaminen hidastuu. Maapallon ilma lämpenee, kunnes 
tasapaino saavutetaan korkeammalla lämpötilan tasolla. Jos ilmakehän hiilidioksidipitoisuus lisääntyy kaksinkertaiseksi, 
maapallon keskilämpötilan arvelleen nousevan noin kolme astetta. Se saattaa tuntua pieneltä, onhan lämpötila ennenkin 
vaihdellut maapallon historiassa. Se on kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin kokonaisten geologisten kausien vaihtu-
miseen liittyvät muutokset.  
 
Koskaan tämä muutos ei ole myöskään ollut näin nopea (50-100 vuotta). Tutkimusten mukaan maapallon keskimääräi-
nen pintalämpötila on noussut vuoden 1861 jälkeen. Nousu on ollut 1900-luvun kuluessa 0,6 ± 0,2 oC-astetta. On to-
dennäköistä, että 1990-luku oli maailmanlaajuisesti lämpimin vuosikymmen ja vuosi 1998 lämpimin yksittäinen vuosi 
vuodesta 1861 lähtien. Maapallon keskilämpötilan arvioidaan nousevan 1,4 –5,8 oC vuodesta 1990 vuoteen 2100. Vii-
meisimpien tutkimustulosten pohjalta näyttää hyvin todennäköiseltä, että lähes kaikki manneralueet tulevat lämpene-
mään maapallon keskiarvoa nopeammin, samoin etenkin pohjoiset maa-alueet talvella. Uusimpien Suomelle tehtyjen 
skenaarioiden mukaan vuosittaisten lämpötulojen arvioidaan nousevan 2,4-7,4 oC ja sademäärien kasvavan 6-37 % 
2080-luvulle mennessä. 
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Valtameret sitovat noin puolet ylimääräisestä hiilidioksidista. Periaatteessa valtamerten sitomiskyky voisi olla hyvin 
suuri, mutta hiilidioksidin siirtyminen pintavedestä syviin vesiin on hyvin hidasta. Se kestää monia satoja vuosia, eikä 
siksi kykene meitä pelastamaan. Jääkauden jälkeisenä aikana boreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen suot ja metsät ovat 
sitoneet suuret määrät hiiltä, josta valtaosa on turpeessa ja maaperän orgaanisessa aineessa. Pohjoisten ja lauhkeiden 
vyöhykkeiden metsät ovatkin huomattava nettonielu hiilidioksidille. Merkittävimmät syyt tähän ovat ilman kohonneen 
hiilidioksidipitoisuuden ja ilmakehän kautta tulevan typpilaskeuman lannoitusvaikutus sekä metsänhoitoon ja maan-
käyttöön liittyvät tekijät. Ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvun torjumiseksi metsien, soiden ja peltomai-
den hiilensidontakyky tulisi pitää korkeana. 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
 
Ilmastonmuutoksella arvioidaan olevan kielteisiä vaikutuksia mm. luonnon ekosysteemeille ja monimuotoisuudelle, 
ihmisten ja eläinten terveydelle sekä rakennuksille ja infrastruktuurille. Koska ilmaston lämpeneminen vaihtelee eri 
alueilla, myös vaikutukset ovat erilaisia alueittain. Sademäärä kasvaa joillakin alueilla, mutta vähenee toisaalla. Ilmas-
ton vaihtelut muuttuvat, samoin säiden ääri-ilmiöiden yleisyys ja rajuus.  
 
• Lämpenemisen myötä valtamerien pinnan arvioidaan kohoavan 10–90 cm vuoteen 2100 mennessä. Tämä johtuu 

sekä veden lämpölaajenemisesta että jäätiköiden sulamisesta. Pinnan nousulla saattaa olla tuhoisat vaikutukset ala-
ville rannikkoalueille, koralliriutoille ja atolleille. Tämä yhdessä rankkasateiden ja tulvien kanssa koskettaa kym-
meniä miljoonia ihmisiä.  

• Sadot pienenevät useimmilla trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla lämpötilan nousun takia ja niillä keskileveysas-
teen alueilla, missä lämpötilan nousu on keskimääräistä suurempi.  

• Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa lämpöaaltojen, kuivuuden ja toisaalta rankkasateiden sekä tulvien ennuste-
taan yleistyvän.  

o Kuivuus pahenee erityisesti Keski-Aasiassa, Välimeren alueella, Australiassa ja eteläisessä Afrikassa.  
o Euroopassa kuivuus pahenee etelässä ja idässä, mutta sateet lisääntyvät pohjoisessa. 

• Kulkutaudit lisääntyvät. Yhä useammat ihmiset altistuvat vakaville taudeille, kuten malarialle ja koleralle. Ihmisiä 
kuolee yhä enemmän kuumuuden aiheuttamaan stressiin.  

• Monet ekosysteemit ovat vaarassa erityisesti rannikoilla, vuoristoissa ja napa-alueilla. Kasvillisuusvyöhykkeet 
siirtyvät pohjoisemmaksi, jolloin joistakin kasvi- ja eläinlajeista tulee uhanalaisia niiden elinympäristön muuttuessa 
liikaa. 

• Puuntuotanto kasvaa kestävästi hoidetuilla metsäalueilla, joskin tuottoa verottavat metsäpalot kuivuuden ja myrsky-
tuhot vastaavasti myrskyjen lisääntyessä. Myös metsätuholaisten uskotaan leviävän laajemmalle. 

• Maanviljely joutuu suurten muutosten eteen: Tulvat ja myrskyt ehkä lisääntyvät. Uusia tuholaislajeja leviää yhä 
pohjoisemmaksi. Monet nykyiset vilja-aitat kuivuvat ja väestön on muutettava muualle.  

• Merivirrat saattavat muuttua ja niiden mukana ravinteiden kierto. Monien merialueiden tuotanto ja täten kalantuo-
tantoalueiden tuotanto muuttuvat, mikä aiheuttaa vaikeuksia kalastajille ja kalastuksesta riippuville valtioille. 

• Kesäkauden matkailukohteet voivat kärsiä liian korkeista lämpötiloista ja helleaalloista, kun taas talvikohteita voi 
kohdata lumenpuute. 

 
Myönteisiin vaikutuksiin voidaan laskea mm. kasvavat satomäärät, lisääntyvä puuntuotanto ja vähenevä talviajan ener-
giankulutus. Esimerkiksi Pohjois-Euroopan maatalous todennäköisesti hyötyy muutoksista. Toisaalta tuholais- ja halla-
vauriot saattavat heikentää satojen lisääntymistä ja sateisuus vaikeuttaa sadonkorjuuta. 
 
Keskilämpötilan nousu vajaalla asteella on jo nyt vaikuttanut monella tapaa maapallon luontoon ja ihmisen elinoloihin. 
Suomen luonnossa ja lähialueillamme ilmastonmuutoksen merkkejä näkyy jo:  
 
• Jäätiköt ovat viime vuosikymmeninä pienentyneet huomattavasti.  
• Ikirouta on alkanut sulaa.  
• Järvet ja joet jäätyvät myöhemmin  
• Järvien ja jokien jääpeite sulaa aikaisemmin kuin ennen.  
• Kasvukaudet ovat pidentyneet. Monilla paikkakunnilla kasvukausi on pidentynyt yli kymmenen päivää 30 vuodes-

sa. 
• Kasvien sekä eläinten elinpaikat ovat muuttuneet. (Esim. perhoset ovat laajentaneet levinneisyyttään; Suomesta 

löydettiin vuonna 2001 uusia perhoslajeja 18 kappaletta.) 
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• Jotkut kasvi- ja eläinpopulaatiot ovat pienentyneet.  
• Puiden lehdet puhkeavat aikaisemmin keväällä. 
• Linnut pesivät aikaisemmin. Useiden lähialueilla talvehtivien muuttolintujen kevätmuutto on aikaistunut. 

Ilmastonmuutoksen edetessä Suomen keskilämpötilan ennustetaan nousevan ja sademäärien lisääntyvän. Nämä muu-
tokset vaikuttavat vesistöjen virtaamiin ja patojen turvallisuuteen. Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen 
laatimien mallien mukaan suuret sateet lisääntyisivät 35 – 65 % vuosisadan loppuun mennessä. Lisäys olisi suurin tam-
mi-kesäkuussa. Etelä-Suomen talvi on lämpenevässä ilmastossa uhanalainen. Vaikka välillä sataa lunta, se sulaa pois 
eikä kunnon lumipeitettä kerry. Sulaminen ja vesisateet voivat synnyttää talvitulvia. Suurten järvien pinnat nousevat 
erityisesti keväällä samoin kevättulvien riski säilyy. SILMU-ohjelman skenaarioiden mukaiset lämpötilannousut aiheut-
tavat sen, että pohjoinen havumetsävyöhyke siirtyy noin 400 – 500 kilometriä pohjoiseen ja lehtipuut yleistyvät kaikki-
alla Suomessa.  

Ilmaston muuttuminen aiheuttaa siis kaiken kaikkiaan vaikeasti ennustettavissa olevia merkittäviä muutoksia eläin –ja 
kasvimaailmassa ja ihmisten taloudessa. Suurten haitallisten muutosten mahdollisuus on nostanut ilmastonmuutoksen 
maailmanpolitiikan keskeiseksi kysymykseksi. Ilmastonmuutosten vaikutuksia myös tutkitaan laajalti. 
 

• Lähde: Markku Käpylä muunnellut lähteestä: Butterfield, C.H. 1983.Values and Biology, s.254-. Päivittänyt 
1/2007 Anu Lillunen lähteenä www.ilmastonmuutos.info. 

•  Vaihtoehtoinen, pienille lapsille sopivampi valmis taustateksti löytyy http://www.edu.fi/teemat/keke/  Ilmas-
tonmuutos  Tehtäväpankki  Kasvihuoneilmiö? (”Sallittu lapsille alle 11 vuotta”) 

• Hiilen kierrosta tietoa lapsille myös: http://www.smy.fi/koulut/carbon/index.html  

• Laaja erinomainen paketti ilmastonmuutoksesta tehtävävinkkeineen: Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä 
ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa. Toimittanut Laura Dahlgren. 
http://www.sykse.net/sykse/documents/ilmasto_jaahylle_ope.pdf) 

• Lisätietoja ilmastonmuutoksesta myös esim.: 

•  http://www.edu.fi/teemat/keke/  Ilmastonmuutos 

•  http://www.ilmasto.org/ 

• www.ilmastonmuutos.info 

• http://www.fmi.fi/tutkimus_ilmasto/ilmasto_10.html 

•  http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=27442&lan=FI 

• http://www.ipcc.ch/ 

• http://www.yle.fi/multifoorumi/vihreapolku/zgo.php?z=20050919154822368758&g=3  


