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Tarinoita aamun alkuun ja illan päätökseen
Tarinoita muuttuvalta planeetalta on WWF:n kokoama joukko kertomuksia ympäristöstä, kestävästä ke-
hityksestä, uhanalaisista lajeista, ihmisistä eri maissa ja heidän mahdollisuuksistaan toimia paremman 
maailman puolesta. Se sopii niin koulujen aamunavausmateriaaliksi kuin lasten ja nuorten arvokeskuste-
lujen pohjaksi kouluissa ja järjestöissä.

Kokoelma sisältää yhteensä 27 tarinaa – siis kolme tarinaa kustakin yhdeksästä teemasta. Joka teemasta 
mukaan on valittu eri-ikäisille lapsille ja nuorille sopivia tarinoita. Osa tarinoista on kirjoitettu ajatellen eri-
tyisesti alakouluikäisiä, kun taas osa kiinnostanee ensisijaisesti yläkoululaisia ja osa lukioikäisiä. Voit itse 
valita sopivan tarinan kuulijakunnan iän huomioon ottaen.

Tarinoihin liittyy keskustelemiseen innostavia toiminnallisia harjoituksia ohjeineen. Ne ovat ladattavissa 
WWF:n verkkosivuilta osoitteesta www.wwf.fi/ymparistokasvatus. 

Tarinoita ovat kirjoittaneet Vaskivuoren lukion oppilaat sekä WWF Suomen työntekijät. Lisäksi Vaskivuo-
ren lukion oppilaat ovat osallistuneet kokoelman kuvittamiseen.

Lämmin kiitos Vaskivuoren lukiolle, projektissa mukana olleille oppilaille sekä opettajille Matti Airaksinen, 
Petteri Granat, Sari Kerminen ja Pekka Rautio. Olette olleet projektillemme suureksi avuksi!

Tarinakokoelma on toteutettu osana WWF:n Tarinoita muuttuvalta planeetalta -kehityskasvatushanketta, 
johon on saatu ulkoasiainministeriön tukea.

Essi Aarnio-Linnanvuori
WWF
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Punaturkkinen metsän ihminen
Puun latvassa viuhahtaa jokin punertava, takkuturkkinen olento. Puusta puuhun loikattuaan se pysähtyy 
lopulta sopivalle oksalle syömään löytämäänsä hedelmää. Oranki on malaijin kieltä ja tarkoittaa metsän 
ihmistä. Orangit ovatkin ihmisten tavoin hyvin taitavia käsistään. Jotkut orangit osaavat jopa avata solmu-
ja tai käyttää suuria lehtiä päivänvarjoina.

Orangit asuvat puissa ja laskeutuvat vain harvoin maahan. Ne liikkuvat kiipeämällä ja loikkimalla oksalta 
oksalle. Sademetsä on orangille elinehto. Jos metsä kaadetaan, oranki jää kodittomaksi.

Tiesitkö, että orankeja on maapallolla enää jäljellä alle 50 000 yksilöä? Tämä saattaa kuulostaa paljolta, 
mutta todellisuudessa määrä on hyvin pieni. Lisääntyneiden sademetsien hakkuiden ja salakuljetuksen 
myötä orankien määrän pelätään pienentyvän entisestään. Oranki on uhanalainen laji ja sitä tavataan 
enää vain Borneossa ja Sumatralla.  

On tärkeää, ettei orangille elintärkeitä sademetsiä tuhottaisi. WWF ja muut ympäristöjärjestöt auttavat 
orankeja muun muassa suojelemalla niiden elinalueita ja valistamalla ihmisiä orankien suojelemisen tär-
keydestä. 

Amanda raitosalo
Elsa Suutarinen
Vaskivuoren lukio
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Metsillä on merkitystä
Mitä kaikkea voi tehdä metsässä? Mitä tapahtuisi, jos metsiä ei enää olisi? 

Metsissä retkeillään, lenkkeillään, telttaillaan ja patikoidaan. Siellä myös poimitaan marjoja ja sieniä, met-
sästetään, tarkkaillaan eläimiä ja lintuja, leikitään ja hiljennytään. Suurin osa Suomen pinta-alasta on met-
sän peitossa. Kaikista maamme eläin- ja kasvilajeistakin yli puolet elää vain metsissä. Marjojen ja sienien 
lisäksi metsistä saadaan rakennuspuuta ja polttopuuta, ja myymällä metsien puita esimerkiksi paperiteh-
taille voidaan ansaita rahaa. Metsät ovat siis todella tärkeitä meille suomalaisille. 

Moni suomalainen omistaa myös omaa metsää. Ehkä myös sinulla, perheelläsi tai isovanhemmillasi on 
omaa metsää. Vaikka sitä ei olisikaan, on sinulla ja minulla ja kaikilla muillakin silti oikeus nauttia metsistä 
ja niiden tarjoamista palveluista. 

Ehkä olet kuullut jokamiehenoikeudesta? Se tarkoittaa, että saamme vapaasti kulkea metsissä, kerätä 
sieltä marjoja ja sieniä ja nauttia ihanasta vehreästä ympäristöstä. Metsissä oleilu on meille kaikille mah-
dollista ja ilmaista. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla maailmassa. Me suomalaiset olemmekin hyvin on-
nekkaita. 

Miksi metsiä pitää suojella, jos niitä kerran on jo niin paljon? Suomen metsissä elää melkein 20 000 eri-
laista eläin- ja kasvilajia. Kaikki nämä lajit eivät kuitenkaan elä samanlaisissa metsissä. Toiset pitävät 
varjoisasta kuusimetsästä ja toiset viihtyvät aukeilla soilla. Eläimet ja kasvit siis tarvitsevat paljon erilaista 
metsää selviytyäkseen. 

Metsien suojelu on tärkeää, sillä metsissämme elävistä lajeista jopa 700 on uhanalaisia. Uhanalaisia eläi-
miä ovat esimerkiksi karhu, liito-orava ja ilves. Jos metsiä hakataan tai metsät muuttuvat liian yksipuolisik-
si, on moni metsässä elävä laji vaarassa 
kuolla sukupuuttoon. 

Metsien suojelu on tärkeää myös meidän ihmis-
ten vuoksi. Voitko sinä kuvitella elämääsi ilman 
metsää? Olisiko sinusta kurjaa, jos lähimetsäsi 
kotona, kaupungissa tai vaikka mökillä hakattai-
siin? Metsiä suojelemalla voimme pitää huolen 
siitä, että eläimet ja kasvit saavat elää rauhassa. 
Ja että sinä ja minä pääsemme keräämään mus-
tikoita ja sieniä ja kuuntelemaan lintujen iloista 
laulua – vielä silloinkin, kun me itse olemme van-
hoja.

Maija Kaukonen
WWF
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Metsä suojelee meitä
Metsät ovat hyvin arkipäiväinen ja läheinen asia meille suomalaisille. Ne peittävät maatamme lähes kaut-
taaltaan. Monet vientituotteemme ovat peräisin metsistä. Metsät toimivat myös hiilinieluina ja hapen va-
pauttajina ja raikastavat näin ilmaa, jota hengitämme.

Koska metsät ovat niin arkipäiväinen asia, niiden muuta hyötyä tulee ajatelleeksi harvemmin. Metsien ja 
pintakasvillisuuden puuttuminen on kuitenkin totisinta totta monissa muissa maissa.

Kiinan pohjois- ja länsiosat aavikoituvat kasvillisuuden puutteen vuoksi 2 500–3 000 neliökilometrin vuosi-
vauhdilla. Hiekkamassat leviävät hiljalleen mutta varmasti, koska puut eivät ole enää pidättelemässä niitä 
aloillaan. Metsää on hakattu pois, kun maaperää on muokattu maatalouden tarpeisiin.

Aavikoituminen haittaa vakavasti noin 500 miljoonan ihmisen elämää. Hiekka aiheuttaa keuhkovaurioita 
ihmisille sekä vaikeuttaa maanviljelyä. Maatiloja joudutaan sulkemaan maaperän muuttuessa hiekkaerä-
maaksi. Hiekkamyrskyt aiheuttavat ongelmia aavikkoalueiden laidoilla ja edistävät aavikon leviämistä. 
Hiekan leviämistä voidaan kuitenkin estää istuttamalla takaisin menetettyä puustoa ja kasvattamalla plan-
taaseja aavikon reunamille. 

Metsien hyöty on huomattu myös vetisemmillä alueilla. Trooppisilla leveyksillä kasvavan mangrove-puun 
massiiviset juurikasvustot antavat suojaa rannalla eläville ihmisille myrskyjen ja maanjäristysten aiheutta-
milta hyökyaalloilta. Mangrovekaan ei kuitenkaan ole välttynyt metsähakkuilta, vaan suuria metsäalueita 
on hävitetty muun muassa katkaravun viljelyn tieltä. Kun mangrove-kasvusto puuttuu, tuhoisien hyökyaal-
tojen voima ei enää vaimene tai hajaudu puiden ansiosta. Myös puiden juurten aikaisemmin sitoma maa-
aines lähtee vyörymään hyökyaallon mukana aiheuttaen lisää tuhoja.

Mangroven suojaavat ominaisuudet luon-
nonmullistuksia vastaan on kuitenkin havait-
tu ajoissa. Tilannetta on saatu korjattua ete-
läisessä Aasiassa istuttamalla uutta mang-
rove-kasvustoa. Työtä helpottaa mangroven 
nopea kasvuvauhti: puu voi kasvaa useita 
metrejä parissa vuodessa.

Toivottavasti ihmiset vastaisuudessa sy-
ventyvät ajattelemaan metsien merkitystä 
ja hyötyä ennen kuin tilanne on jo karannut 
käsistä. Sama pätee monessa muussakin 
asiassa. Ihminen ei hallitse luontoa, vaan 
luonto hallitsee ihmistä.

jesse Luhtasuo
Samuli Lehtola
Vaskivuoren lukio
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seitsemän sormea vettä
Pienet väreet etenevät järven pinnassa. Ne näyttävät jännittäviltä muuten tyyntä vettä vasten. Pieni tyttö 
seisoo laiturin nokassa ja miettii. Pienen hetken kuluttua hän istahtaa laiturin reunalle ja rupeaa heilutta-
maan jalkojaan järvessä niin että vesi roiskuu. Hän ihmettelee edessään olevaa vettä hetken aikaa ja kat-
soo, kuinka pikkukalat säntäilevät pinnan alla kiven koloihin ja uiskentelevat vesikasvien seassa. 

Tyttö ymmärtää, kuinka ihmeellistä ihan tavallinen vesi onkaan. Hän on kuullut, että elämä on saanut al-
kunsa vedessä vuosimiljardeja sitten. Tyttö ei oikein käsitä, kuinka suuri luku miljardi oikeastaan on, mutta 
tietää sen tarkoittavan jotain todella isoa.

Hän tietää myös, kuinka elämä on vuosien saatossa löytänyt tiensä kuivalle maalle, mutta silti kaikki ovat 
vieläkin riippuvaisia vedestä. Toiset otukset elävät vedessä ja toiset tarvitsevat sitä juodakseen. Tyttö 
miettii hetken kaloja. Kuinka hauskaa niillä onkaan, kun ne saavat sukellella ja uida päivät pitkät.  

Koulussa hän on myös kuullut, että 70 prosenttia ihmisestä on vettä. Se tarkoittaa sitä, että kaikki ihmi-
set olisivat napaansa asti ja korkeammalle pelkkää vettä. Jos laskisimme sormissa, seitsemän sormea 
kymmenestä olisi vettä.  Tyttö katselee sormiaan hetken ja rummuttaa niillä laituria. Ääni kaikuu tyynellä 
järvellä hyvin.

Suurin osa maapallostakin on veden peitossa, tyttö miettii. Meret ja valtameret kätkevät sisäänsä suun-
nattomia salaisuuksia. Syvällä meren syleilyssä, jonne edes auringon valo ei kanna, elelee ties millaisia 
otuksia. Niiden rinnalla järven ahvenet eivät vaikuta kovinkaan kummallisilta.

Veden tärkeys tulee esille myös muilla tavoin tytön mietteissä. Elämä tarvitsee makeaa vettä sammut-
taakseen janonsa ja vettä tarvitsevat myös ennen kaikkea kasvit. Veden avulla ihan tavallinen piha-

koivukin tekee hiilidioksidista hengitettävää 
ilmaa. Ilman vettä ei olisi kasveja ja ilman 
kasveja ei olisi ilmaakaan.  

Tyttö nousee seisomaan ja heittää kiven 
pitkälle veteen, niin että molskahdus vain 
kuuluu. Hän katselee rantaan saapuvia aal-
toja ja miettii, kuinka ihmeellistä pelkkä vesi 
voikaan olla.

Lauri rinne
WWF
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Vettä etsimässä
Kuvittele, jos joutuisit yhtäkkiä lähtemään jostakin pakottavasta syystä kotoasi tai jopa kotimaastasi, ehkä 
pysyvästi. Joutuisit lähtemään, vaikka et haluaisi.

Pakolaisuus on yksi surullisimpia tapahtumia, joita ihminen voi joutua kohtaamaan. Kuulemme usein, 
kuinka ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan pitääkseen henkensä. Tänä päivänä useiden konfliktien 
takana on niinkin arkinen asia kuin vesi. Se, mikä on meille Suomessa itsestäänselvyys, on monessa 
muussa paikassa jokapäiväisen kamppailun takana oleva elämän lähde.

Veden puutteeseen vaikuttaa esimerkiksi ihmisten kasvava kulutus ja ilmastonmuutos. Makean veden 
saatavuus alkaa olla iso ongelma erityisesti monissa kehitysmaissa. Jos peltotilkulle ei enää sada vettä 
ja kasteluvettä ei ole muualta saatavilla, pahin vaihtoehto on, että koko perhe joutuu muuttamaan veden 
perässä muualle.

Olen itse todistanut myös tapauksia, joissa joki virtaa kylän vieressä, mutta ihmiset lähtevät silti kodeis-
taan veden takia. Kyse ei tässä tapauksessa ole veden puutteesta. Kun sateet muuttuvat arvaamattomik-
si, taivaalta tulee vettä joko liian vähän tai liian paljon lyhyessä ajassa, eikä peltojen viljely onnistu. Vaikka 
vieressä virtaisikin joki, raha ei riitä kastelujärjestelmien rakentamiseen ja ulkopuolistakaan apua ei ole 
saatavilla.

Kilpailu vedestä voi muuttua myös valtioiden välisiksi kahinoiksi. Tätä tapahtuu erityisesti raja-alueilla. 
Jokien alavirralla asuvat ihmiset vaativat ylävirran valtioita rajoittamaan kulutustaan, jotta kaikille riittäisi 
vettä ja ihmisten ei tarvitsisi lähteä kodeistaan. Kohtuudessa on vaikea pysyä ja jokaisella on oma mielipi-
de siitä, mikä on kenenkin reilu osuus. On tärkeää, että valtiot pystyisivät käymään järkevää keskustelua 
veden käyttämisestä siten, että sitä riittää kaikille.

Me länsimaiset ihmiset kulutamme puuvillasta 
tehtyjä vaatteita ja ulkomailta tuotua ruokaa 
koko ajan entistä enemmän. Tällaisiin tuotteisiin 
kuluu paljon vettä. Luomme siis omalta osaltam-
me lisää painetta vedenkäytölle muissa maissa. 
Näissä maissa on paljon ihmisiä, jotka voisivat 
käyttää vettä oman elämänsä ylläpitämiseen ja 
sen parantamiseen. Tähän meillä kaikilla tulisi 
olla oikeus, eikö niin?

Meidän ihmisten lisäksi myös monimuotoinen 
luonto ja villieläimet tarvitsevat vettä. Onkin tär-
keää, että pohdimme kaikkien luontokappalei-
den tarvetta vedelle – ei pelkästään ihmisen.

Sami Tornikoski
WWF

V e s i

©
 M

ic
he

l G
un

th
er

 / 
W

W
F

-C
an

on



12

Piilovettä?
Matti on miettinyt uuden auton ostamista jo pitkään. Hänen nykyinen autonsa on yli kymmenen vuotta 
vanha ja alkaa olla jo ympäristölle haitaksi. Matti haluaa, että uusi auto soveltuu hänen henkilökohtaisiin 
tarpeisiinsa ja hänellä on myös silmää hienolle autolle. Matti haluaa myös toimia ekologisesti ja ostaa sel-
laisen auton, jonka päästöt ovat mahdollisimman pienet. 

Matti on iskenyt silmänsä uusimpaan hybridiautoon, jota mainostetaan juuri niillä ominaisuuksilla, joita 
hän autoltaan vaatii. Kyseinen ajokki on valmistettu Australiassa. Matti ostaa auton, mutta mitä kaikkea 
hän ostaa sen mukana?

Keskivertosuomalainen käyttää päivittäin noin 4 700 litraa vettä, jos kaikki piilovesi otetaan huomioon. 
Mutta mitä on piilovesi? 

Piilovedellä tarkoitetaan hyödykkeen vaatimaa vesimäärää sen elinkaaren aikana. Esimerkiksi 200 gram-
man sipsipussin valmistamiseen on käytetty 185 litraa vettä ja mikrosirun valmistamiseen 32 litraa. Taval-
lisen henkilöauton valmistamiseen kuluu arviolta 400 000 litraa vettä. Matti siis osti haluamansa auton ja 
sen ohella 400 000 litraa piilovettä.

Miten piilovesi vaikuttaa? Piilovesi voisi olla yksi ratkaisu maailman vesipulaan: moniin nälkää näkeviin 
maihin viedään esimerkiksi ruokaa ja tätä käytäntöä voisi soveltaa myös veden suhteen. Samalla moni 
kuivuudesta kärsivä valtio voisi luopua primäärituottamisesta ja ostaa esimerkiksi viljansa joltain toiselta 
valtiolta, jossa viljely on tuottavampaa. Käyttämätön työ ja vesi voidaan näin ollen käyttää paremmin hyö-
dyksi.

Mitä vaikutuksia Matin ostoksella siis on? Australian vesivarannot ovat rajalliset, ja Matin ostos vaikuttaa 
paikalliseen vedenkäyttöön. Vettä toki on, 
mutta sitä tulee käyttää harkiten ja oikein. 
Meillä Suomessa vettä riittää, mutta maail-
manlaajuisesti vesi on yksi suurimmista kes-
tävään kehitykseen liittyvistä ongelmista. 

Matti voi omalta osaltaan vaikuttaa käyttä-
mällä julkisia liikennevälineitä ja suosimalla 
lähellä valmistettuja tuotteita, jotta resursseja 
ei käytettäisi turhaan.

heidi Pentikäinen
Vaskivuoren lukio
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Pyöriäinen – arka ahmatti
Minä olen oikea Itämeren harvinaisuus, pyöriäinen. Sata vuotta sitten minut saattoi nähdä useamminkin, 
sillä silloin meitä oli paljon enemmän täällä Itämerellä. Teidän mielestänne näytän ehkä kalalta, sillä olen 
kalamaisen muotoinen. Muotoni takia olen myös tosi hyvä uimaan.

Olemuksestani huolimatta olen nisäkäs ja siis lähempää sukua lehmille kuin kaloille. Kalat hengittävät 
kiduksilla veden alla ja laskevat mätiä, mutta minä hengitän ilmaa keuhkoilla ja synnytän eläviä poikasia, 
joita imetän – aivan kuten ihmisetkin. Imetän yhtä poikasta jopa yhdeksän kuukauden ajan! 

Kutsumanimeni johtuu siitä pyöreästä, rullaavasta liikkeestä, joka syntyy, kun tulen veden pintaan hengit-
tämään. Pidätän henkeä paljon paremmin kuin ihminen ja pystyn sukeltamaan yli 200 metrin syvyyteen. 
Tosin sukellukseni kestävät useimmiten vain pari minuuttia. 

Olen todella nälkäinen veikko, koska olen jatkuvasti liikkeessä ja kulutan paljon energiaa, jotta ruumiini 
pysyisi lämpimänä kylmässä vedessä. Energiaa saan ruoasta eli kaloista, esimerkiksi silakasta. Rakastan 
kalaa ja pystyn syömään sitä monta kiloa päivässä. Pöytätavoissani olisi ehkä parantamisen varaa, sillä 
nielen saaliini kokonaisena. 

Jos isäsi söisi yhtä paljon kuin minä suhteessa omaan painoonsa, hän hotkisi päivässä ainakin kuusi kiloa 
kalaa! Vaikka te ihmiset ette olekaan yhtä nälkäisiä otuksia kuin minä, voitte silti seurata hyvää esimerk-
kiäni ja syödä enemmän maukasta silliä ja silakkaa – hyvistä pöytätavoista tinkimättä. 

Olen aika ujo otus, enkä mielelläni tule tervehtimään veneileviä ihmisiä, vaikka jotkut valtamerillä elävät 
sukulaiseni tekevät niin. Pinnalla näkyy vain kolmionmuotoisen selkäeväni vilahdus. Vaikka vältänkin ih-
misiä, viihdyn muiden pyöriäisten seurassa ja pidän hyvää huolta ystävistäni. Toivottavasti te ihmiset 

pidätte Itämerestä hyvää huolta, jotta voin 
tulevaisuudessakin täällä temmeltää!

Vanessa Klötzer
WWF
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kosteikko – ympäristönsuojelun tehopakkaus
Kun kysyn rock-yhtye The 69 Eyesin Jyrkiltä ja Jussilta, mikä on kosteikko, he vastaavat osuvasti: ”Se on 
sellainen kaislikko ennen varsinaista vesialuetta, kuin filtteri, joka kerää ravinteet itseensä kirkastaen ve-
temme.”

Jyrki ja Jussi tietävät, mistä puhuvat. Rokkarit ovat olleet mukana tutustumassa WWF:n rakentamiin kos-
teikkoihin. Kosteikkojen avulla taistellaan vesistöjen ja Itämeren rehevöitymistä vastaan luonnollisin kei-
noin. Itämerellä rehevöityminen näkyy ihmisen silmään sinilevälauttoina, limaisina rantoina ja sameana 
vetenä. Pinnan alla näky on vieläkin armottomampi. Herkät eläinlajit kärsivät rehevöitymisestä pahoin.

Rehevöityminen johtuu liian suuresta ravinteiden määrästä vedessä. Ylimääräisiä ravinteita veteen kul-
keutuu esimerkiksi teollisuudesta, jätevesistä ja maataloudesta. 

Kun rankkasateet pieksevät peltoja, pelloilta huuhtoutuu ravinteikasta pintakerrosta vesistöihin. Kun järvi-
en ja peltojen väliin rakennetaankin kosteikko, ravinteet eivät huuhtoudu enää eteenpäin vaan ne jäävät 
kosteikkoon. Näin käy, sillä kosteikossa vesi levittyy laajalle alueelle ja sen virtaus hidastuu. Samalla 
veden mukana kulkeutuneet ravinteet ja maa-aines laskeutuvat kosteikon pohjaan. Kosteikkoon jääneet 
ravinteet kuluvat esimerkiksi lumpeiden ja kurjenmiekkojen kasvuun.

Rakennettujen kosteikkojen ulkomuoto voi vaihdella paljonkin. Jotkin kosteikot ovat pieniä avovesialueita, 
jotka on luotu esimerkiksi patoamalla puro. Toiset kosteikot voivat olla hehtaarien kokoisia, kuin järviä, ja 
sisältää saarekkeita, syvän veden alueita, vetisiä maa-alueita, virtauspaikkoja, vaikka mitä! Yhteistä kui-
tenkin on, että kosteikot ovat parhaimmillaan ympäristönsuojelun tehokeinoja.

Me ihmiset voimme vähentää ravinteiden kulkeutumista vesistöihin ja hillitä rehevöitymistä. Toimenpiteitä 
on paljon ja ongelman ratkaisemiseksi tar-
vitaankin monipuolisia tekoja. Kosteikkojen 
perustaminen on yksi luontainen keino tässä 
taistelussa.

Jyrki ja Jussi heittävät loppuun myös kommen-
tin: ”Kaislikossahan tunnetusti suhisee.” Tässä 
he ovat enemmän kuin oikeassa. Sen lisäksi, 
että kosteikot pidättävät ravinteita, ne tarjoavat 
oivan elinympäristön laajalle kirjolle eläin- ja 
kasvilajeja, joiden elinympäristöt uhkaavat hu-
veta suomalaisesta maisemasta.

Elina Erkkilä
WWF
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Vapaaehtoiset öljyä torjumassa
Tiesitkö, että Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista? Pelkästään öljykuljetus-
ten määrä Suomenlahdella on kasvanut vuosien varrella tuntuvasti. Lisäksi öljytankkerit ovat entistä suu-
rempia. 

Meriturvallisuutta Itämerellä on pyritty parantamaan, mutta öljyonnettomuus voi silti tapahtua. Jos näin 
käy, veden pinnalla kelluva öljy yritetään puomittaa ja kerätä talteen aluksen läheltä. Jos tämä ei huonon 
sään vuoksi onnistu, öljy saattaa levitä rannikkoalueille. 

Pienikin onnettomuus väärässä paikassa väärään aikaan voi olla tuhoisa paikalliselle luonnolle ja elinkei-
noille. Rantakallioiden lisäksi öljy vahingoittaa merialueen eläimiä. Erityisesti linnut ovat haavoittuvaisia: 
öljyyn tahriintunut lintu ei voi lentää tai uida ja sen on vaikea pitää itsensä lämpimänä. Todennäköisesti se 
kuolee pian.

19-vuotiaalla Jennillä on erikoinen harrastus. Hän kuuluu WWF:n vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin. 
Jos Suomen rannikolla tapahtuu öljyonnettomuus ja viranomaiset tarvitsevat apuvoimia öljyntorjuntaan, 
Jenni ja tuhannet muut vapaaehtoiset saavat WWF:ltä kutsun tulla auttamaan rantojen siivoamisessa ja 
öljyyntyneiden lintujen hoitamisessa.

Öljyn kerääminen rannoilta on raskasta ja erittäin hidasta työtä. Rannan rakenteesta ja öljyn laadusta 
riippuen käytetään erilaisia työmenetelmiä. Työvälineiksi kelpaavat esimerkiksi äyskärit, lapiot, lastat ja 
harjat. Jokainen öljynkerääjä huomaa ajan myötä, mikä työväline sopii parhaiten mihinkin tarkoitukseen. 

Jenni on osallistunut öljyntorjuntaharjoituksiin sekä koulutukseen, jossa opeteltiin auttamaan öljyyntyneitä 
lintuja. Koulutuksiin osallistuminen tuntuu mielekkäältä, koska Itämeri on Jennille tärkeä. Tuntuu hyvältä 

tietää, että onnettomuuden tapahtuessa pys-
tyy tekemään jotakin konkreettista meriluon-
non suojelemiseksi.

Vanessa Klötzer
WWF
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Tiikeri
Olen tiikeri hirmuinen
  peto villien metsien

Asustamme Aasiassa
  mutta meitä saatat löytää myös Euroopasta

Nyt meitä uhkaa suuri vaara
  se on salametsästäjien joukko laaja

Ei meitä enää suojaraitamme auta
  kun meitä nyt ympäröi häkkien rauta

Auttakaa meitä säilyttämään metsämme 
  se on rakas paikka jossa elämme

Nyt pyydämme teiltä apua
  ettei taas yksi arvokas laji maailmasta katoa

henni jaatinen
Siiri Virtanen
Milla Tuppurainen
Vaskivuoren lukio
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kylämetsiä, taimitarhoja ja peltometsäviljelyä
Itä-Afrikan Tansaniassa sademetsät tarjoavat elannon paikallisille asukkaille. Metsistä saadaan hedelmiä, 
sieniä, polttopuuta, rakennusmateriaalia ja lääkekasveja. Metsien siimeksessä kiemurtelevat joet tarjoa-
vat juoma- ja pesuvettä. Lisäksi metsät suojaavat tuulelta, sateelta ja auringonpaahteelta. Metsät ovat siis 
elintärkeitä ihmisille. 

Itä-Usambaran sademetsät ovat monen kasvi- ja eläinlajin kotipaikka. Esimerkiksi tutun saintpaulian eli 
paavalinkukan ainoa luonnonvarainen esiintymisalue on siellä. Metsien vaaliminen on tärkeää myös luon-
non monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Useissa paikoissa metsiä kaadetaan liikaa, koska polttopuun ja rakennuspuun tarve on kova ja viljelys-
maasta on pulaa. Metsiä voi kuitenkin hoitaa myös kestävästi, jolloin niitä ei tarvitse kaataa, vaan metsiä 
voidaan samanaikaisesti sekä suojella että hyödyntää.

WWF edistää kestävää metsänhoitoa Itä-Usambaran vuoristometsissä Koillis-Tansaniassa. WWF:n 
avulla alueelle on perustettu useita kylämetsiä, joista huolehtiminen on kokonaan paikallisten kyläläisten 
vastuulla. Kylämetsille laaditaan maankäyttösuunnitelma ja selvät säännöt metsien hoidosta ja hyödyn-
tämisestä. Kylämetsien avulla vuoristoalueen metsät ovat säilyneet elinvoimaisina ja ne tarjoavat kodin 
lukuisille eläin- ja kasvilajeille. Lisäksi ihmiset ovat saaneet metsistään ruokaa ja hyötyneet niistä talou-
dellisesti esimerkiksi myymällä metsätuotteita, kuten sieniä ja lääkekasveja.

Kestävää metsänhoitoa edistetään myös perustamalla taimitarhoja. Niissä kasvatetaan sademetsän puu-
lajeja, joiden taimia istutetaan pirstoutuneille metsäalueille. Metsien hyvinvointia auttaa lisäksi paikallisten 
asukkaiden harjoittama, perinteisestä yksipuolisesta maanviljelystä poikkeava peltometsäviljely. Pelto-
metsäviljelyssä ruokakasveja, kuten banaania, mustapippuria ja papuja, viljellään yhdessä sademetsän 
puiden kanssa niiden lomassa ja alla. Lukuisten 
ravintokasvien avulla ihmisten ruokavalio moni-
puolistuu. Lisäksi tiheissä kylämetsissä ja suoje-
lumetsissä elävät eläimet uskaltavat liikkua pelto-
metsätilkkuja pitkin metsäalueilta toiselle. 

Kestävä metsänhoito on tärkeää, sillä sen avulla 
pystytään samanaikaisesti suojelemaan arvok-
kaita sademetsiä, turvaamaan koti monille niissä 
eläville uhanalaisille eläimille ja kasveille sekä 
tarjoamaan monia erilaisia hyötyjä metsistä riip-
puvaisille ihmisille. 

Maija Kaukonen
WWF

l u o n n o n 
M o n i M u o T o i s u u s

©
 L

au
ra

 T
ah

ko
ka

lli
o 

/ W
W

F



20

luonnolla on oikeus olla olemassa
On vuosi 1992 Brasilian Rio de Janeirossa. Mustien umpinaisten autojen jonot matelevat pitkin paahtei-
sen kaupungin katuja. Katujen varsilla partioivat poliisisaattueet, jotka pitävät uteliaita riolaisia loitommal-
la. Kaupungin keskeiset paikat hohtavat epätavallisen siisteinä. Huhutaan laajasti, että jopa Rion kes-
kustassa normaalisti majailevat kodittomat katulapset on kuljetettu jonnekin syrjemmälle, pois valtavan 
kansainvälisen vierasjoukon silmistä.

Useimmilla Rio de Janeiron asukkailla on melko hatara käsitys siitä, minkä takia mustat autot ja niitä seu-
raavat, kameroita kantavat ulkomaiset toimittajalaumat ovat kaupungissa. Lehdissä kerrotaan, että kyse 
on Yhdistyneiden kansakuntien kokouksesta, jossa on tarkoitus keksiä ratkaisuja maailman suurimpiin 
ongelmiin. Yksi näistä ongelmista on Brasilian sademetsien hakkaaminen. Riolaiset eivät ole varmoja, 
pitäisikö heidän olla harmissaan vai ylpeitä siitä, että koko maailman sanotaan nyt puhuvan sademetsien 
häviämisestä.

Riolaisten mielestä maailman vakavilla ongelmilla on outoja ja vaikeita nimiä. Mitä esimerkiksi on luonnon 
monimuotoisuus? Puhe luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ei useimmilla riolaisilla yhdisty mihin-
kään, mitä he olisivat itse kokeneet. Tuttua on vain oma ja muiden ihmisten köyhyys. Kuitenkin juuri luon-
non monimuotoisuuden köyhtyminen olisi nyt, vuonna 1992, tarkoitus Rio de Janeirossa ratkaista! 

Konferenssikeskuksen suuressa salissa eletään kiihkeitä, historiallisia hetkiä. Paikalla on presidenttejä, 
ministereitä ja korkeita virkamiehiä ympäri maailmaa. Myös pienestä, pohjoisesta Suomesta on saapunut 
ministereitä ja suuri joukko virkamieskuntaa. 

Koko sali puhkeaa kättentaputuksiin, kun pitkien neuvottelujen jälkeen saadaan synnytettyä maailman-
laajuinen sopimus luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Salin ulkopuolella luonnonsuojelijoiden 

valtava joukko riemuitsee. Sopimuksella on 
mullistava pääajatus: luonnolla on itseisarvo. 
Ihmisten on siis huolehdittava siitä, että ihmis-
ten lisäksi myös muilla eliölajeilla on oikeus 
elää!

20 vuotta myöhemmin ahmanpoikaset elävät 
Inarissa elämänsä kesää. Ne eivät aavista 
kuuluvansa varsin harvalukuiseen, vain noin 
150 suomalaisahman joukkoon. Eläinten jou-
kossa ahmalla ei ole vihollisia. Uhanalaista 
petoa vainoaa vain ihminen. Suojelutyö moni-
muotoisen luonnon puolesta on yhä tarpeen.

Anne brax
WWF
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Muuttuva i lmasto
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Pingviinejä Brasiliassa
Brasilialainen Alex Bocage de Almeida oli heinäkuisena päivänä surffaamassa São Paulon lähivesillä. 
Lämmintä oli parikymmentä astetta, tuuli etelästä ja ilmassa tuoksui levä. ”Täydellinen päivä nauttia me-
restä”, Alex ajatteli. 

Yhtäkkiä hän huomasi jotain mustavalkoista laudan vieressä. ”Mitä? Onko se pingviini?” Alex hämmästyi. 
”Ei voi olla! Pingviinithän viihtyvät kylmissä vesissä ja täällä vesi on yli 20-asteista.” 

Siinä pieni pingviini kuitenkin vipelsi, hyppäsi kaaressa pinnan ylle ja sukelsi taas sulavasti. Alex katseli 
menoa ihmeissään. Hetkessä pingviinejä oli viisi, kohta jo 20. Ne uivat kohti pohjoista ja hävisivät pian nä-
kyvistä. Alex oli koko lapsuutensa surffannut täällä, mutta ei ollut koskaan nähnyt moista.

Kotiin tultuaan Alex googlasi aiheesta. Selvisi, että linnut olivat patagonianpingviinejä ja kotoisin Falklan-
din saarilta. Ne olivat uineet lähes koko Etelä-Amerikan rannikon päätyäkseen Pohjois-Brasiliaan. Alex 
löysi myös artikkelin, jossa kerrottiin, että tuhansia pingviinejä oli tänä vuonna nähty Brasilian rannikoilla. 
Puolet linnuista oli ollut nälkiintyneitä ja osa kuollut nälkään. ”Miten pingviinit voivat kuolla nälkään kaloja 
täynnä olevassa meressä?” Alex ihmetteli. 

Alex oli huolissaan pingviinien omituisesta käytöksestä, joten hän päätti soittaa WWF:ssä työskentele-
välle ystävälleen Valérialle. Valéria varmisti Alexin aavistuksen: kun pingviinit lähtevät uimaan näin kauas 
normaaleilta asuinalueiltaan, jotain täytyy olla pahasti vialla. Sen merivirran, jossa patagonianpingviinit 
kalastavat, oli havaittu olevan nyt astetta lämpimämpi kuin yleensä. Siksi pingviinien saaliskalat, kylmästä 
pitävät sardiinit, uivat syvällä lintujen tavoittamattomissa. Pingviinien oli siis lähdettävä pohjoisemmaksi 
löytääkseen ruokaa. 

”Kuinka yhden asteen lämpenemisellä voi 
olla näin suuri vaikutus?” Alex mietti. ”Jos 
suihkuvesi on tänään astetta lämpimämpää 
kuin eilen, en edes huomaa. Mutta koko 
maailman mittakaavassa yksi aste näyttää 
merkitsevän jo suurta muutosta.”

hanna nordström
WWF
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ilmastokaverin ruokahetki
Sitä on kukkuroittain ja kasoittain. Höyryävän kuumaa, kylmää, värikästä ja ruskeaa. Vatsa murisee näl-
käisenä, kun nenä haistaa huumaavan tuoksun. Kyllä – on ruoka-aika!

Nyt ei olekaan mikään pikkunälkä, joten lautaselle ruokaa reilusti vaan. Tuosta vähän perunaa, toisesta 
astiasta kasvispullia. Vielä mausteeksi kastiketta ja viereen salaattia. Maitoa kyytipojaksi ja voi, tuoretta 
leipää! Onhan sitäkin maistettava. 

Syödessäni mietin asioita, joita olen kuullut ilmastonmuutoksesta. Tiedän, että maapallon ilmasto lämpe-
nee, ja siitä seuraa monia ongelmia. En haluaisi tuhota luontoa tai ilmastoa, mutta onko asioita, joihin voin 
itse vaikuttaa? Muistan kuulleeni, että kasviksista valmistettu ruoka on ympäristölle ja ilmastolle ystävälli-
sempää kuin liharuoka. Onneksi valitsin sitä omalle lautaselleni.

Nälkä lähti ja ruoka oli hyvää, harmi vain, että sitä tuli otettua aivan liikaa. On pakko viedä osa biojäteas-
tiaan. Näköjään muutkin ovat ottaneet liikaa, tai sitten ruoka ei heistä ole ollut yhtä hyvää kuin minusta. 
Biojäteastia on nimittäin jo melkein täynnä. Minulle on kyllä kerrottu, että ruokaa ei kannata heittää pois, 
sillä se ei ole hyvä juttu.

Valmiin ruoan poisheittäminen haaskaa energiaa. Ruoan raaka-aineet on ensin jossain kasvatettu ja 
sitten kuljetettu jonnekin valmistusta varten. Usein ruoan kypsentämiseen käytetään uunia tai liettä, eli 
energiaa. Jos syömättä jäänyt ruoka päätyy kaatopaikalle, se mätänee siellä ja synnyttää metaanipäästö-
jä. Metaani taas on yksi voimakkaimmista kasvihuonekaasuista, joka ilmakehään päästessään voimistaa 
ilmastonmuutosta. Metaania pääsee ilmakehään myös lehmien röyhtäisyistä ja pieruista.

Huomenna muistan tämän, vaikka olisin kuinka nälkäinen! Valitsen kasviksista valmistettua ruokaa ja 
otan varmasti lautaselleni vain sen verran kuin 
aion ja jaksan syödä. Voisin myös kertoa kave-
reilleni koulussa ja vanhemmilleni kotona, että 
ruokaa ei pidä heittää pois. Se on kaikkien help-
po pienenä ilmastotekona tehdä!

Veera honkanen
WWF
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ilmasto ylittää valtioiden rajat
Kun käytän Suomessa sähköä ja lämmitystä tai kulutan tavaroita ja ruokaa, niiden aiheuttamat 
kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen kaikkialla maailmassa. Jokainen valintani 
jättää pitkäaikaisen jäljen ilmakehään. Kasvihuonekaasut aiheuttavat maapallon keskilämpötilan nousua, 
millä on monenlaisia haitallisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset ulottuvat kaikkialle maapallolle riippumatta 
siitä, missä itse päästö on tapahtunut.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat olla vakavampia siellä, missä päästöjä syntyy vähiten. Monien ke-
hitysmaiden ennakoidaan kärsivän vaikutuksista eniten muun muassa siksi, että ne ovat teollisuusmaita 
riippuvaisempia sellaisista luonnonvaroista ja elinkeinoista, joita ilmastonmuutos haavoittaa herkästi. Li-
säksi köyhillä mailla on heikot edellytykset varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Ongelman aiheutamme me kaikki yhdessä. Lähes kaikella ihmisten toiminnalla, kuten teollisuudella, ruo-
an ja energian tuotannolla sekä liikenteellä, aiheutamme ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasu-
päästöjä. Päästöjä tulisi vähentää kaikissa maissa, kaikilla toimialoilla ja kaikin kestävin keinoin.

Minun lisäkseni yhtälailla yhdysvaltalaisen tai nepalilaisen ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 
vaikuttavat ilmakehään. Suuruusluokka on kuitenkin erilainen: yhdysvaltalaisen ja suomalaisen päästöt 
ilmakehään ovat moninkertaiset verrattuna nepalilaisen aiheuttamiin päästöihin. 

Rikkaat maat ovat monella tavalla hyötyneet esimerkiksi päästöjä aiheuttavan teollisuuden kehittämises-
tä. Teollisuusmaiden tulisikin paitsi tehokkaasti vähentää omia päästöjään ja tukea kehitysmaita ilmasto-
toimissa, myös maksaa korvausta niistä haitoista ja tuhoista, joita teollisuusmaiden aiheuttama ilmaston 
lämpeneminen on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan kehitysmaille. 

Jotta kasvihuonekaasupäästöt saadaan 
vähentymään turvalliselle tasolle, tarvitaan 
toimia kaikilta. Ilmastonmuutoksen ratkai-
semiseksi tarvitaan yhteistyötä ja kumppa-
nuutta, jotta vähähiilinen yhteiskunta tulisi 
mahdolliseksi niin teollisuusmaille kuin kehi-
tysmaillekin. Erityinen vastuu tästä on teol-
lisuusmailla, joilla on varaa kehittää ja ottaa 
käyttöön puhtaampaa teknologiaa.

Salka orivuori
WWF
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ihminen ja  luonto
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Peltometsäviljely auttaa ihmisiä ja eläimiä
Tiedäthän, miten hyvältä banaani maistuu? Ehkä tiedät myös, että syömäsi banaanit kasvatetaan lämpi-
missä tropiikin maissa, joista ne kuljetetaan tänne Suomeen. 

Banaani on noin kolme metriä korkea, palmun näköinen pensaskasvi, joka kasvattaa säännöllisesti 
maukkaita banaaniterttuja. Banaani onkin yksi tärkeimmistä ruokakasveista esimerkiksi Afrikassa. Usein 
ruokakasveja viljellään sellaisilla viljavilla alueilla, joilta ensin hakataan sademetsä pois. Tästä on paljon 
haittaa monille eläimille ja eksoottisille kasveille, joita sademetsät ovat pullollaan. Banaanin takia näin ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä, vaan sen avulla voidaan itse asiassa suojella sademetsiä! 

Kun banaania ja muita ruokakasveja viljellään sademetsäpuiden lomassa ja alla, metsää ei tarvitse haka-
ta pelloksi ruoan kasvatuksen vuoksi. Tätä kutsutaan peltometsäviljelyksi. 

Peltometsäviljelyssä sademetsän puut auttavat ruokakasveja selviytymään. Puut antavat ruokakasveille 
varjoa ja suojaavat niitä tuulelta ja sateilta. Lisäksi puut imevät vettä ja ravinteita juurillaan syvältä maasta 
lähemmäksi maan pintaa, jossa ruokakasvien juuret ovat. Puut houkuttelevat pölyttäjähyönteisiä, kuten 
mehiläisiä, ja isompia eläimiä kuljettamaan kasvien siemeniä ja hedelmiä eteenpäin. Näin ne auttavat 
kasveja lisääntymään ja leviämään.

Myös ihmiset hyötyvät peltometsäviljelystä. Kun ruokakasveja kasvatetaan yhdessä puiden kanssa, ih-
miset voivat syödä enemmän erilaisia ruokia, jolloin heidän ruokavalionsa paranee. Ruoan lisäksi ihmiset 
saavat metsistä polttopuuta ja rakennuspuuta. Metsistä voi kerätä myös sieniä ja marjoja.

Monet eläimet eivät uskalla tulla ulos sademetsistä hakatuille alueille, sillä aukeat pellot voivat olla pelot-
tavia ja niillä voi joutua helposti metsästäjien saaliiksi. Peltometsäviljelyn avulla eläimetkin uskaltavat 

liikkua paremmin paikasta toiseen, kun puita 
kasvavat viljelymaat yhdistävät tiheitä metsä-
alueita toisiinsa. Peltometsäviljelystä hyötyvät 
siis kaikki!

Maija Kaukonen
WWF
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sadekaudet sekaisin
Sää pienessä tansanialaisessa Kiwisanin kylässä on muuttunut. Pitkät ja lyhyet sadekaudet ovat men-
neet sekaisin. Pitkät sateet tulevat voimakkaina kuuroina, jotka saavat aikaan tulvia ja tuhoavat satoja. 
Kuivat kaudet pitenevät. 

Sään nopean muuttumisen on huomannut myös 29-vuotias Siwema Prosper. Hän syntyi ja kasvoi Kiwisa-
nin kylässä vanhempiensa pienellä maatilalla, jonka on saanut perinnökseen. Siwema on hoitanut maa-
tilkkua viisi vuotta miehensä kanssa, ja heillä on yksi lapsi. 

Siwema myy banaaneja, kassavaa ja papaijaa ansaitakseen hieman käteistä. Hän on pitänyt muistikirjaa 
sadoista ja sään vaihteluista johtuvista tappioista. Myös naapurit ovat huomanneet sateiden oikuttelun. 
Viljelijät eivät enää pysty ennustamaan sään vuotuista sykliä. Ihmisiä on joutunut muuttamaan tulvien ta-
kia muualle.

Makeaa vettä ei enää löydy niin kuin ennen ja kaivot ovat alkaneet kuivua. Ruaha-joen vartta aikaisem-
min suojannut tuuhea kasvusto on alkanut kadota. Myös useat lintulajit ovat alkaneet hävitä jokivarresta. 
Siwema ei ole varma, ovatko linnut kuolleet vai muuttaneet muualle, missä vielä on vihreää ja vehmaita 
jokivarsia.

Villieläimet ovat alkaneet vierailla heidän kylissään useammin, kun vettä ei ole enää saatavissa luonnolli-
sista lähteistä ympäri vuoden. Myös se, että ihmiset ovat kaataneet metsää polttopuuksi ja viljelymaaksi, 
on nopeuttanut muutoksia.

Siwema on alkanut kerätä sadevettä tankkiin muiden naapureidensa tavoin. Sen avulla vettä voidaan 
käyttää ainakin joihinkin kotitarpeisiin kuivina kausina, jotka käyvät pidemmiksi vuosi vuodelta. 

Siweman mielestä vesistöjä ja niiden ympä-
ristöjä, kuten metsiä, tulisi suojella paremmin. 
Ihmisten pitäisi ymmärtää, mitä ilmastonmuutos 
tarkoittaa ja miten ihmisten toimet voivat entises-
tään pahentaa tilannetta. Miten on mahdollista 
sopeutua muutokseen? 

Sami Tornikoski
WWF
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rakas päiväkirja
Luin tänään lehdestä, että me tarvittais pian jo kolme maapalloa. Että tämä yksi planeetta ei riitä sellai-
seen elämäntyyliin, mitä me länsimaalaiset ihmiset harjoitetaan.

Kun siivosin vaatekaappiani, laskin, että siellä on 107 erilaista paitaa ja toppia. 107! Milloin minä niitä 
kaikkia oikein ehdin käyttää? Enhän mä käytäkään, tuli taas iso kasa vaatekeräykseen vietävää. Siellä 
oli jotain vikaostoksia alennusmyynneistä ja epäonnistuneita lahjoja sun muuta. Muotikin menee sellaista 
vauhtia eteenpäin, ettei niitä vanhoja tekeleitä kehtaa enää päällensä laittaa.

Tutkailin samalla niitä tuoteselostuksia, siellä oli akryyliä ja lycraa ja kaiken maailman polyesteriä. Mitä-
hän sekin oikein käytännössä tarkoittaa? Onko jossain jotain akryylipuita tai -pensaita? No ei ole kun se 
on muovia! Ja muovi tehdään öljystä. Ja melkein kaikissa kankaissa on puuvillaa, jonka viljelyssä kuluu 
hirveä määrä vettä sekä kemikaaleja, lannoitteita ja torjunta-aineita. Ja taas vedet saastuu.

Tuolla on joku epämääräinen tuotantokoneisto joka jyllää, ja minä vaan menen kauppaan ja valikoin hyl-
lyltä ne vaatteet, jotka näyttää makeimmalta. Harvoinpa sitä tulee ajateltua, mikä niiden alkuperä on.

Niin kai se on aika monissa muissakin asioissa.

Ruokakaupassa katselin, että onpa lihatiskillä monenlaista valikoimaa. Siellä oli marinoitua broileria ja 
suikaloitua possua ja naudan sisälihaa. Monet ei edes lihalta näyttänyt, kun ne oli pyöritelty kaiken maail-
man sooseissa ja mausteissa.

Kuinkahan paljon sieltä lihatiskiltä menee joka päivä kamaa haaskuuseen? Tuntuu aika järkyttävältä, että 
joku possu olisi syntynyt ja elänyt ainoastaan sen vuoksi, että se päätyisi lihatiskin kautta suoraan roskik-

seen mätänemään. Sellaistahan tehotuotan-
to on, eläimiä tuotetaan vain ruoaksi. Ja ne 
lihantuotantolaitokset saastuttaa ja vie valta-
vasti tilaa alkuperäiseltä luonnolta. Eipä ihme 
että ei maapallot riitä.

Ehkä minäkin voisin syödä enemmän kasvik-
sia ja vaikka jotain hirviä ja sorsia, jotka on 
sentään kasvaneet ja eläneet omassa luon-
nollisessa ympäristössään. Ja ostaa vähän 
vähemmän vaatteita ja tuunata vanhoja. Ettei 
tarvis sitten muuttaa mihinkään avaruusase-
malle vain sen takia, että luonnonvarat lop-
puu.

Mira hannuksela
WWF
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Globaali  kumppanuus
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Borneon lapset kouluun
WWF Suomen työntekijän matkapäiväkirjasta:

Kolmas matkapäivä Borneon saarella. Sademetsätyön suunnittelu oli tänään todella hikistä, sillä tropiikin 
lämpö otti voiton ilmastoinnista. Kaiken kaikkiaan päivä oli kuitenkin hieno, sillä pääsin kesken suunnitte-
lun vierailemaan Kuala Kurunin kylän ala-asteella.

Meteli ja ilon kiljahdukset vain singahtelivat koulun pihaa ympäröivästä aidasta, kun lapset veivasivat 
kuminauhoista punottua hyppynarua, kierittelivät marmorikuulia ja potkivat jalkapalloa. Kesken välitunnin 
joku veti minua paidanhelmasta. ”What is your name?” pieni tyttö kysyi minulta arasti. Hän oli saanut opis-
kella englannin kielen alkeita, ja minä saatoin hyvinkin olla ensimmäinen ulkomaalainen ihminen, jonka 
kanssa hän pääsi testaamaan taitojaan. Hyvin meni!

Kouluvierailu oli mahtava kokemus, täynnä intoa, iloa ja molemminpuolista uteliaisuutta: minä valokuva-
sin oppilaita ja he minua – kamerakännyköillään.

Vierailu kehitysmaassa on laittanut uusia ajatuksia liikkeelle. On ihanaa taas muistaa, kuinka pienestä 
onni lopulta koostuu. Täkäläisillä ihmisillä on ruokaa, vaatteet ja katto pään päällä, ja he näyttävät onnelli-
silta. Mitä muuta me edes tarvitsemme? Toisaalta on pysäyttävää nähdä, kuinka pienistä asioista kumpu-
ava onni on vääjäämättä muuttumassa länsimaiseksi kulutuseuforian tavoitteluksi. Ne kamerakännykät…

Mutta keitäpä me länsimaiset kuningaskuluttajat olemme kieltämään hyvinvointia kehittyvien maiden 
ihmisiltä. Heillä on oikeus samoihin mahdollisuuksiin ja perushyvinvointiin kuin meillä. Ja jotta maapallo 
kestää sen, että kehitysmaiden kasvava väestö tavoittelee parempaa elämää, on meidän järkeistettävä 
omaa elämistämme. Ei se tarkoita paluuta kauramoottorien ja pärevalkean aikaan, vaan tarpeettoman 
kulutuksen karsimista ja päästöjen vähentämistä.

Yksi hirveän tärkeä tavoite on saada Borneon 
koululaiset pysymään koulussa. Kaivosteol-
lisuus ja kullanhuuhdonta houkuttavat nuoria 
jättämään koulun kesken, koska ne tarjoavat 
usein nopean oikotien vaikkapa sen kamera-
kännykän hankkimiseen. Koulutus on kuitenkin 
ensiarvoisen tärkeää. Se auttaa ihmisiä ym-
märtämään oman elinympäristönsä rikkautta ja 
haavoittuvuutta sekä antaa välineitä sen säilyt-
tämiseen ja kestävään hyödyntämiseen.

Sillä äkkirikastuminen kullalla tai sademetsä-
puulla on mahdollista vain niin kauan kuin näitä 
luonnonvaroja riittää. Ei ikuisesti.

Anu jussila
WWF

G l o B A A l i
k u M P P A n u u s

©
 A

nu
 J

us
si

la
 / 

W
W

F



31

jamppa ja reilu kauppa
Tämä tarina kertoo Jampasta. 

Jamppa työskenteli ecuadorilaisella banaaniviljelmällä. Vaikka Jamppa teki töitä aamusta iltaan, jotta sai-
simme banaaneja, hänen palkkansa ei riittänyt edes kattamaan velkoja. Työolotkin olivat surkeat, koska 
Jampan työnantajakaan ei saanut tarpeeksi rahaa banaaneista. Tämä johtui siitä, että suurin osa tuotois-
ta meni välikäsille, kuten kuljetusyhtiöille ja jälleenmyyjille. Työoloista ei voinut edes valittaa, koska ei ollut 
sallittua liittyä ammattiyhdistyksiin.
 
Eräänä päivänä Jamppa sai tietää niin sanotuista mikrolainoista ja Reilusta kaupasta. Hän oli kyllästynyt 
katsomaan, miten viljelmällä myös lapset joutuivat tekemään töitä – ilman palkkaa. Jamppa jätti työpaik-
kansa, haki mikrolainaa omaa viljelmää varten ja sai sen. Sitten Jamppa liittyi Reilun kaupan tuottajaryh-
mään. Hän sai sertifikaatin edullisella hinnalla sekä suuremmat tulot myydyistä banaaneista. Näin hän 
pystyi turvaamaan tulevaisuutensa ja kattamaan tuotantokustannukset ilman uutta velkaa. Reilun kaupan 
ansiosta Jampalla on nyt rahaa ja hän on maksanut vanhat velat ja mikrolainan takaisin.

Sadat tuhannet työntekijät maailmalla tekevät työtä erittäin vaatimattomissa työoloissa ja joutuvat elä-
mään köyhyydessä. Heidän työnantajansa, eli viljelijät, joutuvat myymään tuotteensa jopa tuotantokus-
tannuksia halvemmalla eli tekevät käytännössä tappiota koko ajan. Kaikki tämä vain siksi, että myös me 
saisimme banaaneja, kahvia, suklaata, riisiä, puuvillaa ja muita tuotteita halvalla.

Reilu kauppa antaa kaikille tuotteille takuuhinnan, joka on riittävän suuri kattamaan kestävän tuotannon 
kustannukset ja edistämään viljelijöiden hyvinvointia. Lapsityövoiman hyväksikäyttö ei ole sallittua Reilun 
kaupan maatiloilla. Reilu kauppa edistää myös tasa-arvoa kieltämällä naisten syrjinnän ja takaamalla heil-
le samat työskentely- ja palkkaoikeudet kuin miehillekin.

Tukemalla Reilua kauppaa tuette niitä, jotka 
kasvattavat ruokanne.

Valtteri hannula
Sakari helokunnas
Vaskivuoren lukio

G l o B A A l i
k u M P P A n u u s

©
 M

au
ri 

R
au

tk
ar

i /
 W

W
F

-C
an

on



32

G l o B A A l i
k u M P P A n u u s

Mikrolaina katkaisee köyhyyden kierteen
Maailmassa on lähes seitsemän miljardia ihmistä. Heistä yli miljardi kärsii puhtaan veden puutteesta, puo-
litoista miljardia elää ilman sähköä ja lähes viisi ja puoli miljardia ilman internet-yhteyksiä. Neljä miljardia 
ihmistä elää köyhyydessä ja heidän tulonsa ovat alle viisi dollaria päivässä. 

Maailman köyhiin kuuluu myös tansanialainen kuuden lapsen äiti Sofia. Taistelu köyhyyttä vastaan on hä-
nelle arkipäivää. Vielä joitakin vuosia sitten näytti siltä, että perheen tulot riittävät ainoastaan lasten ruok-
kimiseen – kouluttamiseen ei olisi varaa.

Sofian kylään perustettiin kuitenkin WWF:n metsiensuojeluhankkeen yhteydessä luonnonsuojelusta kiin-
nostuneiden naisten ryhmä, jolla oli mahdollisuus hakea pientä lainaa WWF:n perustamasta mikrolaina-
ohjelmasta. Lainarahoilla ostettiin tiilimuotteja. Naiset ryhtyivät tuottamaan tiiliä, ensin omiin tarpeisiin ja 
sitten myyntiin.

Perinteiset pankit tukeutuvat toiminnassaan periaatteeseen ”mitä enemmän omistat, sitä enemmän saat”. 
Mikrolainoihin perustuvien pankkien liikeideana on puolestaan ”mitä vähemmän omistat, sitä suurempi 
mahdollisuus sinulla on saada lainaa”. Mikrolainat ovat synnyttäneet uudenlaisen rahoituskulttuurin, jossa 
köyhimpiä palvellaan ensin. Tavoitteena on köyhyyden pienentäminen. 

Mikrolainojen isänä pidetään bangladeshiläistä Muhammad Yunusia, joka perusti 1970-luvulla Grameen-
pankin. Hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2006, ja sen jälkeen mikrolainojen määrä on 
räjähdysmäisesti lisääntynyt. Suurin osa mikrolainoista myönnetään kehitysmaiden naisille, jotka ovat 
avainasemassa köyhyyden kierteen katkaisemisessa.

Sofia ja muut ryhmän naiset ovat hyötyneet lainastaan paljon. Kun naiset ensin rakensivat omille perheil-
leen tiilitalot, myös muut lähiseutujen asuk-
kaat kiinnostuivat asiasta. Tiilitalot ovat kes-
täviä ja kuumallakin säällä viileitä. Lisäksi ne 
pitävät hyttyset loitolla. Tiilitalojen rakentami-
seen ei tarvita paljoa puuta, minkä vuoksi tiili-
bisnes edistää myös metsien suojelua. 

Tiilien myynnistä saaduilla tuloilla Sofia on 
laajentanut myös ruokaviljelmiään ja mak-
sanut lastensa koulumaksuja. Sofia itsekin 
toivoo tulevaisuudessa saavansa lisää koulu-
tusta.

Liisa rohweder
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Yhdenvertaiset
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kun kea pääsi kouluun
Kun sinä olit ihan pikkuinen ja riehuit vanhempiesi mielestä liikaa, uhkasiko äitisi tai isäsi joskus leikillään 
myydä sinut sirkukseen? Sinä ehkä vastasit uhkaukseen kiljumalla ja kikattamalla, koska tiesit, että se oli 
leikkiä. Ihmisiä ei voi myydä.

Kambodzalaiselle Kealle uhkaus ei ollut leikkiä vaan täyttä totta. Vanhempiensa kuoleman jälkeen hän 
joutui ankaran ottoäidin hoiviin, joka lopulta myi hänet vaatetehtaaseen töihin. Yksitoistavuotiaana Kea 
joutui muuttamaan yksin vieraaseen kaupunkiin, tekemään pitkiä työpäiviä ja nukkumaan tehtaan lattialla. 
Ruokaa oli vähän, ystäviä vielä vähemmän.

Kean tarina sai kuitenkin iloisen käänteen, kun hän tutustui tyttöjen koulutusta tukevan hyväntekeväisyys-
järjestön työntekijään. Kea sai muuttaa asumaan tytöille tarkoitettuun orpokotiin. Uusi koti ei ollut hieno ja 
samassa huoneessa nukkui neljä tyttöä, mutta Kean mielestä se oli lottovoitto. Hänen ei tarvinnut enää 
käydä töissä tehtaalla. Kotitöihin osallistuminen orpokodilla tuntui tehdastyöhön verrattuna melkein leikki-
miseltä.

Orpokotiin tultuaan Kea ilmoitti vakavissaan, ettei häntä kannattanut panna kouluun, koska hän ei pysty-
nyt oppimaan mitään. Näin ottoäiti oli hänelle vakuuttanut. Toisin kuitenkin kävi: Kea aloitti koulun ja osoit-
tautui lahjakkaaksi tytöksi. Eniten hän piti käsitöistä ja englannin kielen opiskelusta. Lisäksi hänestä tuli 
luokkansa paras matematiikassa.

Monet kambodzalaistytöt lopettavat koulun jo kaksitoistavuotiaina tai aikaisemmin. Koulunkäynnin jat-
kaminen olisi kuitenkin tärkeää. Opiskelleet naiset tuntevat omat oikeutensa paremmin, he osaavat huo-
lehtia lapsistaan paremmin ja heillä on elämässä enemmän vaihtoehtoja kuin niillä naisilla, jotka eivät ole 
käyneet koulua.

Kean kohdalla opettajat kannustivat jatka-
maan opintoja. Hän suoritti peruskoulun lop-
puun ja jatkoi sen jälkeen lukioon. Jos Kea 
onnistuu saamaan stipendin rahoittaakseen 
jatko-opintonsa, hän jatkaa opintojaan vielä 
yliopistossa. Kuka tietää, mitä tehtaan lattialla 
nukkuneesta orpotytöstä aikuisena tulee-
kaan?

Essi Aarnio-Linnanvuori
WWF
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Vauraiden maiden vastuu
Noin 1,4 miljardia ihmistä elää alle yhdellä eurolla päivässä. Yli neljäsosa kehitysmaiden lapsista on ali-
painoisia. Joka vuosi 536 000 naista ja tyttöä kuolee raskauden tai synnytyksen aiheuttamiin komplikaati-
oihin. 99 prosenttia näistä kuolemista tapahtuu kehitysmaissa. 

Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteena on nostaa teollisuusmaiden kehitysmaille antama rahoitus 0,7 
prosenttiin bruttokansantulosta. Vuonna 2008 teollisuusmaiden antama kehitysrahoitus oli kuitenkin alle 
puolet tästä tavoitteesta.

Miksi kehitysmaat ovat köyhiä ja miksi eriarvoisuus köyhien ja rikkaiden maiden ja ihmisten välillä jatkuu? 
Mikä on Suomen kaltaisten vauraiden maiden vastuu siitä, että kehitysmaat pysyvät köyhinä?

Monet vauraat maat ovat historiassa hyödyntäneet kehitysmaidenkin luonnonvaroja ja työvoimaa oman 
vaurautensa ja hyvinvointinsa rakentamiseen. Lisäksi maailmassa on edelleen monia sellaisia rakenteita, 
jotka ylläpitävät köyhyyttä kehitysmaissa ja vahvistavat eriarvoisuutta rikkaiden ja köyhien maiden välillä. 
Maailmankaupan säännöt suosivat rikkaita maita. Moni kehitysmaa joutuu käyttämään enemmän rahaa 
velanhoitoon kuin koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Rikkaiden maiden päätökset vaikuttavat usein 
myös kehitysmaiden mahdollisuuksiin.

On teollisuusmaiden velvollisuus poistaa maailmassa vallitsevaa eriarvoisuutta. Niillä on siihen edelly-
tykset vaurautensa ja valta-asemansa takia, ja ne osaltaan ylläpitävät kehitysmaiden ongelmia. Eriarvoi-
suuden poistamista edistävät esimerkiksi kehitysyhteistyö, maailmankaupan rakenteiden muuttaminen 
oikeudenmukaisemmiksi, yritysvastuun sääntöjen vahvistaminen sekä köyhien maiden velkojen anteeksi-
antaminen.

Vuonna 2000 maailman päättäjät sopivat YK:n 
vuosituhatjulistuksessa kahdeksan keskeistä ke-
hitystavoitetta. Näitä ovat muun muassa äärim-
mäisen köyhyyden ja nälän, lukutaidottomuuden 
sekä sairauksien vähentäminen. Monien tavoit-
teiden saavuttamisessa on edistytty, mutta aivan 
liian hitaasti.

Yhtenä tavoitteena on globaalin kumppanuuden 
luominen. Se edistää myös muiden tavoitteiden 
saavuttamista. Kehitysmaiden köyhyys ei ole vain 
kehitysmaiden ongelma, vaan se on koko maail-
man yhteinen haaste. Siihen vastaaminen vaatii 
osallistumista kaikilta sekä tukea ja vastuunkanta-
mista erityisesti vaurailta mailta.

Salka orivuori
WWF
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Polttopuut vaihtuvat biokaasuun
”Eräänä aamuna heräsin ja sanoin miehelleni, että en enää aio vaarantaa henkeäni keräämällä polttopui-
ta metsästä. Kerroin, että hankimme biokaasu-uunin, vaikka meidän täytyisi ottaa lainaa sitä varten.” Näin 
kertoo rouva Jari Maya Tamang seisten ylpeänä Badrenin kylän ensimmäisen biokaasu-uunin vieressä 
Nepalissa.

Nepalissa maaseudun asukkaita kannustetaan säästämään metsiä siirtymällä käyttämään polttopuun 
sijasta biokaasua. Sitä tehdään yksinkertaisella reaktorilla sekä karjanlannasta että ihmisten jätöksistä. 
Rouva Tamangin esimerkkiä on seurannut valtaosa kyläläisistä: mikrolainojen ansiosta jo 80 prosentilla 
kylän kotitalouksista on oma biokaasu-uuni.

Polttopuun keruu ja ruoanlaitto ovat Nepalissa perinteisesti naisten työtä. Biokaasu säästää naiset ja tytöt 
pitkiltä puunkeruumatkoilta. Kun tyttöjen ei tarvitse viettää päiväänsä metsässä keräämässä polttopuita, 
heille jää aikaa käydä koulua. Puunkeruureissut eivät ole pelkästään aikaavieviä, vaan jopa vaarallisia, 
sillä metsässä naiset altistuvat villieläinten hyökkäyksille. Alueella elää muun muassa tiikereitä ja sarvi-
kuonoja.

Myös naisten terveydentila on biokaasu-uunien ansiosta kohentunut. Aikaisemmin he ovat ruokaa laitta-
essaan altistuneet erilaisille hengityselinsairauksille, sillä vaikka asunnoissa on ollut tulisija, savupiippu ei 
ole kuulunut asumusten vakiovarustukseen.

Biokaasu-uuneilla on myönteisiä vaikutuksia myös ympäristölle. Yksi perhe saattaa käyttää jopa kaksi ja 
puoli kiloa polttopuuta päivittäin. Kun polttopuita ei tarvita yhtä paljon kuin ennen, alueen arvokkaat met-
sät säästyvät kaatamiselta. Biokaasun käyttö hillitsee myös suoraan ilmastonmuutosta: yksi biokaasuyk-
sikkö vähentää hiilidioksidipäästöjä lähes viisi tonnia vuosittain.

Rouva Tamangin päättäväisyyden ansiosta 
Badrenin kylästä on tullut esimerkki koko Ne-
palin maaseudulle. Maaseudun asukkaat ym-
märtävät, että heidän toimillaan on suora vai-
kutus ympäristöön. He haluavat tehdä oman 
osansa sen hyväksi.

Kaisa räsänen
WWF
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Millan muki
Joka päivä koulun ruokalassa kolmasluokkalaista Millaa harmitti, kun vettä piti juoda kertakäyttömukista. 
Ruokalan ovella oli iso sekajätesäkki, joka tuli päivittäin ihan täyteen kertakäyttömukeista ja kahden desin 
maitopurkeista.

”Ihan turhaa roskaa! Aivan hyvin voitaisiin juoda vesi ja maito laseista”, valitti Milla ystävälleen Tiialle ruo-
kapöydässä. Tiia pisteli poskeensa pinaattilettuja mietteliäänä ja tokaisi sitten: ”Ota kotoa oma muki kou-
luun, niin ei tule roskaa. Otetaanko huomenna?”

Seuraavana päivänä Millalla ja Tiialla oli molemmilla omat, kestävät muovimukit mukana koulussa. Ruo-
kailuun lähtiessään tytöt nappasivat mukit repuista mukaan ja toivat ne takaisin luokkaan syömisen jäl-
keen. Jätesäkkiin tuli sinä päivänä kaksi mukia vähemmän.

Meni pari päivää ja muutama Millan luokkakaverikin päätti ottaa kouluun oman mukin. Sitten mukit huo-
mattiin naapuriluokassa, ja pikku hiljaa mukistien määrä kasvoi. Joka päivä jätesäkki laihtui muutaman 
mukin verran. Oppilaskunnan puheenjohtaja, kuudesluokkalainen Joona tuli kyselemään Millalta muki-
kampanjasta.

”Maitokin pitää saada mukeihin”, Joona ilmoitti. ”Ehdotetaan rehtorille, että maito tarjotaan pikkupurkkien 
sijaan isoista purkeista laseihin.”

Milla ja Joona laativat kirjeen rehtorille ja keräsivät siihen isot määrät oppilaiden allekirjoituksia. Rehtori 
otti vastaan kirjeen ja kiitti oppilaita aktiivisuudesta. Koulun astianpesukone oli kuitenkin liian pieni, että 
sillä ehdittäisiin pestä kaikkien oppilaiden lasit.

Oppilaat olivat pettyneitä. Moni luopui käyttämästä omaa 
mukia ruokalassa. Jätesäkki lihoi taas. Milla yksin sinnitteli 
mukinsa kanssa ja kuljetti sitä uskollisesti mukana. Näytti sil-
tä, että hienon jätteenvähentämiskampanjan tarina oli tässä.

Toisin kuitenkin kävi. Kesäloman aikana koulussa tehtiin 
keittiöremonttia. Sekä ruokalan linjastot että keittiön asti-
anpesukoneet uusittiin. Syksyllä koulujen alkaessa maito 
tarjoiltiin hanasta lasiin!

Nykyisin Millan koulun sekajäteastia on hoikassa kunnos-
sa. Muki odottaa kaapissa kotona, että se pääsisi mukaan 
retkelle tai leirille. Milla itse on oppinut, että kannattaa yrittää 
vaikuttaa asioihin. Ei pidä masentua, vaikka ongelma ei heti 
ratkeaisikaan. Joskus muutokset vaativat hieman aikaa.

Essi Aarnio-Linnanvuori
WWF
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kuluttaja on vaikuttaja
Yhdeksäsluokkalainen Pekka on koulun loputtua kävelemässä kohti kauppaa, koska hänen äitinsä on 
pyytänyt hakemaan sieltä kotimatkalla muutaman ostoksen. Viimeisellä tunnilla Pekalla oli ollut yhteis-
kuntaoppia, ja tunnilla oli keskusteltu kuluttamalla vaikuttamisesta. Pekka miettii, mitä kuluttamalla vai-
kuttaminen oikeastaan tarkoittaa. Millaisilla arkipäivän valinnoilla maailmaa voisi muuttaa parempaan 
suuntaan?

Kuluttamalla vaikuttamisella eli tuttavallisemmin lompakolla äänestämisellä tarkoitetaan rahankäyttöpää-
töksiä, joilla pyritään vaikuttamaan erilaisiin asioihin. Esimerkiksi Reilun kaupan tuotteita ostamalla voi 
vaikuttaa: niistä maksetaan tuotteen valmistajille paremmat korvaukset kuin mitä suuryritykset maksavat. 
Näin pyritään takaamaan tuottajan toimeentulo ja edistämään kehitystä köyhissä maissa. Reilun kaupan 
merkillä merkittyjä tuotteita löytyy kaupoista paljon, esimerkiksi kahvia, suklaata ja vaatteita.

Ympäristöasioista puhutaan paljon. Ostamalla oikeita tuotteita voit säästää myös luontoa. Voit valita tuot-
teita, joissa ei ole käytetty turhaa pakkausmateriaalia, tai vaikkapa tuotteita, jotka on kasvatettu ja jalos-
tettu luonnonmukaisesti. Luonnonmukaisesti kasvatetut tuotteet on merkitty Luomu-merkillä. 

Suomessa valmistettuja tuotteita ostamalla voi tukea suomalaista maataloutta ja teollisuutta.

Pekka astuu kauppaan sisään. Pitkän pohdinnan jälkeen hän ostaa äidilleen Reilun kaupan kahvia ja luo-
mukermaa. Itselleen Pekka ostaa vielä paketin kotimaisia keksejä. Tuotteet Pekka pakkaa muovipussin 
sijasta ekologisesti reppuunsa. Kotona hän kertoo valinnoistaan vanhemmilleen ja perustelee, miksi va-
litsi kunkin tuotteen. Vanhemmat kuuntelevat Pekan puhetta kiinnostuneena ja vakuuttavat Pekalle, että 
hekin alkavat jatkossa pohtia, millaisia tuotteita ostavat.

Muista sinäkin aina välillä kaupassa miettiä, 
miten voisit vaikuttaa maailmaan positiivisesti!

joonas Aittolahti
Viljami Latvala
Vaskivuoren lukio
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lauri ja aloite
Lauri oli ihan tavallinen nuori poika. Hän tykkäsi lorvailla paikallisella skeittirampilla.

Eräänä aamuna Lauri heräsi porakoneen ääneen. Se kuului korttelin päässä olevalta skeittirampilta. Hän 
hätkähti ja juoksi katsomaan, mistä on kyse. Aivan kuten hän epäilikin – ramppeja purettiin.

Lauri yritti pysäyttää miehet, jotka purkivat hänen ja hänen kavereidensa lempipaikkaa, mutta hän epäon-
nistui yrityksessään. Miehet kertoivat, että paikalle tulee kaupungin uusi vanhainkoti. ”Ei ole totta, tänne-
kin!” Lauri totesi.  Hän ajatteli, että tämä ei jää tähän, ja päätti tehdä itse asialle jotain.

Lauri meni kotiin ja avasi tietokoneen. Hän alkoi etsiä netistä tietoa, miten voisi vaikuttaa asiaan. Lauri 
löysi Valtikka.fi -sivuston, jossa on tietoa nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Lopputuloksena hän 
päätti tehdä kunnalle aloitteen uusia skeittiramppeja varten.

Lauri keräsi allekirjoituksia koulun muilta nuorilta, jotka myös surivat ajanvietepaikan purkua. Allekirjoituk-
sia tuli paljon, koska Laurin aloite oli ollut hyvin esillä. Hän toimitti aloitteen nuorisovaltuuston edustajalle, 
joka vei sen kaupungin hallitukselle. 

Ja kuinka kävikään – ajan myötä aloite meni läpi! Kunta päätti rakentaa uuden, entistä suuremman skeitti-
parkin.

Lauri ymmärsi, että asioihin vaikuttaminen on hänen juttunsa. Niinpä hän päätti asettua ehdokkaaksi seu-
raaviin nuorisovaltuustovaaleihin.

Enää Lauri ei ollut ihan tavallinen poika. Hänestä oli tullut vaikuttaja.

           Pasi Tarkiainen
           Leevi ruskela
           Vaskivuoren Lukio

M e  V o i M M e
V A i k u T T A A

©
 S

am
u 

H
au

ta
la



41

M u i s T i i n P A n o j A



42

M u i s T i i n P A n o j A



43

M u i s T i i n P A n o j A



©
 J

oh
n 

S
. M

itc
he

ll 
/ W

W
F

-C
an

on




