
Arvoisa

tämän kirjeen takana on joukko ilmastokysymyksistä kiinnostuneita nuoria ym
päri maailmaa, jotka yhteistyössä WWF Suomen kanssa kutsuttiin toukokuussa 
2020 keskustelemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista heidän kotimaissaan. 
Tarkoituksena oli luoda keskustelujemme pohjalta yhteinen viesti, jossa ker
romme sekä yhdessä tekemisen ja päämäärätietoisen ympäristötyön tuomasta 
ilosta että pelkojen ja menetysten aiheuttamasta surusta. Ilmaisemme myös 
toiveemme siitä, miten asioiden tulisi muuttua. Lisäksi tämän kirjeen tarkoitus 
on toimia keskustelujen selontekona sekä auttaa lukijaa ymmärtämään nuorten 
näkökulmaa ilmastokriisissä. 

Osallistuminen etäkeskusteluihin oli innokasta; mukana Laura Lamminen, Selina 
Sarantila ja Suvi Jutila Suomesta, Caroline Njeri Keniasta, Saustine Lusanzu Tan
saniasta, Nesma Soliman Egyptistä ja Patricia Mungcal sekä Jacob Ngileb Filippii
neiltä. Kukin keskusteluihin osallistuneista nuorista on jo ennestään aktiivinen 
globaalissa 
ympäristö
liikkeessä ja 
motivoitu
nut työsken
telemään 
omalla 
tavallaan 
ilmaston
muutoksen 
ehkäisemi
sen eteen. 

Keskustelut alkavat. Osallistujat liittyvät videoyhteydellä pidettyyn keskusteluun 
ja kertovat omalla vuorollaan, mitä tekevät ilmastonmuutoksen ehkäisemisen 
eteen ja millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on heidän kotimaassaan. Yksi 
nuorista toteaa: “In Tanzania, we are in a state of crisis” (Tansaniassa tilanne on 
kriisinomainen). Hän kertoo, että hänen kotimaassaan on puutetta sateesta, ja 
että suuret (ja usein laittomat) metsähakkuut ovat siellä vakava ongelma. Yhden 
puun kaatamisen aiheuttamien vahinkojen korjaaminen vaatii vähintään kahden 
uuden puun istuttamista. Metsäkato ei ole ongelma ainoastaan Tansaniassa, 
muutkin osallistujat ovat huolissaan metsien tilasta. Jos mangrovemetsät katoai
sivat kokonaan, niitä ei enää saataisi takaisin, mikä olisi katastrofaalista koko pla
neetan biologiselle monimuotoisuudelle. Eikä Suomenkaan tilannetta tule vähä
tellä. Täälläkin mietitään jatkuvasti, kuinka paljon metsää voi kaataa niin, etteivät 
riskit kasva liian suuriksi. 

Mitä pidemmälle keskustelu etenee, sitä surullisemmaksi tunnelma käy. Filippii
nit on maailman toiseksi vaarallisimmassa asemassa oleva maa ilmastonmuu



toksen todennäköisiä seurauksia arvioitaessa. Rannikkoalueita on jo peittynyt 
veden alle, sillä merenpinta nousee jäätiköiden sulaessa. Kalakannat ovat hupe
nemassa, sillä merivesi lämpenee eivätkä kalat sopeudu elämään muuttuneessa 
vesiympäristössä. Kenian rannikoilla on ylikalastettu ekosysteemin luonnollises
ta palautumisesta välittämättä niin pitkään, että kalastus on mahdollista enää 
vain syvissä vesissä. Ympäri maailmaa ihmiset, jotka yrittävät tehdä työtä ilmas
tonmuutoksen hidastamiseksi, päätyvät häirinnän ja ahdistelun kohteiksi. Vaikka 
kaikissa maissa ilmastonmuutoksen seuraukset eivät näy 
yhtä selkeinä tai ole samaan tapaan välittömän uhkaavia ku
ten Filippiineillä, emme saa sulkea silmiämme todellisuudel
ta. Jaamme saman planeetan, ja vaikutukset, jotka näkyvät 
muualla, saavuttavat lopulta meidätkin. “The youth can see 
this happening. We are very eager to make a change.”

Osallistujien kertomat tarinat herättävät keskuudessamme monenlaisia tuntei
ta. Keskusteluissa käsitellään niistä erityisesti pelkoa ja surua. Koemme pelkoa 
ruoan riittävyydestä, sään ääriolosuhteiden yleistymisestä ja maailman tilanteen 
ajautumisesta sekasortoon ilmastonmuutoksesta aiheutuvien seurausten ta
kia. Ympäristöasioista puhuminen ja niiden eteen työskenteleminen on joillekin 
myös vaarallista, koska toimija voi joutua ahdistelun kohteeksi. Pelko ulottuu 
myös oman elinaikamme yli: miten tulevien sukupolvien ja mahdollisten omien 
lastemme käy? Surua herättävät lajiston köyhtyminen, lumisten talvien vähene
minen ja erilaisten ympäristöjen menettäminen esimerkiksi rakennustöiden alle 
tai merenpinnan noustessa. 

Nämä pelon ja surun aiheet ovat maailmanlaajuisia ja 
yhdistävät meitä keskusteluihin osallistuvia nuoria. Keskus
telujen tunnelma on monisävyinen: on ikävää, että tällaiset 
aiheet yhdistävät osallistujia, mutta toisaalta voi olla hel
pottavaa huomata, että ympäri maailmaa löytyy ihmisiä, 
jotka tekevät töitä samojen tavoitteiden eteen. Toivo ja 

halu toimia yhdistävätkin meitä yhtä paljon, elleivät jopa enemmän, kuin pelko ja 
suru. Jokainen keskusteluiden nuorista on aktiivinen toimija omassa maassaan, 
ja jokaisella on jotain, joka on heille erityisen tärkeää ja suojelemisen arvoista. 

Ilmapiiri herkistyy, kun alamme kertoa asioista, joita emme haluaisi menettää il
mastonmuutoksen vaikutuksesta. Nuoret Egyptistä ja Keniasta puhuvat merestä: 
se on kuin oma maailmansa, jonka näkeminen rauhoittaa ja 
inspiroi. Tansanialainen osallistuja kokee erityisen tärkeäksi 
maan kansallispuistot ja lajiston, joka niissä elää. Suomalai
set puhuvat valkeista ja kirpeistä talvipäivistä ja luonnosta. 
Molemmat filippiiniläiset nuoret mainitsevat, että erityisen 
korvaamattomia ovat ruoka ja sitä tuottava maa. Tärkeiksi 
teemoiksi nousevat siis myös ihmiset ja solidaarisuus. Nämä iloa ja turvaa tuo
vat asiat ovat yksi syy, miksi me nuoret haluamme toimia emmekä vain katsoa 
vierestä ympäristössä tapahtuvia haitallisia muutoksia. 



Me unelmoimme maailmasta, jossa ihminen voi elää sovussa muun luonnon 
kanssa. Ympäristökysymykset ovat lopulta varsin itsekkäitä – emme suojele pel
kästään ympäristöä vaan myös itseämme. Ihmisen selviytyminen ja hyvinvointi 
ovat läpi historian perustuneet monimuotoisen luonnon tarjoamiin ekosystee
mipalveluihin, luonnonvaroihin sekä kestävään vuorovaikutukseen muun luon
non kanssa. Siksi ilmastonmuutoksen hidastaminen on ehdottoman tärkeää, ja 
kaikenlaisiin ympäristöongelmiin tulee puuttua pikimmiten. 

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii poliittisia päätöksiä, ja yh
teiset säännöt tulee kirjata lakiin. Tulevien sukupolvien oikeus 
terveelliseen elinympäristöön on turvattava. Tiedeyhteisön ja sen 
asiantuntijoiden näkökulmat on huomioitava elintärkeinä kai
kessa päätöksenteossa, sillä ilmastonmuutos ei ole mielipideky
symys eikä sen siten siis tulisi myöskään olla poliittisen väittelyn 

kohteena. On muistettava pitää huolta vähemmistöryhmien asemasta, sillä he 
ovat usein kaikkein haavoittuvaisimpia ilmastonmuutoksen seurausten edessä. 
Erityisesti alkuperäiskansojen oikeuksiin tulee kiinnittää huomiota, sillä hei
dän oikeuksiaan omaan maahan on pitkään yritetty kieltää ympäri maailmaa 
samalla, kun he ovat joutuneet kärsimään kohtuuttoman paljon ympäristössä 
tapahtuneista muutoksista esimerkiksi perinteisten elinkeinojen harjoittami
sen vaikeutuessa. 

Kulutusta on vähennettävä, jotta luonnon kantokyky ei enää ylittyisi vuosi toisen
sa jälkeen ja jotta luonnonvarat riittäisivät myös tulevien sukupolvien tarpeisiin. 
Valtion rooli on suojella yksilöä, ei yksityisiä voittoja. Yritysten valtaoikeuksia 
tulee rajoittaa niiden ollessa ristiriidassa ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 
kanssa. Koko maailman on irtisanouduttava fossiilisista poltto
aineista ja siirryttävä uusiutuvaan energiaan mahdollisimman 
pian. Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii kansainvälistä 
yhteistyötä. Teollisuusvaltioiden on osoitettava myötätuntoa 
kehittyviä maita kohtaan ja turvattava mahdollisuus elintason 
nousuun ja hillittävä ilmastonmuutosta samanaikaisesti.

Muutostahto ja voima saavat alkunsa tiedosta. Siksi esitämme, että lapsien ja 
nuorten tulisi omaksua kestävä elämäntapa jo koulun ja varhaiskasvatuksen 
parissa. Ilmastonmuutosta on käsiteltävä opetussuunnitelmissa totuuden
mukaisesti ja kattavasti ainerajoja rikkoen. Tehokkainta on opettaa esimerkin 
kautta. Me nuoret olemme löytäneet oman tapamme toimia ja vaikuttaa yh
teisöissämme – toimikaa siis tekin. Elämme historiallista aikaa. Meillä kaikilla 
on aivan uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa meitä ympäröivään maailmaan 
ja päättää yhdessä niin ainutlaatuisten ekosysteemien oikeudesta olla olemas

sa kuin miljoonien ihmisten inhimillisestä kohtalosta. 
Asettukaa tuhansien lasten ja nuorten taakse vaatimaan 
muutosta ja puolustamaan tulevaisuuden maailmaa. Nyt 
on viimeinen oikea hetki toimia. Tarttukaa toimeen en
nen kuin on liian myöhäistä.



Suvi Jutila, 24, Suomi
Ympäristömuutosten opiskelija Helsingin yliopistossa 
ja kolmatta vuotta mukana WWF Nuorissa. Minua 
kiinnostavat erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuk-
set arktisilla alueilla ja ruokatottumusten muutta-
minen ympäristölle kestävämpään suuntaan.

Laura Lamminen, 18, Suomi
Lukiolainen ja WWF Nuorten tiimin jäsen. WWF 
Nuorissa mukana oleminen saa minut tuntemaan, 
että olemme osa jotakin isompaa ja että meillä on 
mahdollisuus vaikuttaa ja saada aikaan muutosta. 

Saustine Lusanzu, 23, Tansania 
Yliopisto-opiskelija, nuorisovaikuttaja ja ilmas-
toaktivisti. Haluan oppia uutta, pitää asenteen 
positiivisena ja oppia muilta, jotka jakavat toiveen 
pelastaa planeettamme.

Patricia Mungcal, 24, Filippiinit
Kouluttaja paikallisessa NCCP-järjestössä, vastuu-
alueena luonnonkatastrofeihin varautuminen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Tehtäväni on 
mennä katastrofialttiille ja ilmastonmuutoksesta 
kärsiville alueille kouluttamaan siellä asuvia ihmisiä 

varautumaan myrskyihin ja ilmaston muutokseen.

Jacob Ngileb, 21, Filippiinit
Yliopisto-opiskelija, työskentelee episkopaalisella 
kirkolla ja toimii vapaaehtoisena kansainvälises-
sä alkuperäiskansojen liikkeessä (International 
Indigenous People for Self Determination and 
Liberation).

Caroline Njeri, 25, Kenia 
Yliopisto-opiskelija, Kwale Environmental Conser-
vation Corps -järjestön perustajajäsen, Africa 
Youth For Nature -verkoston jäsen ja ympäristö-
aktivisti. African Youth For Naturen edustaja COP 
25 -ympä ristökokouksessa.

Selina Sarantila, 18, Suomi
Viimeisen vuoden lukiolainen Helsingistä, Interna-
tional Youth Cooperation -järjestön aktiivi ja WWF 
Nuorten tiimin jäsen. Olen kiinnostunut ympäristö-
taloustieteestä ja kestävästä kehityksestä.

Nesma Soliman, 24 Egypti
Yliopistosta vastavalmistunut, Africa Youth For 
Nature -verkoston jäsen ja ympäristöaktivisti
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