
©
 L

A
U

R
A 

K
A

R
LI

N
 / 

W
W

F

EARTH 
HOUR

2 616 lupausta 
yhteiselle planeetalle

EARTH HOUR 2021
27. MAALISKUUTA 20.30-21.30 

Näin suomalaiset lupasivat

”Luonto on minulle niin 
tärkeä ja lähellä sydäntä, 

että teen mitä tahansa 
hyvän ystäväni pelastamiseksi. 
Luonto on aina auttanut minua 

vaikeimmankin yli.”
Janne, 35

Tänä vuonna keräsimme Earth Hourissa lupauksia yhteiselle 
planeetallemme, sillä kuluva vuosikymmen on ratkaiseva niin 
maapallon kuin ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Päätöksiä ja 
tekoja ilmastokriisin ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi 
tarvitaan nyt.

Tarjosimme valittaviksi sellaisia lupauksia, joiden toteut-
tamisella on todellista vaikuttavuutta. Mukana oli kulutustot-
tumusten muuttamiseen, äänestyspäätöksen pohdintaan ja 
omien ajatusmallien ja arkisten toimintatapojen tarkasteluun 
liittyviä vaihtoehtoja.

Vastauksia tuli 2 616. Nuorin lupauksen tekijä oli kah-
deksan- ja vanhin 81-vuotias. Vastaukset osoittavat, että kai-
kenikäiset suomalaiset ovat valmiita muuttamaan omia tottu-
muksiaan, jotta luonto voisi paremmin. Lupausvaihtoehdoista 
suosituin oli ”Kuljen lyhyet matkat kävellen, polkupyörällä tai 
julkisilla kulkuneuvoilla”.

Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi moni halusi luvata 

omin sanoin. Viesteistä paistaa rakkaus ja kunnioitus yhteistä 
maapalloa ja sen korvaamatonta luontoa kohtaan. Myös huoli 
planeetan tilasta kuuluu kirkkaana. On alaikäisiä vastaajia, jot-
ka kertovat, mitä aikovat tehdä heti kun ikänsä puolesta voivat. 
On pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia lupauksia: Aiotaan opis-
kella ahkerasti ja pyrkiä alalle, jossa voi esimerkiksi olla mu-
kana ratkaisemassa ilmastokriisiä. Luvataan kasvattaa lapsista 
ympäristöä kunnioittavia aikuisia.

Halusimme lupausten avulla myös kannustaa ihmisiä py-
sähtymään hetkeksi miettimään omaa toimintaansa ilmaston ja 
luonnon kannalta. Selvää on, että hyvin moni on näin jo tehnyt.

Nyt pallo on päättäjillä. Heillä on vastuu luoda yhteiskun-
nan tasolla edellytykset kestäville arjen valinnoille. Heillä on 
myös suurin rooli ilmastokriisin ratkaisemisessa ja luonnon 
köyhtymisen pysäyttämisessä, ja nyt heitä kirittää myös 2 616 
sitoutuneen suomalaisen toive: Kuulkaa lupauksemme ja teh-
kää vaikuttavia päätöksiä planeetan puolesta.

78 % 69 % 67 % 63 % 37 % 30 % 24 % 20 %
Kuljen lyhyet 

matkat kävellen, 
polkupyörällä tai 
julkisilla kulku-

neuvoilla.

Muutan 
ruokavalio-

tani nykyistä 
kasvipainottei-

semmaksi.

Jaan tietoa 
ja kannustan 

läheisiäni 
kestäviin 
elämän-
tapoihin.

Äänestän kunta-
vaaleissa ehdo-
kasta, joka lupaa 

tehdä luonnon 
ja ilmaston 

kannalta hyviä 
päätöksiä.

Teen vihreän säh-
kösopimuksen, 
jolla varmistan, 
että kodissani 
käytetty sähkö 

tuotetaan uusiutu-
valla energialla.

Kerron kaup pi-
aille ja palvelun-
tarjoajille, että 
haluan ostaa 

ympä ristö ystä-
välli siä tuotteita 

ja palveluja.

Tuen lahjoi-
tuksella tai 

kummiudella 
WWF:n työtä 

luonnon ja 
ilmaston 
hyväksi.

Osallistun 
vapaaehtois-

työhön luonnon 
ja ilmaston 
puolesta.

Lupauksia saattoi valita useamman.



Aaro, 80: 
”Ruokavalioni on ollut jo noin viisi
 vuotta puhtaasti kasvipohjainen, 

mukana luonnonkala.”

Kristiina, 52: 
”Muutan koko perheeni ruokavaliota 

luonnonmukaisemmaksi. Jatkan tavaroiden, 
vaatteiden ja jätteiden kierrätystä. Omistan 

ja ostan vähemmän, sillä lainatakin voi.”

Anna-Sofia, 19: 
”Lupaan opiskella ja tehdä kaiken 

mahdollisen päästäkseni sellaiseen 
asemaan, että itselläni on mahdolli-

suus vaikuttaa ympäristö- ja ilmasto-
asioihin konkreettisesti.”

Edith, 13: 
”Tahdon ja lupaan tehdä parhaani 

ilmastonmuutoksen hidastamiseksi 
ja ympäristön auttamiseksi.”

Arttu, 27: 
”Lupaan muuttaa ruokavaliotani kasvipainottei-

semmaksi ja jatkaa kävellen ja pyörällä kulkemista.
 Lupaan myös äänestää sellaista ehdokasta, joka lupaa 
tehdä päätöksiä luonnon ja ilmaston hyväksi. Lupaan 

osallistua vapaa ehtoistyöhön luonnon puolesta.”

Anu, 42: 
”En osta uutta ja käytettyäkin 

vain tarpeeseen. Pyrin keksimään 
käytöstä poistetuille tavaroille ja 
vaatteille uusia käyttökohteita. 

Lajittelen jätteeni.”

Tero, 44:
 ”Yrittäjänä aion entistä 

enemmän huomioida toimissani 
materiaalien ja palveluiden 

ympäristövaikutuksia.”

Tipsu, 32: 
”Opetan lapseni arvostamaan 

luontoa ja nauttimaan asioista, jotka 
eivät rasita ympäristöä.”

Sami, 28:
”Aion ottaa jatkossa ympäristö-
vaikutukset huomioon kaikissa 

kulutuspäätöksissäni.”

Merikotkat-
sudenpenturyhmä, 8:

”Lupaamme lajitella roskia, 
emmekä lotraa turhaan ve-

dellä. Lisäksi teemme lelujen 
kierrätyspäivän partiossa.”

Sohvi, 59: 
”Kiinnitän enemmän huomiota työ-

paikallani hankintoihin ja ostettujen 
palveluiden ekologisuuteen ja otan 

asian puheeksi aktiivisemmin.”

Kari, 49: 
”Teen pihastamme 
paremman paikan 

hyönteisille.”
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Katri, 15: 
”Lupaan jakaa tietoa ja keskustella 
enemmän ja aktiivisemmin tuttujen 

kanssa muun muassa ilmastonmuutok-
sesta, saastumisesta ja niihin liittyvistä 

asioista vuonna 2021.”
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