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Mitä merkitystä valojen sammuttamisella on?
Earth Hour on kasvanut vuosien saatossa kansanliikkeeksi, 
jonka tavoite on yhdistää ihmiset ilmasto- ja ympäristökriisin 
ratkaisemiseksi. Earth Hour innostaa ilmastotekoihin, lisää 
yhteishenkeä, osoittaa joukkovoimaa ja luo näin painetta päät-
täjille toteuttaa ilmastotoimia sekä suojella luonnon monimuo-
toisuutta. Valojen sammuttaminen on symbolinen ele: sillä 
osoitetaan huolta ilmastonmuutoksen kiihtymisestä ja luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymisestä. Kyseessä ei ole sähkön- tai 
energiansäästötempaus. 

Mitä hyötyä Earth Hourista on? 
Vuosien aikana Earth Hourin myötävaikutuksella on muun 
muassa suojeltu meriä ja metsiä eri puolilla maailmaa. Suomes-
sa on vuosien ajan jaettu tietoutta ruokavalintojen ympäristö-
vaikutuksista. Tänä vuonna kannustamme suomalaisia mietti-
mään omia arjen valintojaan ja tekemään lupauksen luonnolle 
ja ilmastolle.

Keräämme Earth Hour -lupauksia sosiaalisessa mediassa ja 
verkkosivuillamme. Lupauksilla haluamme innostaa suomalai-
sia tekemään vastuullisia ja kestäviä valintoja omassa arjessaan.

Päävastuu ympäristönsuojelusta ei voi kuitenkaan olla yksilöillä, 
vaan päättäjillä ja talouselämän vaikuttajilla. WWF tekeekin 
jatkuvaa vaikuttamistyötä niin poliittisten toimijoiden kuin 
yritysmaailmankin parissa. Jokaisen yksilön arkisilla teoilla ja 
pienilläkin muutoksilla on kuitenkin merkitystä – varsinkin kun 
ne kertaa sadoilla, tuhansilla ja jopa miljoonilla maailmanlaa-
juisesti. Tänä vuonna suomalaiset voivat myös käyttää äänioi-
keuttaan paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Lue lisää keuttaan paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Lue lisää 
lupauksista tämän oppaan seuraavilta sivuilta!lupauksista tämän oppaan seuraavilta sivuilta!

Millainen on Earth Hourin historia? 
Earth Hour sai alkunsa Australian Sydneyssä vuonna 2007, 
jolloin yli kaksi miljoonaa ihmistä osoitti päättäjille huolensa 
ilmastosta. Suomessa Earth Houria vietettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2009. Vuosittain valot sammuvat perinteisesti 
tuhansista tunnetuista maamerkeistä, kuten Sydneyn ooppe-
ratalosta, Brandenburgin portista Berliinissä ja Eiffel-tornista 
Pariisissa – sekä tietenkin lukuisista kodeista. työpaikoista ja 
kouluista ympäri maailman. 

Vuonna 2022 Earth Hourissa oli mukana 192 maata ja maan-
tieteellistä aluetta. Suomessa tapahtumaan osallistui noin 1,5 
miljoonaa ihmistä ja noin 200 yritystä, kaupunkia, yhteisöä ja 
organisaatiota. Earth Hour onkin vuosien saatossa kasvanut 
symbolisesta eleestä kansanliikkeeksi, joka yhdistää ihmiset 
ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaisemiseksi. Yhdessä saamme 
suurimman vaikutuksen aikaan! 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa earthhour.fi. 
Earth Houriin liittyviin kysymyksiinne vastaa WWF Suomen 
Earth Hourin tuottaja Tiitu Saarikoski, p. 040 578 4002,  
tiitu.saarikoski@wwf.fi.

MIKÄ ON WWF:N EARTH HOUR? 
Earth Hour on WWF:n kansainvälinen, maailman laajimmalle levinnyt ympä-
ristötapahtuma, jota vietetään seuraavan kerran lauantaina 25. maaliskuuta 
2023 kello 20.30–21.30. Gallupien mukaan noin 1,5 miljoonaa suomalaista 
ilmaisee vuosittain huolensa ympäristön tilasta osallistumalla Earth Houriin.  
Tapahtumaan osallistuu myös satoja organisaatioita ympäri maata oppilaitoksis-
ta yrityksiin ja kunnista järjestöihin.

© LAURA KARLIN / WWF

https://wwf.fi/earthhour/
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MITEN EARTH HOURIIN  
VOI OSALLISTUA? 
Earth Houriin voivat osallistua kaikki. Valitse jokin alla olevista lupauksista, 
ilmoita se Earth Hourin verkkosivuilla ja jaa lupauksesi somessa!  
Lisää osallistumisvinkkejä löydät seuraavalta sivulta. 

Lupaus Mitä lupaus merkitsee
Osallistun valomerkkiin luonnon 
ja ilmaston puolesta sammutta-
malla valot Earth Hourin ajaksi 
25.3. klo 20.30–21.30.

Earth Hour on valomerkki, jolla voi osoittaa tahtonsa hillitä ilmastonmuutosta ja 
olla luonnon puolella. Näytä esimerkkiä, houkuttele mukaan ja tsemppaa muita 
somessa.

Äänestän eduskuntavaaleissa  
ehdokasta, joka on valmis 
toimimaan ilmaston ja luonnon 
puolesta. 

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suurimpia kriisejä, eikä niiden ratkai-
semista voida lykätä. Siksi on tärkeää, että kevään vaaleissa eduskuntaan valittai-
siin mahdollisimman paljon sellaisia ehdokkaita, jotka haluavat toimia yhteisen 
luonnon ja ilmaston puolesta.

Syön vähintään viikon ajan  
kasvipainotteisesti.

Ruuantuotanto on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen aiheuttajista ja sillä on 
myös merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Ratkai-
sevaa on lihan ja maitotuotteiden kulutuksen vähentäminen. Valitse lautasellesi 
mahdollisimman paljon kasviperäisiä tuotteita!

Liikun viikon ajan ympäristöys-
tävällisillä kulkuvälineillä, kuten 
joukkoliikenteellä, pyörällä tai 
kävellen. 

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä Suo-
messa. Kun liikut ilman moottorikäyttöisiä ajoneuvoja tai käytät joukkoliikennettä, 
vähennät liikenteen aiheuttamia päästöjä ja saat terveellistä arkiliikuntaa.

Vähennän kulutustani ja ostan 
vähintään kuukauden ajan vain 
todelliseen tarpeeseen. 

Kulutuksen saaminen kestävälle tasolle on maapallon kantokyvyn kannalta 
välttämätöntä. Se vaatii ennen kaikkea poliittisia päätöksiä. Voit auttaa tavoitteen 
saavuttamisessa ostamalla vain tarpeeseen ja käyttämällä jo hankkimiasi tavaroita 
mahdollisimman pitkään.

Sijoitan ilmastovastuullisesti, 
enkä tue fossiilitaloutta.

Suuntaamalla rahavirrat ilmasto- ja ympäristöystävällisiin sijoituskohteisiin tuet 
samalla laajempaa siirtymää ekologisesti kestävään talouteen. Voit pyytää sijoitus-
neuvojaltasi tai pankiltasi tarkempia tietoja sijoituskohteiden ympäristövastuulli-
suudesta.

Säästän sähköä ja polttoaineita 
sekä suosin kestävää uusiutuvaa 
energiaa.

Mitä vähemmän suomalaiset kuluttavat, sitä vähemmän tarvitaan päästöjä aiheut-
tavaa lämmön- ja sähköntuotantoa. Kotona voit säästää vähentämällä sähkö-
syöppöjen laitteiden käyttöä. Voit vähentää saastuttavaa energiantuotantoa myös 
ajoittamalla sähkönkäyttöä kulutuspiikkien ulkopuolelle.

Tuen WWF:n ilmastotyötä lahjoit-
tamalla.

Tule mukaan osaksi vaikuttavaa joukkoa! Lahjoittamalla tuet pitkäjänteistä ilmas-
totyötämme. Ilmasto-kummina saat myös ajankohtaista tietoa luonnon tilasta ja 
ilmastoasioista niin kummiuutisten kuin WWF-lehden muodossa.

Oma lupaus Voit muotoilla myös oman lupauksesi maapallolle Earth Hour -sivustolla. 

Tee lupaus maapallolle!
Päävastuu ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemisessä on päättäjillä ja yrityksillä, mutta myös yksilöt voivat esimerkillään 
ja toiminnallaan vaikuttaa. Voit valita alla olevista lupauksista niin monta kuin haluat tai muotoilla omasi. Lupauksesi voit antaa 
Earth Hourin verkkosivuilla (lomake avautuu helmikuussa). 

https://wwf.fi/earthhour/
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Yritykset, organisaatiot, koulut ja 
kunnat: järjestäkää oma Earth Hour 
-tempaus
Ottamalla osaa yhteen maailman suurimmista 
ympäristötapahtumista voitte tarjota asiakkail-
lenne, työntekijöillenne, oppilaillenne tai muille 
sidosryhmillenne unohtumattoman elämyksen. 
Voitte osallistua tapahtumaan jo edeltävällä vii-
kolla järjestämällä yhteistä Earth Hour -ohjelmaa. 
Oppilaitokset ja organisaatiot voivat rohkaista 
oppilaita ja henkilöstöään tekemään oman lu-
pauksensa maapallolle. Kouluissa lupauksen te-
kemiseen voi johdatella esimerkiksi toteuttamalla 
materiaaliemme avulla Earth Hour -teemaviikon, 
aamunavauksen tai keskustelun. Myös ravintolat 
ja kahvilat voivat helposti osallistua Earth Houriin 
tarjoamalla ilmasto- ja ympäristöystävällisiä lou-
naita tai luomalla Earth Hour -henkisen menun. 

Tapahtuma voi olla juuri sellainen kuin itse 
haluatte – vain mielikuvitus on rajana! Lisää vink-
kejä löydät oppaan lopusta. 

Ilmoittautukaa mukaan Earth Hourin verkko-
sivustolla ja kertokaa osallistumisestanne myös 
sosiaalisessa mediassa tunnisteilla  
#EarthHourSuomi ja @wwfsuomi.

Tapahtumassa voi kannustaa myös osallistujia 
tekemään lupauksia Earth Hourin verkkosivuilla 
ja jakamaan lupauksensa sosiaalisessa mediassa 
samoilla tunnisteilla.

© LIISA TAKALA / WWF

1,5
MILJOONAA 
SUOMALAISTA 
OSALLISTUI 
EARTH HOURIIN 
VUONNA 2022.

Yritykset, organisaatiot, koulut ja  
kunnat: valitkaa näkyvä kohde, josta 
sammutatte valot 
Earth Hourin aikaan toteutettava valojen sammutus on 
kannanotto ilmaston ja luonnon puolesta. Tarkoituk-
sena on sammuttaa kaikki turhat valot. Oppilaitokset 
voivat järjestää vaikka sähköttömän oppitunnin Earth 
Hour -viikolla. Perinteisesti valot sammutetaan lauan-
taina 25. maaliskuuta tunnin ajaksi kello 20.30–21.30. 
Ilmoitattehan valomerkistänne Earth Hourin  
verkkosivuilla (earthhour.fi) kohdassa Ilmoita tapah-
tuma. Ohjeita valojen turvalliseen sammuttamiseen 
löytyy jäljempänä tästä oppaasta. 

Osallistukaa tukemalla  
WWF Suomen ilmastotyötä
Ilmastonmuutos on uhka kaikelle elämälle. Se kuih-
duttaa elinympäristöjä ja kiihdyttää lajien sukupuut-
toa. Eläimet ja kasvit ovat riippuvaisia toisistaan, ja 
ihminen on täysin riippuvainen monimuotoisesta 
luonnosta. Torjumalla ilmastonmuutosta suojelemme 
luonnon ja ihmisten tulevaisuutta.

Earth Hourin joukkovoimalla on merkitystä poliittisiin 
päätöksiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Päättäji-
en kirittämisen lisäksi työskentelemme ilmastokriisin 
hillitsemiseksi edistämällä uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden ratkaisuja sekä torjumalla metsä-
katoa. Kaikki nämä ratkaisut auttavat myös luontoa.

Voit tukea ilmastotyötämme pitkäjänteisesti ryhtymäl-
lä WWF:n Ilmasto-kummiksi osoitteessa  
wwf.fi/ilmastokummi. Yritykset voivat tehdä ilmasto-
työllemme kertalahjoituksen. 

https://wwf.fi/earthhour/
https://wwf.fi/earthhour/
https://wwf.fi/earthhour/
https://wwf.fi/earthhour/
https://wwf.fi/ilmastokummi
https://wwf.fi/lahjoita/yrityslahjoitukset/
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VINKKEJÄ EARTH HOURIN VIETTOON

Oppilaitokset 
• lupausten tekeminen yhdessä oppitunnin aikana
• ympäristöteemainen aamunavaus
• kasvislounaiden nauttiminen etenkin Earth Hour -viikolla
• ilmastoystävällisten ruokien suunnittelu ja valmistus kotitaloustunnilla
• ympäristöaiheiset kuvaamataidontunnit
• Earth Hour -julisteiden kiinnittäminen koulun tiloihin

WWF:n Earth Hour osoittaa, että yhteisen maapallomme puolesta toimiminen 
voi olla hauskaa ja innostavaa. Valojen sammuttamisen lisäksi Earth Houria 
voi viettää parhaaksi katsomallaan tavalla – vain mielikuvitus on rajana, kun 
pohditte teille sopivinta tapaa osallistua! 

Ravintolat ja kahvilat
• ilmasto- ja ympäristöystävällisen Earth Hour -menun suunnittelu ja tarjoaminen
• Earth Hour -teemainen annos tai vaikkapa leivos
• ilmasto- ja ympäristöystävällisen kasvislounaan tarjoaminen Earth Hour -viikolla
• jälkiruoan tai juoman tarjoaminen veloituksetta kasvisruoan ostajalle
• Earth Hour -julisteiden kiinnittäminen ravintolan tiloihin
• WWF:n työn tukeminen Earth Hour -annosten tuotoilla

Yritykset ja kunnat
• Earth Hour -tuokio, jossa keskustellaan organisaation ympäristö- ja ilmastoteoista henkilöstön kanssa
• henkilöstön kannustaminen lupausten tekemiseen maapallolle ja keskusteleminen lupausten teemoista
• kävelypalaveri luonnon helmassa – toimii samalla palautumishetkenä 
• kasvisruokateemainen lounashetki yhdessä työkaverien kanssa 
• yhdessä kokkailu: ilmasto- ja luontoystävällisiä reseptejä löytyy reseptisivuiltamme 
• verkkosivuston ”pimentäminen” eli taustavärin vaihtaminen mustaksi
• blogi-, intranet- tai somepäivitykset, joissa kerrotte, miksi osallistutte Earth Houriin
• ilmasto- ja ympäristöystävällisten lounasvaihtoehtojen tarjoaminen Earth Hour -viikolla
• teemaan sopivien julisteiden kiinnittäminen organisaation tiloihin
• parhaiden ilmasto- ja ympäristövinkkien jakaminen henkilöstölle tai muille alan toimijoille
• ilmasto- ja ympäristöasioissa ansioituneen henkilön palkitseminen, esim. vuoden kierrättäjä
• keskusteluun osallistuminen sosiaalisessa mediassa tunnisteella #EarthHourSuomi
• WWF:n ilmastotyön tukeminen
• tempauksen ilmoittaminen Earth Hour -kartalle osoitteessa earthhour.fi

https://wwf.fi/ruoka/reseptit/
http://www.wwf.fi/earthhour
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Ilmaiset materiaalit verkkosivuilta
Tarjoamme Earth Houriin osallistuville tahoille materiaalia 
muun muassa julisteiden ja markkinointikäyttöön sopivien 
kampanjakuvien sekä sosiaalisen median jakokuvien  
muodossa. Voitte käyttää materiaaleja viestiessänne tapahtu-
mastanne tai kertoessanne, että olette mukana Earth Hourissa.

Materiaalit löytyvät earthhour.fi-sivuston materiaalipankista. 

Kerro osallistumisestasi myös muille 
Kertokaa muillekin, että osallistutte WWF:n Earth Houriin. 
On hyvä kertoa selvästi missä ja milloin valot sammuvat. 
Lisäksi kannattaa viestiä siitä, että valojen sammuttaminen on 
symbolinen mielenilmaus, jolla halutaan näyttää, että olette 
valmiita tarttumaan toimeen yhteisen planeettamme puolesta. 
Ilmoittakaa kohde, josta sammutatte valot sekä järjestämänne 
Earth Hour -tapahtuma osoitteessa earthhour.fi. 

Kun tieto osallistumisestanne Earth Houriin tavoittaa sidos-
ryhmänne sekä alueenne asukkaat tehokkaasti, ihmiset löytä-
vät tapahtumanne ja voivat esimerkiksi ihailla valojen sam-
mutusta paikan päällä. Earth Houriin osallistuminen on myös 
oivallinen tapa kertoa organisaation ympäristötietoisuudesta.

HYÖDYNNÄ ILMAISET  
EARTH HOUR -MATERIAALIT

© LAURA KARLIN / WWF

Hyödyntäkää Earth Hour -viestinnässänne omia  
viestintäkanavianne:
• verkkosivut
• sosiaalinen media
• intranet
• asiakas-, henkilöstö- ja mainoslehdet
• uutiskirjeet
• sähköiset screenit ja ulkomainostilat
• ilmoitustaulut
• paikallinen media (paikallisradiot, sanomalehdet ja  

ilmaisjakelulehdet)

Kansainvälisesti tunnettu Earth Hour saa vuosittain satoja mainin-
toja mediassa, ja paikalliset tapahtumat ovat perinteisesti kiinnosta-
neet tiedotusvälineitä. Hyödyntäkää paikallisten tiedotusvälineiden 
ilmaiset tapahtumapalstat ja kertokaa toimituksille tapahtumastan-
ne. Media poimii kiinnostavia tapahtumia myös kampanjasivuston 
kartalta, joten tapahtuman ilmoittaminen earthhour.fi-sivustolla voi 
tuoda medianäkyvyyttä. Lisäksi WWF poimii kartalta tapahtumae-
simerkkejä tiedotteisiinsa ja uutiskirjeisiinsä.

Viestikää osallistumisestanne teille itsellenne parhaalla ja omi-
naisella tavalla! Earth Hourin materiaalipankin kampanjakuvat, 
logot, pöytäkolmiot ja julisteet ovat vapaasti käytettävissänne. 

EARTH HOURIN SOMETUNNISTEET: 
 #EarthHourSuomi   #EarthHour2023   @WWFSuomi

https://wwf.fi/earthhour/materiaalipankki/
http://www.wwf.fi/earthhour
http://www.wwf.fi/earthhour
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Miten sammutamme valot turvallisesti? 
Jos järjestätte tapahtuman Earth Hourin aikaan, kannattaa 
valojen sammuttaminen suunnitella huolellisesti. Aloittakaa kes-
kustelemalla valaistuksesta huolehtivien kiinteistöpäälliköiden ja 
isännöitsijöiden kanssa. He tietävät parhaiten, mitkä valot valit-
semistanne kohteista on mahdollista sammuttaa ja tapahtuuko 
valojen sammuttaminen manuaalisesti vai rakennusautomaation 
avulla. Jos mahdollista, valitkaa sellaisia kohteita, joissa raken-
nusautomaatio huolehtii valojen sammuttamisesta ja sytyttämi-
sestä uudelleen oikeaan aikaan. 

Valojen sammuttaminen näyttää mahdollisimman vaikutta-
valta, mikäli voitte sammuttaa valitsemistanne kohteista sisä-, 
julkisivu- ja ulkovalaistuksen. Voitte tarpeen vaatiessa korvata 
sisätiloista sammuttamanne valot kynttilöillä. Huolehdittehan 
kuitenkin tällöin paloturvallisuudesta. Led-kynttilät ovat palo-
turvallinen vaihtoehto sekä kotiin että yleisötilaisuuksiin.

Jättäkää päälle turvallisuuden kannalta tärkeät valot, esimerkik-
si ravintolakeittiöiden valaistus, porras- ja turvavalaistus sekä 
turvakameroilla valvottavien julkisivujen valaistus. Toivomme, 
että normaalisti sammuksissa olevia valoja ei ensin sytytetä ja 
sen jälkeen sammuteta vain Earth Hour -tapahtuman takia.

Rasittaako miljoonien valojen yhtäaikainen 
sammuttaminen sähköverkkoa? 
Suomen valtakunnallisen kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan 
tapahtuma ei vaaranna Suomen sähköjärjestelmän käyttövar-
muutta. Fingrid on varautunut sähkönkulutuksen tai tuotannon 
yhtäkkisiin muutoksiin kuten voimalaitosten vikaantumiseen. 
Earth Hour -tapahtuma kohdistuu valaistukseen, jonka osuus 
on muutama prosentti koko Suomen sähkönkulutuksesta.

Mitä velvollisuuksia  
tapahtumanjärjestäjällä on?
Tapahtumanjärjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma 
järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, 
ympäristölle tai omaisuudelle. 

Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtumanjär-
jestäjän tekemään yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaan. 
Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmista-
maan, että tapahtuman järjestäjä on varautunut hyvin onnet-
tomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa 
onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapah-
tumaan, jossa: 
• arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 

henkilöä
• käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuot-

teita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia 
kemikaaleja

• tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavan-
omaisesta, tai

• tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma laaditaan myös muuhun kuin kokoontu-
mislain mukaiseen tapahtumaan, mikäli siihen sisältyy osallis-
tuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi 
merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Pelastussuunnitel-
ma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuu-
den alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Ohjeet 
yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimiseksi löydät 
pelastustoimen oppaasta.

Mikäli tapahtumassa halutaan järjestää ilotulitus tai tuliesitys 
tai siinä halutaan käyttää pyroteknisiä tehosteita, on niistä teh-
tävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja pelastusviranomaiselle.

Miten kynttilöitä poltetaan turvallisesti? 
Kynttilöiden polttamisen on tapahduttava riittävää huolellisuut-
ta ja varovaisuutta noudattaen. Kynttilöitä ei lähtökohtaisesti 
saa polttaa baaritiskeillä, wc-tiloissa, yökerhoissa (pimeys, 
valvonnan puute, päihtymys) tai esimerkiksi lattialla. 

Turvakynttilöiden tai vastaavien käyttö on suositeltavaa. Riittä-
västä valvonnasta ja alkusammutusvalmiudesta on huolehditta-
va. Roihukynttilät eivät ole sallittuja esimerkiksi ravintoloiden 
ulkopuolella. Ulkona olevien tulien on oltavat lyhdyissä tai muu-
ten suojattuja. 

Earth Hour -sivuiltamme voit lukea lisää kynttilöiden valinnasta 
ja paloturvallisuudesta.

MUISTA TURVALLISUUS

© LAURA KARLIN / WWF

https://wwf.fi/earthhour/ideat/minkalaisen-kynttilan-valitsen/
https://www.pelastuslaitokset.fi/sites/default/files/2020-03/Opas-yleistapahtuman-pelastussuunnitelman-laadintaan-2017.pdf
https://wwf.fi/earthhour/ideat/minkalaisen-kynttilan-valitsen/
https://wwf.fi/earthhour/ideat/minkalaisen-kynttilan-valitsen/


Olemme osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on  
toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. 

Tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen. 
Tavoitteemme on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja 

 luonto elävät tasapainossa.
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