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Earth Hour on WWF:n järjestämä maailmanlaajuinen 
ilmastotapahtuma, jossa yksityiset ihmiset, yritykset, 
kaupungit, koulut, kunnat ja erilaiset yhteisöt eri puolilla 
maapalloa sammuttavat valonsa tunniksi samana 
päivänä.  
 
Earth Hourin tarkoituksena on innostaa ihmisiä 
ilmastoystävälliseen elämään sekä viestiä päättäjille, 
että ilmastonmuutos edellyttää ripeitä päätöksiä.  
 
Vuoden 2012 Earth Hour järjestetään lauantaina 31. 
maaliskuuta. Varsinainen valojen sammutus tapahtuu 
klo 20.30–21.30, mutta tapahtumia voi järjestää jo pitkin 
edeltävää viikkoa eli 26.−30.3. välisenä aikana. 
 
Kouluille kampanjaan osallistuminen on hieno tilaisuus opastaa lapsia ja nuoria 
ilmastoystävällisempään elämäntapaan. Earth Hour näyttää, että ympäristön puolesta ei tarvitse 
toimia otsa rypyssä, vaan ilmastonmuutoksen torjuminen voi olla hauskaa. Osallistuminen yhdessä 
maailmanlaajuiseen tapahtumaan antaa parhaimmillaan onnistumisen ja voimaantumisen 
kokemuksia. 
 
Valojen sammuttamisen jälkeen on hyvä tilaisuus ryhtyä käytännön tekoihin ilmaston hyväksi. 
Tänä vuonna Earth Hour laajeneekin yhdestä tunnista konkreettisiksi teoiksi ilmaston puolesta. 
 
Jatkamalla Earth Hour -tuntia ilmastoteolla voi jokainen meistä olla mukana hillitsemässä ilmaston 
lämpenemistä. Tämä oppaan sivuilla 8 kerrotaan alakoululaisen kymmenen ilmastotekoa, joiden 
avulla lapset ja nuoret pystyvät pienentämään omaa hiilijalanjälkeään jokapäiväisessä 
elämässään. Samalla he oppivat, että yhteisestä maapallostamme kannattaa pitää hyvää huolta. 
Verkkosivuillamme osoitteessa www.earthhour.fi esitellään 17.2. alkaen ilmastotekoja, joista me 
aikuiset voimme löytää itsellemme sopivimman ilmastoteon oman hiilijalanjälkemme 
pienentämiseksi.  
 
Tähän oppaaseen on koottu tiivis tietopaketti Earth Hour 2012 -tapahtumasta. Se on tarkoitettu 
ideoinnin ja toteutuksen tueksi, innostamaan teitä miettimään omannäköisiänne tapoja osallistua. 
 
Tervetuloa mukaan! 
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Muistakaa ilmoittautua virallisesti mukaan kampanjaan ennen kuin alatte suunnitella toimintaa 
Earth Houriin. Vain nettisivujen kautta ilmoittautumalla osallistumisenne kirjautuu mukaan 
maailmanlaajuiseen osallistujamäärään. 
 

Haluatteko järjestää toimintaa varsinaisena tapahtumapäivänä lauantaina 31.3., edeltävänä 
päivänä vai viettää koko viikon ilmastoviikkona? Tässä oppaassa on vinkkejä siitä, miten eri tavoin 
koulunne voi olla mukana kampanjassa. Suunnitelkaa osallistuminen yhdessä oppilaiden kanssa, 
jotta he motivoituvat ja innostuvat asiasta. 
 

Tiedottakaa koteihin osallistumisestanne Earth Houriin ja kannustakaa perheitä ottamaan osaa 
tapahtumaan. Laittakaa tieto osallistumisesta koulunne verkkosivulle. Kutsukaa alueenne muita 
kouluja ja asukkaita myös osallistumaan. Ottakaa yhteyttä paikallislehteen ja -radioon ja kertokaa 
suunnitelmistanne. Voitte käyttää kampanjan virallisia julisteita tai laatia omianne.  
 

Järjestäkää lähtölaskenta tai ”aamukampa” H-hetkeen koulun ilmoitustaululle tai sähköiselle 
tiedotuskanavalle. Sopiva lähtölaskenta-aika on noin kaksi viikkoa ennen Earth Hour -tapahtumaa 
eli useimpien koulujen hiihtolomien jälkeen. Mitä suuremman tapahtuman aiotte järjestää, sitä 
aikaisemmin aamukampa kannattaa aloittaa. Voitte myös kannustaa oppilaita avaamaan Earth 
Hour -kalenteria kampanjan verkkosivuilla alkaen 19.3. 
 

Tämän oppaan seuraavalla sivulla on ideoita siitä, miten eri tavoin koulu voi ottaa osaa WWF:n 
Earth Hour -tapahtumaan. Voitte osallistua vain pienesti tai viettää vaikka koko edeltävän viikon 
ilmastoteemaviikkona. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja iloisen osallistumisen ilmapiiri! 
 

Earth Hour -tapahtuma on symbolinen. Pelkästään valoja sammuttamalla ei ilmastonmuutosta 
saada pysäytettyä. Muistakaa maapalloa joka päivä! 
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Koulu voi osallistua varsinaiseen Earth Hour -hetkeen lauantaina 31.3. klo 20.30−21.30. Hyvä tapa 
lähteä suunnittelemaan valojen sammutusta Earth Hour -tunnin ajaksi on keskustella koulun 
valaistuksesta huolehtivien vahtimestarin, isännöitsijän tai koulua huoltavan huoltoyhtiön kanssa. 
He tietävät parhaiten, mitkä valot koulusta on mahdollista sammuttaa ja tapahtuuko valojen 
sammuttaminen manuaalisesti vai rakennusautomaation avulla. Valojen sammuttaminen ei 
tietenkään saa vaarantaa yleistä turvallisuutta. 
 
Mikäli mahdollista, rakennuksista kannattaa sammuttaa kaikki valot eli sisä-, julkisivu- ja 
ulkovalaistus. Näin pimentäminen näyttää vaikuttavimmalta. Turvallisuusseikat on kuitenkin 
huomioitava erityisesti ulkovalojen suhteen. Koulun viikonloppukäyttäjille on tiedotettava asiasta 
hyvissä ajoin. Jos koulun valot ovat normaalisti pois päältä lauantai-iltaisin, valoja ei tarvitse ensin 
sytyttää ja sen jälkeen sammuttaa vain Earth Hour -tapahtuman takia. Virtapiikkien välttämiseksi 
valoja ei kannata sammuttaa täsmälleen klo 20.30, vaan hieman sitä ennen tai sen jälkeen. 
Valojen sytyttämiseen pätee sama periaate. Suomen valtakunnallisen kantaverkkoyhtiö Fingridin 
arvion mukaan Earth Hour -tapahtuma ei vaaranna Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. 
Tapahtuma kohdistuu valaistukseen, jonka osuus on vain muutama prosentti Suomen 
sähkönkulutuksesta. 
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Aamunavauksessalla rohkaisette oppilaita ja opiskelijoita perheineen osallistumaan yhteiseen 
valojen sammutukseen. Aamunavauksen yhteydessä voitte pyytää oppilaita asettamaan 
puhelimiinsa hälytyksen lauantaina klo 20.15, jotta he muistavat sammuttaa valot oikealla hetkellä. 
Valmis aamunavausteksti löytyy tämän oppaan sivulta 11. 
 

Sammuttakaa koko koulusta valot esimerkiksi päivän ensimmäiseksi tunniksi. Koko oppilaitoksen 
väki voi kokoontua yhteiseen hetkeen, jonka jälkeen päivää voidaan jatkaa 
ilmastonmuutosaiheisella opetuksella. 
 

   
Pelkästään valoja sammuttamalla ei ilmastonmuutosta saada pysäytettyä. Voitte käyttää 
tapahtumaa edeltävän viikon energiansäästön opetukseen esimerkiksi tarjoamalla enemmän 
kasvisruokaa ja välttämällä biojätteen muodostumista, pitämällä kännykättömän viikon tai 
kannustamalla lapsia ja henkilökuntaa tulemaan viikon ajan kouluun mahdollisuuksiensa mukaan 
kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.  
 

Ilmastoystävällisessä koulussa sähköä ja lämpöä ei tuhlata, jätteet osataan lajitella, niiden 
syntymistä pyritään välttämään ja lisäksi oppilaat ja henkilökunta pyrkivät kulkemaan 
koulumatkansa muuten kuin henkilöautolla. WWF:n Naturewatch koulussa A -tehtäväpaketeista 
löydät runsaasti valmiita tehtävälomakkeita tutkimusten tekemiseen. Tehtävät löytyvät 
verkkosivultamme osoitteesta www.wwf.fi/naturewatch 
 

Kerätkää oppilailta ja henkilökunnalta allekirjoitukset sitoumukseen, että he tekevät esimerkiksi 
seuraavat teot viikon aikana: 1) Sammuta valot kun lähdet tyhjästä huoneesta, 2) laita hana kiinni 
kun levität shampoota hiuksiin, 3) tule kävellen tai julkisilla kouluun ja 4) sammuta sähkölaiteet 
kokonaan kun et käytä niitä, äläkä jätä niitä stand by -tilaan.  
 

  
Tapahtuman voi järjestäjää esimerkiksi paikallisten partiolaisten, luonnonsuojeluyhdistyksen tai 
urheiluseuran kanssa. Hauskoja tapahtumia ovat esimerkiksi rastirata taskulampun valossa, 
luistelua soihtujen valossa, yösuunnistus tai safari yön äänien kera. Voitte tarkistaa paikallisilta 
luontoharrastajilta, missä esiintyy esimerkiksi pöllöjä, peuroja tai muita luonnoneläimiä, joiden 
liikkeitä voi kuulla maaliskuisena yönä.  
 

Kirjoittakaa artikkeleita, tehkää haastatteluita tai muotoilkaa mielipidekirjoituksia liittyen Earth 
Houriin ja tarjotkaa niitä paikallislehteen. Käyttäkää hyödyksi WWF:n ja Sanomalehtien liiton 
Ympäristötoimittaja-materiaalia, jota voi tilata paikallislehdistä.   
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Sammuta valot luokasta ja kerää lapset piiriin ympärillesi.  Sytytä kynttilä. Kerro lyhyesti Earth 
Hourin ideasta ja tarkoituksesta. Valot sammutetaan tunniksi muistuttamaan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista ja siitä, miten voimme omilla teoillamme vaikuttaa sen hillitsemiseen. Jutelkaa siitä, 
kuinka energiaa voidaan säästää ja kuinka maapallosta olisi pidettävä huolta.  
 

a) Hierokaa käsiänne toisiaan vasten. Mitä käsissä tapahtuu?  
b) Sytytä tulitikku. Pohtikaa mitä tarvitaan, jotta se voi palaa. Mitä tapahtuu jos joku näistä asioista 
otetaan pois?  
c) Yrittäkää vastata kysymyksiin: Mitä on energia? Mitä eri energiamuotoja on? 
d) Bensiinikäyttöisellä autolla ajaminen ja talon lämmittäminen öljyllä vaikuttavat ilmastoon. 
Miettikää yhdessä millaisia vaikutuksia näillä toiminnoilla on.  
 

Rakentakaa tuulihyrrä paksusta paperista, puutikusta ja nuppineulasta (ohje tämän oppaan 
lopussa). Kokeilkaa kuinka hyrrä toimii. Pohtikaa minkälaisia energioita pyörivässä tuulimyllyssä 
on. Kuinka niitä voitaisiin käyttää hyödyksi? 
 

Kuinka vanha olet viidenkymmenen vuoden päästä? Tunnetko jonkun, joka on sen ikäinen nyt? 
Miltä uskot Suomen näyttävän viidenkymmenen vuoden päästä? Millainen sää täällä on? Onko 
talvisin vielä lunta?  
 
Kutsukaa luokkaan vierailulle vanhempi ihminen, joka muistaa minkälaista Suomessa oli 
viisikymmentä vuotta sitten. Miltä ajoneuvot näyttivät, mitä ihmiset söivät tai tekivät työkseen? 
Laatikaa luokan kanssa etukäteen kysymyksiä, jotka voidaan lähettää vieraalle.  
 

Ota esille oikea reppu tai laukku ja juttele lasten kanssa tulevaisuudesta. Tulevaisuutta voidaan 
verrata matkaan. Jos aiot matkustaa pitkälle tai olet kauan matkalla, mitkä asiat ovat tärkeitä? Mitä 
alat silloin kaivata? Mikä voisi olla sellainen asia, että 60-vuotiaana sen repusta nostaessasi 
huudahtaisit: ”Olipa hyvä, että otin tämän mukaani!”? Mitä voisi olla hyvä ottaa mukaan 
tulevaisuuteen, jotta ihmiset voisivat elää niissä ilmasto-olosuhteissa jotka silloin vallitsevat?  
Anna jokaisen oppilaan piirtää kuva jostain hänelle tärkeästä asiasta, jonka hän haluisi ottaa 
mukaan tulevaisuuteen. Laittakaa kuvat Tulevaisuusreppuun. 
 
Ottakaa seuraavana päivänä kaikki kuvat repusta ja levittäkää ne lattialle. Järjestäkää kuvat 
pinoihin aiheiden mukaan. Onko pinoja monia erilaisia? Onko repussa jotain odottamatonta tai 
kekseliästä? Ovatko kaikki repussa olevat asiat välttämättömyyksiä? 
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Tiesitkö? Energia määritellään työn, lämmön ja liikkeen suhteeksi. Energia on jotain, mitä 
tarvitaan, jotta jotain tapahtuisi. Meidän energiankäyttömme on suorassa suhteessa 
ilmastonmuutokseen. Runsas fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja kivihiilen, käyttö 
lisää ilmakehän hiilidioksidia. Vihreät kasvit eivät ehdi sitoa kaikkea päästämäämme 
hiilidioksidia. Kun hiilidioksidia kertyy ilmakehään lisää, siitä muodostuu ikään kuin 
lämmittävä peitto maapallon päälle. Maapallo lämpenee ja sille tulee kuumetta.  
 

Joskus kohtaamme arjessa hankalia tilanteita, joissa tulisi osata toimia kekseliäästi ja rakentavasti. 
Seuraavassa esitellään muutama sellainen tilanne. Miettikää pienissä ryhmissä ratkaisuja näihin 
tilanteisiin ja esittäkää ratkaisunne pieninä näytelminä. 
 
Tilanne 1: Luokkakaverisi ostaa jäätelön ja heittää paperin maahan. Mitä teet? 
Tilanne 2: Sinusta valoja ei saa pitää turhaan päällä. Illalla, kun tulet kotiin, ovat kaikki valot 
kuitenkin palamassa ja TV päällä, vaikka kukaan ei katso sitä. Sammutat turhat valot ja laitat TV:n 
kiinni. Joku perheenjäsenistäsi tulee huoneeseen ja on kiukkuinen sinulle. Mitä vastaat hänelle ja 
mitä teet sen jälkeen? 
Tilanne 3: Kaverisi kasaa ruokalassa vitsinä lautasensa ihan kukkuroilleen ja naureskelee 
ruokavuorelle. Hän ei aiokaan syödä kaikkea vaan heittää ruuat roskiin. Mitä voit tehdä? 
 

Lukekaa läpi materiaali Kuusi kertomusta ilmastonmuutoksesta, joka löytyy tämän oppaan sivuilta 
9-11. Pohtikaa, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten elämään eri puolilla maapalloa. Millaisia 
havaintoja ilmaston muuttumisesta on tehty eri maanosissa? Miten arki muuttuu, kun ilmasto 
muuttuu? Työstäkää havainnoistanne pieniä näytelmiä tai seinälehtiä.  
 

Tutustukaa uhanalaisen saimaannorpan elintapoihin.  
a) Saimaannorppa tarvitsee lunta lisääntyäkseen – miksi? Mitä tapahtuu, jos Saimaalla ei ole lunta 
norpan poikasten syntyessä helmikuun lopulla?  
b) Selvittäkää lumitilanne Saimaalla tänä talvena (verkossa: www.ilmatieteenlaitos.fi). Miltä se 
vaikuttaa tämän vuoden pesinnän onnistumisen kannalta?  
c) Vaikka tänä talvena norpan pesinnällä olisi hyvät mahdollisuudet onnistua, on ilmastonmuutos 
kuitenkin suurin uhka saimaannorpalle. Keksittekö tapoja, joilla jokainen voi omassa elämässään 
olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta? 
 
Tutkikaa myös lumen eristävää vaikutusta. Voitte tehdä sen mittaamalla lämpötilan ensin lumen 
pinnalta ja sitten lumihangen alta. Onko niissä eroa? Miksi lumi toimii eristeenä? 
 

Tarvikkeet: kuvakortit, jotka löytyvät tämän oppaan sivuilta 13-16. 
 
a) Laita kuvat laatikkoon. Anna lasten ottaa laatikosta kuvia ja tutkia niitä. Pyydä oppilaita 
kertomaan kuvista esimerkiksi seuraavia asioita:   

- Miltä kuva näyttää? 
- Voitko kertoa jotain kuvasta? 
- Ajatteletko jotakin erityistä, kun näet kuvan? 

b) Laittakaa kuvat esittelyn jälkeen kaikkien nähtäville esim. taululle. Keskustelkaa kuvista 
yhdessä: 
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- Kuuluvatko jotkin kuvista yhteen? Vinkki: Ryhmiä voisivat olla esimerkiksi kuvat, jotka 
liittyvät liikkeeseen, ruokaan, eri energiantuotantomuotoihin tai eri kulkuvälineisiin. 

- Ovatko jotkut kuvista huonoja/pahoja? 
- Miten kuvissa näkyy energia? (mitä eri muotoja, käyttötapoja, tuotantotapoja) 
 

Istutaan piirissä kuunnellen rytmikästä musiikkia. Jokainen miettii itsekseen jonkun teon 
(esimerkiksi pyöräilen enemmän), jota alkaa tästä päivästä lähtien toteuttaa ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. Hän päättää myös, millaisella liikkeellä voisi kuvata tätä tekoa (esimerkiksi käsiä 
pyörittämällä). Kun oppilas on keksinyt teon ja sitä kuvaavan liikkeen, hän nousee ylös. Kun kaikki 
ovat nousseet ylös, aloitetaan tekojen tanssi. Yksi piirissä seisojista alkaa tehdä liikettään ja 
kertoo, mitä tekoa se kuvaa. Muut matkivat perässä. Seuraava vaihtaa liikkeen omaan 
liikkeeseensä ja muut matkivat jälleen. Jatketaan niin kauan, että kaikkien leikkijöiden liikettä on 
tehty ainakin kerran.  

 
(Lähde: Hiltunen, Jaana & Konivuori, Heli. 2005. Vihreä draama. Gummerus kirjapaino oy, 
Jyväskylä. ) 

 

 

Tavarat kestävät kauemmin, kun välität ja pidät niistä huolta. Maapallo hikoilee, jos on jatkuvasti 
valmistettava uutta. 
 

Veden lämmittämiseen kuluu paljon maapallon energiaa. Peseminen onnistuu vähemmälläkin 
vedellä. 
 

On hölmöä antaa sähkön kulua hukkaan.  
 

Kesällä kannattaa napostella marjoja ja tuoreita vihanneksia, syksyllä hedelmäpuiden satoa ja 
sieniä, talvella hyvin säilyviä juureksia. Kasvisten syönti on hyväksi sekä sinulle että maapallolle.  
 

Vaatteiden tekemiseen kuluu energiaa ja luonnonvaroja. Osta sellaisia vaatteita, joita todella 
käytät. Vanhat vaatteet kannattaa myydä vaikkapa kirpputorilla, saat hieman rahaa ja vaatteet 
saavat uuden iloisen omistajan. 
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Ota lautaselle ruokaa vain vähän kerrallaan, jotta liika ei joudu roskiin.  
 

Roskat eivät ole turhia, vaan materiaalia uudelleen käytettäväksi. Säästetään maapalloa ja 
käytetään sen antamat ainekset useaan kertaan. Opettele siis lajittelemaan ja vähentämään 
kaatopaikalle joutuvaa jätettä. 
 

Liikkumalla pyörällä tai kävellen saat raikasta ilmaa ja liikuntaa. Säästät samalla myös yhteistä 
maapalloamme! 

Laadi tyhjä seitsenpäiväinen lukujärjestys, jossa ”aineina” on hiilijalanjälkeä kasvattavia toimia 
arjessa: syöminen, liikkuminen, sähkönkulutus ja tavaroiden käyttö. Suunnittele jokaisen päivän 
kohtaan tapoja, joilla voit pienentää omaa kulutustasi. Pyri noudattamaan lukujärjestystä yhden 
viikon ajan mahdollisimman tarkkaan sekä koulussa että kotona. 
 

Ilmoittaudu mukaan WWF:n Earth Houriin osoitteessa www.earthhour.fi ja vietä tunti ilman valoa 
31.3.2012 klo 20.30-21.30.  
 
 

 

 

Pohjois-Italiassa asuva 26-vuotias Giuseppe Miranti omistaa luomu-maatilan, joka tuottaa 
hedelmiä, vihanneksia ja luomuviljaa. Lisäksi tilalla pidetään karjaa ja mehiläisiä.  
”Hunaja on aina kuulunut italialaiseen ruokapöytään. Mutta viime vuosina jokin on muuttunut 
mehiläisten elämässä”, Giuseppe pohtii. ”Lämpimämpien säiden takia kukat kukkivat epätavallisiin 
aikoihin, mikä saa mehiläiset käyttäytymään eri tavalla. Elämä mehiläispesässä on hidastunut ja 
hunajaa saadaan vähemmän. Lisäksi mehiläisten loiset elävät pitempään lämpimien säiden takia.”  
Italialaiset tietävät hyvin, millaista on kärsiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Rajut helleaallot 
aiheuttavat kuivuutta, metsäpaloja sekä ovat vaaraksi monien ihmisten terveydelle. Näyttää siltä, 
että myös Välimeri lämpenee nopeasti. Meren pinnan nouseminen jättäisi rannikon alangot veden 
alle.  
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Viiden lapsen äiti Penina Moce asuu perheensä kanssa Kabaran saarella Fidzillä. Kalastaminen 
koralliriutalla on aina ollut tärkeä elinkeino Peninan perheelle. Koralli kuitenkin kärsii meren pinnan 
noustessa ja veden lämmetessä.  
”Rannalta koralliriutalle asti oli ennen värikästä ja elävää korallia, mutta nyt kaikki on muuttunut  
valkoiseksi”, Penina kertoo. ”Ennen me saimme tarpeeksi kalaa matalista vesistä, mutta nykyään  
meidän täytyy lähteä kauemmas. Kala nappasi ennen vanhaan nopeasti, mutta nyt saatamme  
joutua olemaan merellä tunnin, ennen kuin saamme yhtään kalaa.”  
Kalat ovat usein hyvin pieniä, tuskin tarpeeksi suuria edes yhteen ateriaan. ”Olemme myös 
huomanneet, että meri kuluttaa rannikkoamme ja levittää hiekkaa alueille, joilla kalastamme. 
Meriruohomatot levittäytyvät nopeasti, ja ne estävät veden luonnollisen virtauksen kalavesissä ja 
hautaavat korallit.”  
 

 

Skotlantilaisella Alan Stewartilla on 30 vetokoiraa, joilla hän kuljettaa matkailijoita Cairngormin 
vuoren ympäristössä kulkevilla reiteillä. Alan on hyvin huolissaan ilmastonmuutoksesta, koska sillä 
on merkittäviä vaikutuksia hänen toimeentuloonsa.  
Viime vuosina muutokset ilmastossa ovat Alanin mukaan olleet uskomattomia. Ajeluita on jouduttu 
keskeyttämään, koska jopa tunnin sisällä sää on muuttunut niin nopeasti, että lumi on sulanut 
silmissä. ”Silloin kun 15 vuotta sitten aloitin tämän toiminnan, jopa 18 asteen pakkaset saattoivat 
kestää viikon. Toisin on nyt: kylmimmillään koko talvena on käyty juuri ja juuri pakkasen puolella. 
Hulluinta on, että siperianhuskyt vaihtavat nykyisin karvansa keskellä talvea.  
Siitä näkee mitä luonto yrittää meille kertoa.”  
Iso-Britannian sää näyttää muuttuvan entistä kaoottisemmaksi ja arvaamattomammaksi. 
Seurauksena saattaa olla toisaalta rajuja hellejaksoja ja toisaalta pahoja rankkasateita ja tulvia.  

 

Suomalainen Olli Klemola viljelee sukutilaansa Pälkäneellä ja toimii samalla ammattikalastajana. 
Hän seuraa luontoa ja siinä tapahtuvia muutoksia jatkuvasti. Kuivat ja kuumat kesät näkyvät 
kalavesissä: poikkeuksellisen lämmin kesä on Ollin mukaan eduksi esimerkiksi kuhan ja ahvenen 
kasvulle, mutta muikulle se on haitaksi.  
Kalastaminen talvisin voi olla vaarallista, koska jäät ovat heikot. Talvi tuntuu tulevan entistä 
aikaisemmin, ja toisaalta jäät lähtevät aikaisemmin: ”Jäiden lähtö ei mene vapun yli enää 
ollenkaan. Muistan kun koulua käytiin, niin hevosella mentiin tuosta jään poikki vielä toukokuun 
puolella hyvinkin pitkään, ja pilkittiin tietysti”, Olli muistelee.  
Sää on muuttunut monella tapaa. ”Ennen oli sadetta, poutaa, tuulta ja tyyntä vaihtelevammin, 
mutta nyt on pitkiä sadejaksoja, ja sitten on taas pitkiä poutajaksoja. Uusia lajejakin tulee, 
esimerkiksi harmaahaikaroita hyvin paljon, kuningaskalastajiakin on näkynyt. Uskon, että se johtuu 
ilmastonmuutoksesta”, Olli pohtii.  
 

 

Tengbochen luostarin apotti Ngawang Tenzing Jangpo on Nepalissa sijaitsevan Khumbun kylän 
kunnioitetuin munkki. Hän on asunut luostarissa yli 30 vuotta ja nähnyt miten järvet tulvivat kun 
jäätiköiden sulamisvedet täyttävät ne piripintaan.  
”Maapallon ilmaston lämpötila nousee, ja se on luonnotonta. Mutta ihmiset eivät välitä tällaisista 
asioista. Everestin valloittamisesta on tullut muoti-ilmiö, tuntuu että kaikki haluavat kiivetä sen 
huipulle. Nykyään se onkin niin helppoa, että siitä voi suoriutua entistä lyhyemmässä ajassa. Tämä 
johtuu siitä, että lunta on vähemmän. Jäätiköt sulavat nopeasti”, sanoo apotti.  
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”Himalajan rinteiden asukkaiden ei kuuluisi muuttaa alas kaupunkeihin ongelmia pakoon. 
Katmandussa on jo pulaa vedestä. Jos me emme pelasta Khumbua pian, meidän raikas vetemme 
loppuu ja ongelmia on mahdoton ratkaista tulevaisuudessa. Emme saa olla piittaamatta toistemme 
ongelmista”, sanoo Ngawang Tenzing Jangpo.  
 

 

Nelly Damaris Chepkoskeilla on pieni maatila läntisessä Keniassa. Hän viljelee maissia ja teetä 
sekä pitää muutamaa lehmää. Lisäksi Nelly kasvattaa puuntaimia ja on mukana 
metsiensuojeluohjelmassa.  
Nellyn kylässä kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että säät ovat muuttuneet. Aiemmin sade jakautui 
tasaisesti vuoden ympäri, mutta nykyisin voi olla pitkiä kuivia jaksoja. Myös lämpötilat ovat 
nousseet. Kuivuus aiheuttaa ruohon kuihtumista, jolloin karja jää nälkäiseksi eikä maitoa saada. 
”Lämpimällä säällä tuholaiset menestyvät hyvin ja joudumme käyttämään enemmän torjunta-
aineita. Ne ovat kalliita ja saastuttavat ympäristöämme.”  
”Aiemmin kylässä ei juuri tavattu malariaa, koska malariahyttyset eivät selviytyneet näin korkealla 
merenpinnan yläpuolella. Kun yöt ovat lämmenneet, olemme saaneet malariahyttyset 
kiusaksemme, ja ihmisiä jopa kuolee malariaan”, Nelly kertoo. 
 

 
(Ensi) lauantaina 31.3.2012 on WWF:n eli Maailman luonnonsäätiön järjestämä Earth Hour -
tapahtuma. Tämä ”Tunti maailmalle” on maailmanlaajuinen ilmastokampanja, jossa ihmiset ympäri 
maapalloa sammuttavat valonsa tunniksi puoli yhdeksästä puoli kymmeneen. Tapahtuma innostaa 
ihmisiä toimimaan maailman tulevaisuuden puolesta ja ilmastokriisin torjumiseksi. Earth 
Hourin tavoitteena on myös vaikuttaa maailman päättäjiin niin, että ilmastonmuutoksen torjunta 
otetaan vihdoin tosissaan.  
 
Earth Hour järjestettiin ensimmäisen kerran Australiassa vuonna 2007 kun 2,2 miljoonaa ihmistä 
Sydneyssä sammutti valonsa. Seuraavana vuonna sanoma siitä, että pienet teot voivat olla suuria 
jos ne tehdään yhdessä, tavoitti miljoonia ihmisiä ympäri maapalloa. Tapahtumaan osallistui 50 
miljoonaa ihmistä yli 35 maasta. Mukaan tuli lähes 400 kaupunkia maailmassa. 
 
Viime vuonna maailman suurimmassa ilmastotapahtumassa oli mukana jo yli 5000 kaupunkia, 135 
valtiota ja lähes kaksi miljardia ihmistä! Mieti mitä kaikkea näin iso joukko voi saadakaan aikaan!  
 
Valojen sammuttamisen jälkeen on hyvä tilaisuus ryhtyä käytännön tekoihin. Jatkamalla Earth 
Hour -tuntia konkreettisilla ilmastoteoilla voi jokainen meistä olla mukana hillitsemässä ilmaston 
lämpenemistä.  
 
Jos sinulla on kännykkä, otapa se nyt esille minun luvallani. Aseta kännykkääsi herätys tai 
muistutus lauantaille 31.3. klo 20.20. Kun kännykkäsi herättää, muistat, että kymmenen minuutin 
päästä alkaa Earth Hour, ja on valojen sammuttamisen aika. Voit kertoa asiasta tietysti jo aiemmin 
perheellesi ja käydä ilmoittautumassa virallisesti mukaan nettisivulla www.earthhour.fi   
 
Valottoman tunnin aikana voit sitten syödä perheesi kanssa iltapalaa vaikka kynttilänvalossa. Tai 
tietysti voit lähteä myös kaupungille katsomaan, mitä Earth Hourin aikana tapahtuu. Tapahtumia 
seuratessa on helppo huomata, että meitä asiasta huolehtivia on monta. Yhdessä voimme 
vaikuttaa siihen, miltä maailman tulevaisuus näyttää. Annetaan siis kaikki lauantaina valomerkki 
maailman ja ilmaston puolesta!  

http://www.earthhour.fi/
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Rakenna tuulihyrrä. Tarvitset paksua paperia, sakset, 
nuppineulan ja puutikun. 
 

1. Leikkaa kuvio irti paksusta paperista 
2. Leikkaa siivekkeet erilleen kulmista viivoja seuraamalla. 
3. Taivuta siivet, joissa on musta piste, sisäänpäin kohti 
mustaa keskipistettä. Älä taita siipiä, vaan jätä ne 
pulleiksi. 
4. Kiinnitä hyrrä nuppineulalla puutikun päähän. Pistä 
nuppineula läpi ensin siipien- ja sitten keskustan mustista 
pisteistä. 
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