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ETÄKOKOUKSET EARTH HOUR -TEEMALLA 
 
Earth Hour on maailmanlaajuinen ympäristötapahtuma, jossa jokainen voi puolusta luontoa ja ilmastoa. Vuonna 2021 
Earth Houria vietetään lauantaina 27.3.2021 kello 20.30-21.30, jolloin näytetään valomerkki yhteisen planeettamme 
puolesta. Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä. Earth 
Hour ei siis ole sähkön- tai energiansäästötempaus. Partiolaiset voivat tutustua luonnon ja ilmaston puolustamiseen 
etäkokouksessa seuraavien vinkkien avulla. 
 
Ryhmänjohtajat muistakaa ilmoittaa ryhmänne osallistuvan Earth Hour -tapahtumaan WWF:n sivulla: 
https://wwf.fi/earthhour/ilmoita-tapahtuma-2021/ 
 
Lisää Earth Hour -vinkkejä partiolaisille löytyy:  https://wwf.fi/earthhour/ideat/8-vinkkia-earth-hourin-viettoon/ 
 

Sudenpennut 

 

Alkuleikki 

Leikkikää Kasvihuonepäästöleikkiä Kapteeni käskee-tyyppisesti. Akela sanoo erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä 
toimintoja: 
 Tuulivoima: käsien pyörittely 
 Vesivoima: sammakkouinti -liike käsillä 
 Kierrätys: ympäri pyöriminen 
 Metsien suojelu: kädet pään päälle kolmioksi 
 
Käydään aluksi termit ja liikkeet yhdessä läpi, jotta ne ovat kaikille selvät. Tämän jälkeen voidaan pelata joko 
pudotuspelityyppisesti: jos leikkiä tekee väärän liikkeen, putoaa hän pelistä pois ja muuttuu kasvihuonekaasuksi. 
Toinen vaihtoehto on tehdä leikki alkujumppana, jolloin pelistä ei tiputa pois. 
 
Purku: Miksi leikissä tehtävät toiminnat ovat tärkeitä oikeassa elämässä? Entä miksi kasvihuonekaasujen lisääntyminen 
on ongelma? Miten nämä asiat liittyvät toisiinsa? 
 

Pihvi 

 Akela kertoo sudenpennuille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle 
mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. 
Sudenpentujen kanssa mietitään pieniä ilmastotekoja, joita jokainen voi tehdä joka päivä. Mikäli tämä 
sujuu nopeasti, voitte käydä jättämässä ryhmän lupauksen planeetalle WWF:n sivuilla: 
https://wwf.fi/earthhour/tee-lupaus-planeetalle/ 
 

 Sovitaan, että sudenpennut osallistuvat tahoillaan Earth Hour -tapahtumaan lauantaina 27.3. ja ottavat 
kuvan omasta valomerkistään ja lähetetään johtajalle. Sudenpennut haastavat myös muun perheensä ja 
sukulaisensa osallistumaan tapahtumaan.  

 
 Katsotaan oheinen HS Lasten Uutisten video ilmastonmuutoksesta kohtaan 2:40 asti: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1Ze8BFMWbE ja järjestetään lelujen mielenosoitus planeetan 
puolesta! Jokainen askartelee paperille tai pahville valitsemalleen lelulle mielenosoitus kyltin, jossa 
otetaan kantaa ilmastonmuutokseen ja luonnon puolustamiseen. Lelut tuodaan kameroiden eteen ja tai 
sudenpennut ottavat kuvan omastaan, joka lähetetään akelalle tarvittaessa vanhempien avustuksella. 
Akela julkaisee mielenosoituksesta kuvan lippukunnan someen.  Akela avustaa sudenpentuja 
iskulauseiden keksimisessä ja voi näyttää esimerkkejä verkosta.  

 

Lopetusmenot 
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Kuunnelkaa pätkä (esim. 1:18-3:30) Matka luonnon moninaisuuteen -kuunnelmasta WWF:n sivuilta: 
https://wwf.fi/app/uploads/c/z/i/6csxdx6zcx0z9gxh6hduad/wwf-kuunnelma-

2019.mp3?filename=Matka%20luonnon%20monimuotoisuuteen%20-kuunnelma.mp3 .  Vaihtoehtoisesti akela voi lukea 
jonkin luontoa käsittelevän sadun. Akela ohjeistaa kaikkia ottamaan mukavan asennon kotonaan ja sulkemaan silmänsä 
kuunnelman ajaksi. Voi kääriytyä myös vilttiin halutessaan. Kuunnelman jälkeen lopetetaan kokous ryhmälle 
perinteiseen tyyliin. 
 

 
 
 

Seikkailijat 

Alkuleikki 

Leikkikää Kasvihuonepäästöleikkiä Kapteeni käskee-tyyppisesti. Sampo sanoo erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä 
toimintoja: 
 Tuulivoima: käsien pyörittely 
 Vesivoima: sammakkouinti -liike käsillä 
 Kierrätys: ympäri pyöriminen 
 Metsien suojelu: kädet pään päälle kolmioksi 
 
Käydään aluksi liikkeet yhdessä läpi, jotta ne ovat kaikille selvät. Tämän jälkeen voidaan pelata joko 
pudotuspelityyppisesti: jos leikkiä tekee väärän liikkeen, putoaa hän pelistä pois ja muuttuu kasvihuonekaasuksi. 
Toinen vaihtoehto on tehdä leikki alkujumppana, jolloin pelistä ei tiputa pois. 
 
Purku: Miksi leikissä tehtävät toiminnat ovat tärkeitä oikeassa elämässä? Entä miksi kasvihuonekaasujen lisääntyminen 
on ongelma? Miten nämä asiat liittyvät toisiinsa? 
 

Pihvi 

 Sampo kertoo seikkailijoille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle 
mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Tutustukaa 
johtajan johdolla lupauksen tekemiseen planeetalle WWF:n sivuilla https://wwf.fi/earthhour/tee-lupaus-

planeetalle/. Pohtikaa, millaisia lupauksia olisitte valmiita tekemään. Voitte valita valmiista vaihtoehdoista 
tai keksiä omia. Jättäkää omat lupauksenne tai ryhmän yhteinen lupaus. 
 

 Sovitaan yhdessä, että seikkailijat osallistuvat tahoillaan Earth Hour -tapahtumaan lauantaina 27.3. ja 
ottavat kuvan omasta valomerkistään ja jaetaan ryhmälle. 

 
 Katsotaan oheinen HS Lasten Uutisten video ilmastonmuutoksesta kohtaan 2:40 asti: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1Ze8BFMWbE ja järjestetään lelujen mielenosoitus planeetan 
puolesta! Jokainen askartelee paperille tai pahville valitsemalleen lelulle mielenosoitus kyltin, jossa 
otetaan kantaa ilmastonmuutokseen ja luonnon puolustamiseen. Lelut tuodaan kameroiden eteen ja tai 
seikkailijat ottavat kuvan omastaan, jotka jaetaan sammolle. Sampo julkaisee mielenosoituksesta kuvan 
lippukunnan someen.  Sampo voi avusta iskulauseiden keksimisessä ja voi näyttää esimerkkejä verkosta.  
 
Toisen vuoden seikkailijoille lelut voivat tuntua jo lapsellisilta. Kyltit voi tehdä seikkailijoille itselleen, jolloin 
lelut jätetään pois! 

 

Lopetusmenot 

Kuunnelkaa pätkä (esim. 1:18-3:30) Matka luonnon moninaisuuteen -kuunnelmasta WWF:n sivuilta: 
https://wwf.fi/app/uploads/c/z/i/6csxdx6zcx0z9gxh6hduad/wwf-kuunnelma-

2019.mp3?filename=Matka%20luonnon%20monimuotoisuuteen%20-kuunnelma.mp3 . Luotsi ohjeistaa kaikkia ottamaan 
mukavan asennon kotonaan ja sulkemaan silmänsä kuunnelman ajaksi. Voi kääriytyä myös vilttiin halutessaan. 
Kuunnelman jälkeen lopetetaan kokous ryhmälle perinteiseen tyyliin. 
 

 
 
 

Tarpojat 
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Alkumenot 

Johtaja kertoo tarpojille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan 
puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Katsokaa oheinen video WWF:n:  
https://www.youtube.com/watch?v=-fIxCsCrHpY . Keskustelkaa mitä ajatuksia heräsi? Onko tarpojat osallistuneet 
tapahtumaan aikaisempina vuosina? Video on englanniksi mutta ymmärrettävissä suppeammallakin kielitaidolla. 

 

 

Pihvi 

 Tutustukaa johtajan johdolla lupauksen tekemiseen planeetalle WWF:n sivuilla 
https://wwf.fi/earthhour/tee-lupaus-planeetalle/. Pohtikaa, millaisia lupauksia olisitte valmiita tekemään. 
Voitte valita valmiista vaihtoehdoista tai keksiä omia. Jättäkää omat lupauksenne. 
 

 Sovitaan yhdessä, että tarpojat osallistuvat tahoillaan Earth Hour -tapahtumaan lauantaina 27.3. ja ottavat 
kuvan tai videon omasta valomerkistään, joka jaetaan ryhmän kesken. 

 
 Etsikää tietoa, millainen ruoka on hyväksi planeetalle. Voitte hyödyntää WWF:n Pallon paras ruoka -

kortteja https://wwf.fi/app/uploads/q/7/x/k6vp7abgdzgg7a2eeh6nbjg/wwf_ruokakortit_suom.pdf. 
Jakautukaa pareihin tai pienryhmiin ja ideoikaa seuraavalle ryhmän retkelle ympäristövastuullisen 
ruokailijan retkimenu. Pistäkää reseptit talteen ja kokeilkaa niitä retkellä, kun niitä on jälleen mahdollista 
järjestää! 
 
Vinkki: voitte myös perehtyä Pallon paras ruoka -kortteihin tässä kokouksessa ja järjestää seuraavassa 
kokouksessa kokkisodan kokkaamalla ympäristövastuullista ruokaa videot päällä. Tällöin luotsin tulee 
varmistaa, että jokaisella tarpojalla on mahdollisuus kokkaamiseen kotona ja lippukunta korvaa ruokakulut 
tarpojille.   

 

Lopetusmenot 

Varatkaa lopetusmenoille aikaa noin 15 minuuttia ja kuunnelkaa Matka luonnon moninaisuuteen -kuunnelma WWF:n 
sivuilta: https://wwf.fi/app/uploads/c/z/i/6csxdx6zcx0z9gxh6hduad/wwf-kuunnelma-
2019.mp3?filename=Matka%20luonnon%20monimuotoisuuteen%20-kuunnelma.mp3    
Tarpojilla voi olla haasteellista malttaa kuunnella koko kuunnelma. Luotsi kannustaa tarpojia keskittymään ja 
rauhoittumaan. Voitte myös kuunnella vain osan 12 minuutin kuunnelmasta, jolloin kokouskaan ei veny liian pitkäksi. 
Luotsi ohjeistaa kaikkia ottamaan mukavan asennon kotonaan ja sulkemaan silmänsä kuunnelman ajaksi. Voi kääriytyä 
myös vilttiin halutessaan. Kuunnelman jälkeen päätetään kokous ryhmälle perinteiseen tyyliin. 
 
 
 

Samoajat 

Alkumenot 

Katsokaa oheinen video WWF:n:  https://www.youtube.com/watch?v=-fIxCsCrHpY . Keskustelkaa mitä ajatuksia heräsi? 

 

 

Pihvi 

 Keskustelkaa, onko Earth Hour tapahtumana kaikille tuttu ja onko ryhmän jäsenet osallistuneet siihen 
aikaisemmin? Tutustukaa luotsin johdolla lupauksen tekemiseen planeetalle WWF:n sivuilla 
https://wwf.fi/earthhour/tee-lupaus-planeetalle/. Pohtikaa, millaisia lupauksia olisitte valmiita tekemään. 
Voitte valita valmiista vaihtoehdoista tai keksiä omia lupauksia. Jättäkää jokainen lupaus planeetalle. 

 
 Sovitaan yhdessä, että samoajat osallistuvat tahoillaan Earth Hour -tapahtumaan lauantaina 27.3. ja 

ottavat kuvan tai videon omasta valomerkistään, joka jaetaan ryhmän kesken. 
 
 Etsikää tietoa, millainen ruoka on hyväksi planeetalle. Voitte hyödyntää WWF:n Pallon paras ruoka -

kortteja https://wwf.fi/app/uploads/q/7/x/k6vp7abgdzgg7a2eeh6nbjg/wwf_ruokakortit_suom.pdf. 
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Jakautukaa pareihin tai pienryhmiin ja ideoikaa seuraavalle ryhmän retkelle ympäristövastuullisen 
ruokailijan retkimenu. Pistäkää reseptit talteen ja kokeilkaa niitä retkellä, kun niitä on jälleen mahdollista 
järjestää! 
 
Vaihtoehto: voitte myös perehtyä Pallon paras ruoka -kortteihin tässä kokouksessa ja järjestää seuraavassa 
kokouksessa kokkisodan kokkaamalla ympäristövastuullista ruokaa videot päällä. Tällöin luotsin tulee 
varmistaa, että jokaisella samoajalla on mahdollisuus kokkaamiseen kotona ja lippukunta korvaa 
ruokakulut samoajille. 
 

 

Lopetusmenot 

Varatkaa lopetusmenoille aikaa noin 15 minuuttia ja kuunnelkaa Matka luonnon moninaisuuteen -kuunnelma WWF:n 
sivuilta: https://wwf.fi/app/uploads/c/z/i/6csxdx6zcx0z9gxh6hduad/wwf-kuunnelma-

2019.mp3?filename=Matka%20luonnon%20monimuotoisuuteen%20-kuunnelma.mp3  . Luotsi ohjeistaa kaikkia ottamaan 
mukavan asennon kotonaan ja sulkemaan silmänsä kuunnelman ajaksi. Voi kääriytyä myös vilttiin halutessaan. 
Kuunnelman jälkeen päätetään kokous ryhmälle perinteiseen tyyliin. 
 
 
 
 

Vaeltajat 

Alkumenot 

Katsokaa oheinen video WWF:n:  https://www.youtube.com/watch?v=-fIxCsCrHpY . Mitä ajatuksia heräsi? 
Keskustelkaa, onko Earth Hour -tapahtuma kaikille tuttu ja oletteko osallistuneet siihen aikaisempina vuosina. Jos 
tapahtuma on vieras, voitte tutustua siihen lisää. 
 

Pihvi 

 Käykää tekemässä omat lupauksenne planeetalle: https://wwf.fi/earthhour/tee-lupaus-planeetalle/.  
 

 Sovitaan, että vaeltajat osallistuvat tahoillaan Earth Hour -tapahtumaan lauantaina 27.3. ja ottavat kuvan 
tai videon omasta valomerkistään, joka jaetaan ryhmän kesken. 

 
 Tutustukaa Kestävästi Partiossa -tunnukseen: https://www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/ . Tutustukaa 

tunnuksen kriteereihin ja pohtikaa mitkä kriteerit jo täyttyvät lippukunnassanne, mitkä ovat kesken ja 
mitkä eivät toteudu ollenkaan. Voitte halutessanne jakautua pienryhmiin. Listatkaa kriteereitä, jotka 
olisivat helposti täytettävissä. Tehkää ehdotus suunnitelmasta, jolla tunnusta lähdetään hakeman. Luotsi 
toimittaa pohdinnat ja suunnitelmat lippukunnan johdolle.  

 
Mikäli lippukunnallanne on jo Kestävästi Partiossa -tunnus, selvittäkää mitkä kriteerit lippukuntanne 
kohdalla täyttyivät. Tämän jälkeen miettikää, miten lähdette kehittämään niitä kohtia, jotka olivat vielä 
kesken ja mitkä eivät täyttyneet. 

 
 

Lopetusmenot 

Varatkaa lopetusmenoille aikaa noin 15 minuuttia ja kuunnelkaa Matka luonnon moninaisuuteen -kuunnelma WWF:n 
sivuilta: https://wwf.fi/app/uploads/c/z/i/6csxdx6zcx0z9gxh6hduad/wwf-kuunnelma-

2019.mp3?filename=Matka%20luonnon%20monimuotoisuuteen%20-kuunnelma.mp3  . Luotsi ohjeistaa kaikkia ottamaan 
mukavan asennon kotonaan ja sulkemaan silmänsä kuunnelman ajaksi. Voi kääriytyä myös vilttiin halutessaan. 
Kuunnelman jälkeen päätetään kokous ryhmälle perinteiseen tyyliin. 
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