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SIIS MIKÄ?
Ilmastoreppu pääministerille auttaa erityisesti 
nuoria saamaan ilmastonmuutokseen liittyvät 
ideat, ajatukset, ehdotukset ja huolet kuuluviin. 

– Sanna Marin, ole valmiina - täältä tulee 
ilmastoreppu täynnä nuorten ajatuksia ja 
ehdotuksia!

Haluamme herättää keskustelua ilmastoon ja 
metsään liittyvistä teemoista ja löytää ratkaisuja, 
joilla voimme yhdessä vaikuttaa ympäristömme 
tulevaisuuteen.

Ilmastorepun takana ovat nuorten lisäksi Suomen 
Partiolaiset sekä UPM, jotka haluavat edistää 
nuorten äänen kuulumista ilmastokeskustelussa.



MITÄ 
KÄYTÄNNÖSSÄ?

Suunnattu erityisesti 15-22 vuotiaille 
nuorille koko Suomessa

Kerätään esim. somekyselyillä koko vuoden 
ajan ideoita ja viestejä päättäjille

Ilmastoreppu-viestiä vievät ja levittävät 
mukaan valittavat some-vaikuttajat, jotka 
osallistavat omia seuraajiaan Ilmastorepun 
koostamiseen sekä tekevät omia 
Ilmastoreppu-reissuja

Kestää lokakuuhun saakka

Tili @ilmastoreppu Instagramissa

Kuva: Sonja Meskanen

https://www.instagram.com/ilmastoreppu/


ESIMERKKEJÄ SISÄLLÖISTÄ



MUKANA VAIKUTTAJIA
Tule mukaan Joona Hellmanin kanssa selvittämään arjen energiankäytön 
ympäristövaikutuksia @ilmastoreppu’n IG-liveen torstaina klo 19! ✨

Kerro meille kommenteissa, mikä sinua mietityttää? Mitä sinä haluaisit tietää 
arjen ilmastovalinnoista? Yhdessä asiantuntijoiden kanssa pyrimme löytämään 
kysymyksiisi ja huoliisi vastauksia!

❓Millainen hiilijalanjälki on somen käytöllä?
❓Onko vihreä energia ratkaisu ilmastonmuutokseen?
❓Onko sähköautoilu vastuullista?
❓Entä kuinka suuri on yksilön vastuu ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä?

👉 Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pureudutaan Ilmastorepun IG-livessä, 
jossa Joonan kanssa keskustelemassa ovat @sitrafund asiantuntijat Lotta 
Toivonen ja Sari Laine.

Lotan erikoisosaamista ovat kestävä asuminen ja liikkuminen sekä digitalisaation
vaikutukset ympäristöön. Sari taas on mukana Sitran Kestävä arki -tiimissä, jonka 
tavoitteena on vauhdittaa muutosta kestävämpään arkeen ja viedä hyväksi 
havaittuja ratkaisuja eteenpäin myös maailmalle. 🌍

IG Liven lisäksi Joona lähtee omalle retkelleen ensimmäisenä 
ilmastoreppureissaajana jo ensi viikolla. Retkellään Joona pohtii omaa 
suhdettaan Suomen luontoon, ottaa selvää ilmastofaktoista ja jakaa parhaita 
vinkkejään, kuinka jokainen meistä voisi toimia ilmaston tulevaisuuden puolesta. 
🌱

Reissuvideo julkaistaan Joonan YouTube-kanavalla ensi viikon sunnuntaina. Ota 
myös Joonan kanavat seurantaan ja lähde mukaan ilmastoreppuretkelle! 
➡@joonahellman

Alkuperäinen julkaisu: https://www.instagram.com/p/COdUhqFBiky/

https://www.instagram.com/ilmastoreppu/
https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.instagram.com/joonahellman/
https://www.instagram.com/p/COdUhqFBiky/


VINKKEJÄ
L niin kuin lotraus - vettä lotraamalla kulutat myös energiaa
Meillä Suomessa vettä tuntuu olevan vaikka muille jakaa. Ei Suomea 
turhaan sanota tuhansien järvien maaksi. Miksi ihmeessä siis veden 

käyttöä pitäisi vähentää? 🤔

Jotta saamme hanasta puhdasta vettä, sen täytyy ensin kulkea pitkä 
matka. Joten samalla, kun vähennämme veden käyttöä, säästämme 

myös veden puhdistamiseen, kuljettamiseen ja käsittelyyn 
käytettävää energiaa. WIN-WIN-WIN!

Tässä meidän vinkkimme veden säästämiseksi:

💧 Käy nopeammin suihkussa - säästät joka minuutilta jopa 12 litraa 
vettä!
💧 Sulje hana hampaiden pesun ajaksi.

💧Kun odotat hanaveden viilentymistä tai lämpenemistä, älä lorota 
vettä turhaan. Ota myös aluksi valuva vesi talteen esimerkiksi 
kastelukannuun. Voit käyttää sitä kasvien kastelemiseen!

💧 Älä käytä vessanpönttöä roskiksena. Näin säästät vettä ja vältyt 
ikäviltä tukoksilta.

Keksitkö muita vinkkejä veden säästämiseksi? Kerro meille 

kommenteissa!
Alkuperäinen julkaisu: https://www.instagram.com/p/COarBn7C8jw/

Kuva: Eeva Helle

https://www.instagram.com/p/COarBn7C8jw/


RIKOTAAN MYYTTEJÄ
Myytti: Yksi ihminen ei voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen ❌

Ei pidä paikkaansa! Jokainen meistä voi vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen - niin hyvässä kuin pahassa.

Jo pienillä teoilla on vaikutusta, oli kyseessä sitten pyörällä 
liikkuminen, lihansyönnin vähentäminen tai pikamuodin 
shoppailun vaihtaminen kirppistelyyn. 🚴👗

Sulle on varmasti tuttu Greta Thunberg, joka on erinomainen 
esimerkki siitä, että yksikin ihminen voi todella vaikuttaa.

On kuitenkin totta, että yksinään kukaan ei voi ilmastonmuutosta 
voittaa. Kenenkään ei myöskään tarvitse jäädä 
ilmastonmuutoksen kanssa yksin - yhdessä olemme vahvempia ja 
vaikuttavampia! 💪

Ps. Jaamme tällä tilillä säännöllisesti vinkkejä, kuinka juuri sinä 
voit toiminnallasi vaikuttaa. Ota siis meidät seurantaan ja tutustu 
myös Ilmastorepun nettisivuihin profiilimme linkistä!

Alkuperäinen julkaisu:
https://www.instagram.com/p/CN9n7RGHlFg/

https://www.instagram.com/p/CN9n7RGHlFg/


METSÄT NÄKYY
"Matkal metsää, hatkois lähiöst
Matkal metsää, pois hälinöist”
Gasellit, Jäniksenvuosi

Gasellien Jäniksenvuosi -biisissä metsä on paikka, jonne voi paeta 
kaupungin hälinää. Metsän hiljaisuudessa omat ajatuksetkin kuulee 
kirkkaammin.

Metsän tuoksu, lintujen äänet ja puiden havina saa myös ainakin 
meidät joka kerta paremmalle tuulelle. 🥰

Me suomalaiset ollaan onnekkaita, että meillä on paljon erilaisia 
metsiä, joissa voimme myös viettää aikaa ja seikkailla. Metsillä on 
tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa, koska ne vähentää 
haitallisen hiilidioksidin määrää ilmassa. 🌳

Meetkö sä koskaan metsään pakoon vilinää ja vilskettä? Kuvaile 
emojeilla, millainen on sun lempimetsä 🌲🐦💚

Alkuperäinen julkaisu: https://www.instagram.com/p/COM7_i1rwaD/

https://www.instagram.com/p/COM7_i1rwaD/
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