
NUORTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET
Koonnut Janika Takatalo, Allianssi & Anna von Zweygbergk, Valonia



Nuorten vaikuttamismahdollisuudet

1) Omat valinnat:
• Elämäntapojen muutos (ruoka, liikkuminen)
• Kuluttamalla kestävämmin (pikamuoti)
• Vähähiilisellä liikkumisella (raiteet)
• Lähiympäristön siistiminen (muoviroska)
• Kierrättäminen (kiertotalous)
• Vähentämällä omia päästöjä siinä, missä se on tehokkainta https://elamantapatesti.sitra.fi/ 



Nuorten vaikuttamismahdollisuudet

2) Vaikuta lähellä
• Näyttämällä esimerkkiä
• Perheen valintoihin vaikuttamalla
• Keskustelemalla kavereiden kanssa ja innostamalla heitä mukaan
• Ehdottamalla ilmastoaiheita koulussa, nuorisotalolla, partioillassa
• Kirjoittamalla ilmastosta somessa
• Innostamalla muita ilmastotekoihin



Nuorten vaikuttamismahdollisuudet

3) Osallistumalla ja vaikuttamalla paikallisessa päätöksenteossa
• Äänestämällä ilmaston puolesta
• Lähtemällä mukaan ilmastotyötä tekevien järjestöjen toimintaan
• Osallistumalla ilmastolakkoon tai mielenilmauksiin
• Lähtemällä politiikkaan kampanjoimaan ilmastoasioissa, esim tukiryhmään
• Lähtemällä oppilaskuntaan, nuorisovaltuustoon, tms.
• Kirjoittamalla kunnan päättäjille tai eduskuntaan
• Tuo aktiivisesti esiin vaihtoehtoja toimia paremmin
• Kirjoittamalla mielipidekirjoituksen lehteen/blogiin
• Allekirjoittamalla aloitteita ja vetoomuksia



Nuorten vaikuttamismahdollisuudet

4) Kansainvälinen vaikuttaminen
• Kirjoita MEPeille ja muille EU-päättäjille
• Lähde mukaan kansainvälistä vaikuttamista tekevien järjestöjen toimintaan, kuten Eurooppanuoriin

tai YK-nuoriin
• Opiskele, jotta sinulla on faktat hallussa ja tiedät miten pystyy parhaiten vaikuttamaan 

ilmastoasioihin kansainvälisellä tasolla
• Tutustu Agenda 2030-tavoitteisiin ja jalkauta niitä kotimaassa esim. koulussasi

+ Eurooppalainen kansalaisaloite (18v) sekä erilaiset aloitteet ja adressit, joihin nimen lisäämällä voi 
osoittaa tukensa asian puolesta. Näihin ei yleisesti vaadita täysi-ikäisyyttä. Esim. Avaaz.org. 



Vaikutuskanavia:
Oman oppilaitoksen oppilaskunnan hallitus
Salon Nuorisovaltuusto
Poliittiset nuorisojärjestöt 
Suora yhteys päättäjiin – käyttäkää rohkeasti hyödyksenne kurssin aikana luotuja päättäjäkontakteja!

Tietoa eri demokratiapalveluista (kansalaisaloite, kuntalaisaloite, nuorten ideat mm.):
http://www.demokratia.fi/

Vinkkejä omiin elintapoihin ja kulutukseen:
Sitran Elämäntapalaskuri ja vinkkejä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen:
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/

http://www.demokratia.fi/
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/


Järjestötoimintaa Salossa ja lähialueella:
Ilmastoviisas Salo 
Luonto-Liitto (Turun paikallisryhmä)
WWF Nuoret (Turun paikallisryhmä)
Fridays For Future
FB-ryhmät: Ilmastotoiminta Suomi & Ilmastotoiminta Turku
Climate Move
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