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Sanalista 
 
Nuoret vaativat päättäjiltä ilmastotekoja 
 

teko 
ilmastoliike 
puolustaa 
mielenosoitus 
julistaa 
hätätila 
kirimään (kiriä) 
hiilineutraali 
peräänkuuluttaa 
toteaa (todeta) 
keskiö 
näkemys 
vaatimus 
saaste  
rankka 
 

dåd, handling 
klimatrörelse 
värna, försvara 
demonstration 
deklarera 
nödtillstånd 
spurta, skynda 
kolneutral 
efterlysa 
konstatera, fastställa 
centrum, nav 
åsikt, synsätt  
krav 
förorening (pollution)  
tung 

Taideteos muistuttaa luonnon hätätilasta 
 

kontti 
kantaaottava 
kannanotto 
siisteys 
vaikuttava 
lokki 
tupakantumppi 
veikata 
muistutus 
käyttäytyminen 
 

container 
ställningstagande (adjektiv) 
ställningstagande (substantiv) 
renlighet, renhet 
effektfull 
en mås 
fimp, stump  
tippa 
påminnelse 
beteende 
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Kysymykset 

Nuoret vaativat päättäjiltä ilmastotekoja 

1. Mikä on Elokapina? 

a. kansainvälinen ilmastointiliike 

b. suomalainen ilmastoliike 

c. kansainvälinen ilmastoliike 
 

2. Mitkä väitteet Syyskapinasta pitävät paikkansa? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

a. Siihen on ilmoittautunut yli tuhat osallistujaa. 

b. Sen avulla vaaditaan Suomea pyrkimään hiilineutraaliksi. 

c. Se on ympäristöaktivistien vuosikokous. 
 

3. Mikä on Vihtosen viesti päättäjille? 

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

4. Minkä järjestön ilmastoraportti ohjelmassa mainitaan? 

a. Pelastakaa Lapset 

b. World Wildlife 

c. Pelastakaa Maailma 
 

5. Mitä raportin mukaan tulee olla ilmastotyön keskiössä? 

a. vanhempien sukupolvien kuunteleminen 
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b. vaatimusten asettaminen lapsille 

c. lasten näkemysten huomiointi 
 
 

6. Mitä huolestuttavaa Vihtonen mainitsee? 

a. puiden hakkaamisen  

b. lämpöaallot 

c. jäätiköiden sulamisen 
 

Tutki ilmastoraporttia* ja listaa ilmiöitä, joita ilmastonmuutos voi aiheuttaa. 

*https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2021/09/26021447/born-into-the-climate-crisis.pdf 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Taideteos muistuttaa luonnon hätätilasta 

1. Missä nuorten maalaama taideteos on? 

a. Turun Koskipuistossa  

b. Tampereen Koskipuistossa 

c. Tampereen Konttipuistossa 
 

2. Minkälainen rooli lukiolaisilla on kaupungissa? He ovat… 

a. siisteysagentteja 

b. vandaaleja 

c. taidemaalareita 
 



4 

3. Mikä on konttimaalauksen idea? 

a. kaupunkiympäristön kaunistaminen 

b. saada ihmiset ajattelemaan luontoa 

c. lokkien suojelu 
 

4. Mitä nuorten maalaamassa kuvassa on? 

a. tupakoiva lokki 

b. ihminen roskakasassa 

c. tupakantumppeja pudottava ihminen 
 

5. Millä eri tavoilla nuorten maalaus voi vaikuttaa ohikulkijoihin? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

Johanna Almarkin teos ”Yes we all need hope” 
 

6. Mitkä väitteet Yes we all need hope -teoksesta pitävät paikkansa? Valitse yksi tai 
useampi vaihtoehto. 

a. Se on ruotsalaisen ilmastoaktivistin inspiroima. 

b. Se on Greta Thunbergin kirjoittama. 

c. Se on Johanna Almarkin säveltämä. 
 

Pohdi, millä eri keinoilla nuoret voivat vaikuttaa päättäjiin ilmastokysymyksissä.  
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Nuoret vaativat päättäjiltä ilmastotekoja 

1. C 

2. A ja B 

3. Ilmastokysymyksissä täytyy ryhtyä ajatuksista tekoihin. 

4. A 

5. C 

6. A 

[omaa pohdiskelua…] 

 

Taideteos muistuttaa luonnon hätätilasta 

1. B 

2. A 

3. B 

4. C 

5. Maalaus voi havahduttaa jonkun välittämään luonnosta enemmän tai ainakin 
muistuttaa ohikulkijaa maapallosta huolehtimisesta.  

 

Johanna Almarkin teos ”Yes we all need hope” 

6. A ja C 

7. [omaa pohdiskelua…] 
 


