


Energiatehokkuus

Mitä tehokkaammin ja säästeliäämmin energiaa 
käytetään, sitä suurempi osa energiantarpeesta 
saadaan katettua päästöttömillä ja uusiutuvilla 
lähteillä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on 
arvioinut, että energiankäytön tehostamisella 
voitaisiin saada aikaan 50 % globaalista 
kasvihuonekaasujen 
päästövähennystavoitteesta. 



Ilmastonmuutos 
lyhentää Suomen 
talvia

• Suomen keskilämpötila on jo noussut 1800-luvun puolivälistä yli 2 astetta.

• Suomen keskilämpötiloja voi nousta ennen vuosisadan loppua jopa 5-6 asteella. Jos 
päästöjä saadaan rajoitettua, saatetaan selvitä noin kolmen asteen lämpenemisellä. 
Talvet lämpenevät enemmän kuin kesät.

• Talvien arvioidaan Suomessa lyhenevän keskimäärin 5-10 päivää jokaisella 
vuosikymmenellä tämän vuosisadan loppuun mennessä.

• Etelä-Suomessa lumiset päivät voivat vähentyä sadan vuoden aikana vajaaseen 
puoleen. Lumipeitteen keskimääräinen massa pienenisi vieläkin enemmän, 80-90 
%. Pysyvä lumipeite sataa vuosisadan lopulla vain Lapissa. 



Pelastetaan talvemme

• Protect Our Winters tuo 
yhteen talviurheilun ystäviä 
ja talvilajien parissa 
toimivia yrityksiä 
toimimaan 
ilmastonmuutosta vastaan

• POW on kansainvälinen 
liike, joka toimii 
Yhdysvalloissa, Suomessa, 
Itävallassa, Ranskassa ja 
Norjassa

• Protect Our Winters
Finland ry perustettu 
talvella 2015





POWin tarina

• Tarinallistaminen erottaa oman tekemisen ja viestin kaikista 
muista. 

• Tarina:
– Määritetään ongelma -> ratkaisu -> vaikutukset (mikä on se 

maailma missä haluamme elää)

• Miten ongelma voidaan kertoa kiinnostavasti? --> Tarina 
ihmisistä, oikean maailman esimerkkejä, kosketuspisteitä, 
joista ihmiset voivat saada kiinni. Ihmistarina (emootion 
kautta) ja linkki laajempaan maailmaan (faktat)

• Miten tarina liittyy laajempaan ongelmaan? Miksi pitäisi 
olla kaikkien agendalla? 

• Tarina loppuu seuraukseen/vaikutuksiin. Seuraus on tärkeä, 
jotta voimme vakuuttaa miksi toimintamme on arvokasta



Pelastetaan talvet!
• Talviurheilun ystävät ovat viime vuosina saaneet kokea miten 

arvaamattomia talvet voivat olla. Välillä lunta on tullut jopa liikaa, mutta 
yhä useammat talvet ovat olleet lähes lumettomia. Lumettomat talvet 
eivät harmita vain talviurheilun ystäviä, vaan niistä kärsivät myös koko 
talviurheilun ympärillä pyörivä miljoonabisnes.

• Ilmastonmuutos uhkaa pahentaa tilannetta. Jos ilmastoa lämmittäviä 
päästöjä ei saada kuriin, lyhenevät laskukaudet entisestään ja lunta saa 
etsiä aina pohjoisemmasta ja korkeammalta. Arviolta sadat eurooppalaiset 
hiihtokeskukset joutuvat lopettamaan toimintansa vuoteen 2050 
mennessä jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä.

• Talviliikunta on sadoilletuhansille suomalaiselle rakas harrastus. Nyt on 
aika aktivoida nämä lunta ja talviurheilua rakastavat suomalaiset sekä 
talviurheilubisnes toimimaan yhdessä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
Yhdessä voimme pelastaa talvemme!



Uudenlainen ilmastoliike

• POWiin on helppo tulla 
mukaan. Pitää vain tykätä 
talvista sen verran, että haluaa 
suojella ne. 

• Kerromme ilmastomuutokseen 
liittyvistä aiheista ja uutisista 
sekä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista talviurheiluun.

• Annamme ihmisille välineitä 
vaikuttaa omaan elämäänsä ja 
laajemmin yhteiskunnallisesti.

• Vältämme ryppyotsaisuutta, 
toimimme selkokielellä ja 
madallamme ihmisten kynnystä 
ryhtyä vaikuttamaan.

• Viestimme on positiivinen: 
Talvet tuottavat niin paljon iloa, 
että ne ovat suojelemisen 
arvoisia!



POW-lähettiläät

• POWin toimintaa tukevat 
tunnetut ilmastolähettiläät 
kuten Enni Rukajärvi, Pekka 
Hyysalo ja Merle Soppela. 
Lähettiläät allekirjoittavat 
POW:n arvot ja haluavat 
omalla toiminnallaan olla 
mukana vaikuttamassa 
ilmastonmuutokseen. 

• Tunnettujen kasvojen kautta 
tavoitetaan uusia ihmisiä 
aivan eri tavalla. He ovat 
myös nähneet omin silmin, 
mitä ilmastonmuutos 
käytännössä tarkoittaa. 























Mitä sinä voit tehdä?

Prot ect  Our Wint ers Finland haluaa t ehdä t alvien pelastamisen mahdollisimman helpoksi. 

Olemme koonneet  parhaat  ja t ehokkaimmat  vaikut t amistavat  seit semän kohdan list aan. 

1. OSALLISTU POLITIIKKAAN
Aloita vaikeimmasta, mut ta ehkä tehokkaimmasta tavasta. Äänestä vain ehdokkaita, jotka pitävät  

ympäristömme puolta. Soita tai kirjoita kerran kuussa kansanedustajillesi tai kunnanvaltuutetuillesi ja 

pyydä heitä ryhtymään toimiin ilmastonmuutoksen pysäyt tämiseksi. Kerro, et tä he menet tävät  äänesi, 

elleivät  aja riit tävän kunnianhimoisesta ilmastopolit iikkaa.

2. OPISKELE
Lue ilmastonmuutoksesta net istä ja kirjoista ja kerro oppimastasi muille. 

3. LÖYDÄ VOIMAVARASI
Miten juuri sinä pystyisit  parhaiten vaikut tamaan ilmastonmuutokseen? Voisitko vaikut taa kuntasi 

energiaratkaisuihin? Oletko opet taja tai toimit taja? Oletko ammat t iurheilija? Onko sinulla 

vaikutusvaltainen ystävä? Oletko jälleenmyyjä? Kuuntele, kysy ja keskustele, miten ympäristöä 

kuormit tavia toimintatapoja voitaisiin karsia tai korvata.

4. OLE ÄÄNESSÄ
Vaikka kaikki eivät  sitä haluaisi kuulla, on tärkeää, et tä puhumme ilmastonmuutoksesta ystävillemme, 

perheellemme ja työkavereillemme. Ole paikallinen ilmastoakt iivi.

5. PUHU YRITYKSILLE
Kysy suosikkiyrityksiltäsi, mitä he tekevät ilmastonmuutoksen ratkaisemisen eteen. Käyttävätkö he 

vipuvoimaansa polit iikkaan vaikuttamisessa? Kysy yritykseltä, jolle teet töitä, onko siellä sitouduttu 

vastuulliseen toimintaan. Suosi sellaisia yrityksiä, joiden tuotteet ja toimintatavat ovat ympäristöystävällisiä.

6. MUUTA ELÄMÄSI JA SÄÄSTÄ RAHAA
Pienennä hiilijalanjälkeäsi. Käytä joukkoliikennet tä, eristä asuntosi paremmin, asenna aurinkopaneelit  

katollesi, vaihda lamput  energiaa säästäviin, kuivata vaat teet  pyykkinarulla ja alenna kot isi lämpöt ilaa. 

Pieniä helppoja keinoja on lukuisia.

7. TULE MUKAAN POW-LIIKKEESEEN
Meitä talviurheilun ystäviä on Suomessa lukuisia. Pienilläkin teoilla voi olla vaikutusta silloin, kun 

muutokset  leviävät  tarpeeksi laajalle. Yhdessä voimme pelastaa talvemme!

 protectourwintersf inland

 protectourwintersf inland

 #  pow f inland

 #  protectourwinters

POW_FIN_poster_A2_lores.indd   1 06/04/15   22:51

• Ilmastonmuutosta ei voi hillitä 
pelkästään yksilön valinnoilla. 
Voimme yksilöinä vaikuttaa monilla 
arjen valinnoilla, mutta yhteiskunta 
määrittää pitkälti ekologisuuden 
rajat.

• Pitää olla valmis vaikuttamaan myös 
laajemmin. Olemme listanneet 7 
tärkeintä tapaa vaikuttaa. 

• ”Vastuu ilmastonmuutoksesta on 
meillä kaikilla. Toki päättäjät ja 
yritykset voivat vaikuttaa siihen vielä 
enemmän, mutta tavallinen ihminen 
valitsee päättäjät ja yritykset, joita 
tukee” – Enni Rukajärvi



Kiitos!

Lisätiedot:

www.protectourwinters.fi

Puheenjohtaja Niklas Kaskeala

powfinland@gmail.com

Puh. 050 5866422
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