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1.

Johdanto

Vuonna 2018 perustettu Ilmastoveivaajat ry edistää työtä ilmastonmuutoksen
torjumiseksi hoitamalla Climate Move -nimisen kansalaisten ilmastoliikkeen asioita.
Ilmastoveivaajat ry:llä ei ole omia tapahtumia tai julkisia viestintäkanavia. Climate
Moven tarkoituksena on kannustaa kansalaisia vaikuttamaan Suomen
ilmastopolitiikkaan tarjoamalla yhteisön, asiantuntijaverkoston ja eritasoisia
vaikuttamisen keinoja. Tavoitteena on kirittää Suomi hiilineutraaliuteen vuoteen 2035
mennessä. Tämän tavoittelemiseksi Climate Move haluaa olla uudenlainen, helposti
lähestyttävä ilmastoliike.

Aktiivinen oppiminen (sis. mm. tiedelähtöisyys,
kuunteleminen, uteliaisuus).
Climate Moven toiminta painottui vuonna 2021 verkkoon, mutta kokoontumaankin
päästiin. Toimintavuosi poikkeuksineen vahvisti entisestään kokemusta verkossa
toimimisen mahdollisuuksista. Climate Moven toiminnan tueksi saatiin Tiina ja Antti
Herlinin säätiön kanssa yhteistyössä laadittu rahoitusmalli.

Empatia ja oikeudenmukaisuus (sis. mm. yhdenvertaisuus,
lempeys, rohkeus, moniäänisyys).
Toiminnan kulmakivinä seisoo esimerkiksi podcast ja ilmastolukupiiri. Toimintaa kuvaa
hyvin sosiaalisessa mediassa nähdyt lakien ja kunta- sekä valtion tason hankkeiden
vauhditukset. Myös uusia aktiiveja ollaan päästy kohtaamaan. Climate Moven
toiminta on ristennyt monen organisaation kanssa ja yhteistyö on ollut
rikastuttavaa.

Avoin ja rakentava keskustelu (sis. mm.yhteistyö,
dialogisuus, yhteisöllisyys).
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2.

Toiminta: Climate Move

Ilmastoveivaajat ry:n kaikki varsinainen toiminta tapahtuu Climate Move
-ilmastoliikkeen kautta. Tässä osiossa esitellään vuoden 2021 toiminnan painopisteet
ja tulokset.

2.1 Kampanjointi ja muu ydintoiminta
2.1.1 Kuntavaalit 2021
Kuntavaalien 2021 lähestyessä Climate Moven aktiivit päättivät muistuttaa
positiivisella mielellä siitä, että myös kunnissa tehdään ilmastoon liittyviä päätöksiä.
Siispä kuntavaalien lähestyessä oli taas aika toimia!
Koska kuntavaalit tuntuvat monelle etäiseltä asialta, kampanjasta haluttiin tehdä
lähestyttävä, positiivinen ja innostava. Kuntavaaleihin liittyvää keskustelua ei
myöskään ollut tarpeeksi saatavilla, joten oli yhteiskunnallisesti tarpeellista
ylipäätään viestiä Climate Moven seuraajille siitä, mistä kuntavaaleissa varsinaisesti
päätetään ja miksi niillä on väliä myös ilmaston kannalta.
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KUVAT: Climate Moven Instagram-tili, kampanjan lanseeraus
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Kuntavaaleihin liittyvien faktojen jakamisen lisäksi innostusta ja uskoa
rakenteelliseen muutokseen valettiin nostamalla inspiroivia tapauksia kuntien jo
toteuttamista ilmastoratkaisuista.

KUVA: Kuntien ilmastoratkaisut -julkaisujen kansikuvia, Climate Moven Instagram-tili.

KUVA: Kuntavaalikampanjan viestinnällinen tavoite oli kannustaa myös vaikuttamaan
kansalaisaktiivisuuteen oman kunnan edustajia kohtaan. Climate Moven Instagram.
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Kuntavaalien ilmastoääniä vauhditettiin tekemällä informatiivisia julkaisuja
Instagramiin, Twitteriin ja Facebookiin sekä Climate Moven blogiin. Instagramiin
tehdyn kampanjan materiaalit saivat yhteensä 1359 tykkäystä. Blogiin tehtiin kaksi
kirjoitusta, joissa aktiivit avasivat sekä omia henkilökohtaisia ajatuksiaan sekä
erilaisia tietolähteitä esim. Sitralta ja Kuntaliitolta siihen liittyen, miksi ilmastosta
välittävien on tärkeää aktivoitua myös kuntavaaleissa.
Helsingin kuntavaaliehdokkaille suunnattu valtuusto vs. ilmastokriisi -ilmastoilta. Illan
aikana osallistujilta kysyttiin liikenteestä, energiaremontista ja ekologisesta
jälleenrakentamisesta. Pienryhmissä innokasta keskustelua käytiin sekä vaalityöstä,
että Helsingin roolista oikeudenmukaisen siirtymän ajurina. Illan aikana kuultiin
informatiiviset ja innostavat puheenvuorot Hiilineutraali Helsinki -ohjelman
Kaisa-Reeta Koskiselta, sekä BIOS-tutkimusyksikön Paavo Järvensivulta.

KUVAT: Kuvakaappaukset blogiteksteistä joiden kirjoittajina Sanna Tarvainen ja Veikko
Turunen. Climate Moven blogi.
Kuntavaalikampanja-tiimissä oli kevään aikana 27 vapaaehtoista. Kuvittajana oli Sanja
Fagerström, joka tulkitsi omalla kädenjäljellään Climate Movelle sopivaa,
lähestyttävää ja positiivista ilmettä kampanjailmeeseen.
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2.1.2 Ilmastolain kommentoinnin vauhditus
Vaikuttamiseen kannustaminen on yksi Climate Moven tärkeimmistä tehtävistä.
Syyskuussa 2021 kannustimme ihmisiä sosiaalisen median kanavissamme
kommentoimaan uuden ilmastolain luonnosta, joka oli kansalaisten kommentoitavana
oikeusministeriön ylläpitämässä lausuntopalvelussa.
Instagramiin painottuneessa vauhdituksessa tiedotettiin lain tärkeyden syitä.
Keskeinen tavoite oli antaa selkeät ohjeet siihen, miten oma kommentti ilmastolakiin
jätetään. Ilmastolakiin liittyvät julkaisut olivat Climate Moven Instagramin vuoden
tykätyimipiä julkaisuja ja saivat paljon näkyvyyttä. Suosituin postaus tavoitti yli 3600
käyttäjää. Vajaan viikon kestäneen tempauksen jälkeen ilmastolaista lausuttiin lähes
390 kertaa, kun sitä ennen lausuntoja oli jätetty vasta 26.

KUVA: https://www.instagram.com/p/CThzq-ENEDJ/
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2.1.3 Ilmastolukupiiri
Climate Moven lukupiiri järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2021 osana
Greenpeacen ja Helmet-kirjastojen yhteistä ilmastolukupiiri -kampanjaa ja suuren
suosion sekä onnistuneen toteutuksen takia konsepti päätettiin ottaa Climate
Movessa uudestaan käyttöön myös syksyllä 2021. Lukupiirissä tutustutaan rennossa
ja turvallisessa ilmapiirissä erilaisiin ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin tieto- ja
kaunokirjallisuuden kautta.

"Lämmin ilmapiiri, helppo osallistua keskusteluun."
"Osallistuminen oli helppoa. Lukupiirin ilmapiiri oli hyvä ja turvallinen."
"Keskusteluun osallistuminen oli ainakin minulle helppoa! Ilmapiiri oli innostava ja
inspiroiva, ja eri näkökulmat ruokkivat hyvin toisiaan."
-Lukupiiriin osallistuneiden palautteita
Kevään tapaamiset olivat 11.2., 11.3., 8.4., ja 13.5.. Tapahtumassa pureuduttiin tieto- ja
kaunokirjallisuuden kautta yhteiskunnallisen muutoksen, luonnon monimuotoisuuden
sekä ilmastotunteiden kaltaisiin teemoihin. Teemoja lähestyttiin yhteiskunnallisesta
näkökulmasta. Kevään aikana kokoonnuttiin etänä Zoomissa yhteensä neljä kertaa.
Ensimmäinen teema oli monimuotoisuus kolmella kirjavaihtoehdolla. Kirjat olivat Maja
Lunden Mehiläisten historia (The History of Bees), Juha Kauppisen Monimuotoisuus
ja Hanna Mattilan toimittama Elämän verkko: luonnon monimuotoisuutta edistämässä.
Tapaamisesta jäi päällimmäiseksi mieleen se, miten monimutkainen asia luonnon
monimuotoisuus todella on. Siinä missä Mehiläisten historiassa kuvattiin yhden lajin
tärkeyttä. Elämän verkko taas kannusti tarkastelemaan luonnon monimuotoisuutta
uudenlaisista näkökulmista ja siirsi katseen suurempiin kokonaisuuksiin ja
yhteiskuntaan. Kerralla keskusteltiin myös tulevaisuuden visioista ja uhkakuvista.
Kirjat tarjoilivat toisaalta dystopiaa maailmasta, jossa yksi tärkeä laji on kadonnut, ja
toisaalta utopistisia kuvauksia ja mahdollisuuksia.
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Seuraava teema oli yhteiskunnallinen muutos neljällä teoksella;
Jason Hickel: Less is more: how degrowth will save the world. Maria Joutsenvirta &
co: Sivistys vaurautena - radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa.
Naomi Klein: On Fire: The Burning Case for a Green New Deal. Ville Lähde: Niukkuuden
maailmassa.
Lukupiirissä puhututti mm. ympäristön resurssikysymykset, globaalit eriarvoisuudet
ja oikeudenmukaisuus sekä eniten kapitalismin yhteys ilmastonmuutokseen, ja
talousjärjestelmän uudistaminen ratkaisuna kestävyyskriisiin. Tämän näkökulman
lisäksi keskityttiin vertailemaan muita kirjoissa esiteltyjä tapoja siirtyä kohti kestävää
yhteiskuntaa. Jotta keskustelu ei olisi tuntunut niin isojen aiheiden äärellä liian
raskaalta, katseet käännettiin myös kohti tulevaa: kirjoissa painotettiin sitä, että
vaikka suuria tekoja tarvitaan, paremman tulevaisuuden visiot ovat mahdollisia.
Kevään viimeisen lukupiiritapaamisen teema olivat ympäristötunteet.
Lukupiirin toinen rupeama aloitettiin syyskuussa. Vuoden toisessa
lukupiiri-kokonaisuudessa perehdyttiin tieto- ja kaunokirjallisuuden kautta erilaisiin
ilmastonmuutokseen liittyviin teemoihin. Tämän syksyn teemoiksi valikoituivat
ilmastoliikkeen moniäänisyys, ilmastonmuutos ja tieto sekä
ilmasto-oikeudenmukaisuus. Neljä tapaamiskertaa olivat 21.9., 12.10., 16.11. ja 14.12.

2.1.4 Podcast: Ilmastokriisilinja
Climate Moven oman podcastin, Ilmastokriisilinjan, ensimmäinen kausi julkaistiin
huhtikuussa 2021. Ilmastokriisilinjan tavoite on laajentaa keskustelua yksilöiden
kulutustottumuksia ja teknologisia ratkaisua korostavasta keskustelusta kohti
intersektionaalista, antirasistista, systeemistä ja eksistentiaalista käsittelytapaa.
Podcastia on julkaistu Spotifyssa sekä Apple Podcasts ja Google Podcasts
-palveluissa. Ilmastokriisilinjan ensimmäinen kausi on rahoitettu Suomen
kulttuurirahaston ja Allianssin ja Ilmastonmuutosvoima-hankkeen avulla.
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Podcastin vakiojuontajina toimivat Tuuli Aitchison ja Lauri Paloheimo. Kussakin
jaksossa keskitytään eri teemoihin, josta keskustellaaan yhdessä vaihtuvien
vieraiden kanssa. Ilmastokriisilinjan ensimmäisellä kaudella keskityttiin muun muassa
yhteiskunnallisesta vastuusta ja etuoikeuksista, antirasismista, vammaisuudesta ja
taiteen roolista ilmastokriisin hillinnässä.

2.1.5 Ilmastokeskusteluja nuorten äänellä
Ilmastonmuutosvoima-hankkeen rahoittamaan Ilmastokeskusteluja nuorten äänellä
-projekti. Nuoria haettiin työryhmiin, jotka käsittelivät etänä järjestettävissä
työpajoissa seuraavia aiheita: Antirasismi (18.10.), Taide (20.10.) ja Mielenterveys
(22.10.). Työryhmissä kuultiin mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja ja käytiin
avointa keskustelua aiheiden kytköksistä ilmastokriisiin.
Vaikuttaminen mahdollistettiin matalalla kynnyksellä. Työpajoissa oli puolen tunnin
puheenvuoro asiantuntijalta tai kokemusasiantuntijalta, sen jälkeen keskustelua ja
ideointia. Taide ja ilmastonmuutos -työryhmä pohti, miten yhdistää taiteen
tekeminen ja ilmastoaktivismi. Kenelläkään työryhmän jäsenistä ei ollut aikaisempaa
kokemusta ilmastoliikkeeseen osallistumisesta.
Työryhmää kiinnosti videotaide, ja nopeasti ryhmän jäsenten osaamisalueista
muotoutui kiinnostava kokonaisuus: videoteos, jossa yhdistetään tanssia ja runoutta.
Videoteos käsittelee luontosuhdetta. Työryhmä ideoi, käsikirjoitti ja toteutti
videoteoksen keskenään. Koordinaattori auttoi käytännön asioiden hoitamisessa.
Lisäksi työryhmän toiveena oli, että koordinaattori hoitaisi videon levityksen. Video
julkaistiin Youtubessa sunnuntaina 28.11. ja sitä jaettiin Climate Moven sosiaalisen
median kanavilla.
Ilmastonmuutos ja mielenterveys -työryhmää yhdisti rakkaus luontoon ja halu luoda
turvallinen tila kohtaamisille ja tunteiden jakamiselle. Siltä pohjalta syntyi Well-Being
and Nature -ilta, joka järjestettiin Arkadia International Bookshopissa torstaina 25.11.
klo 17.30-20. Illassa lähestyttiin ilmasto- ja ympäristötunteita niin kehollisuuden,
luovan ilmaisun kuin keskustelujen kautta. Tapahtuma aloitettiin lyhyellä
meditaatiolla/rauhoittumisella. Sen jälkeen luovaa kirjoittamista ja maalaamista.
Pienen tauon jälkeen käsiteltiin aihetta vapaamuotoisissa pienryhmäkeskusteluissa.
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Illan päätteeksi tapahtumassa esiintyi Lyyti, jonka vangitseva presenssi ja lohtua
tuovat lyriikat kruunasivat intiimin illan. Tapahtuma oli valtavan onnistunut, ja keräsi
paljon positiivista palautetta osallistujilta. Tuntui, että tämän kaltaiselle jaetulle
hetkelle oli erityisesti tänä poikkeuksellisena aikana paljon tilausta.
Myös työryhmän jäsenet olivat tyytyväisiä. Projektin tavoitteena oli tuoda
uudenlaisia ääniä mukaan ilmastoliikkeeseen ja kannustaa tekemään omannäköistä
vaikuttamistyötä. Työryhmien jäsenistä vain yhdellä oli aiempaa kokemusta
ilmastoaktivismista. Erityisesti taideryhmän jäsenet olivat innostuneita siitä, että
olivat löytäneet tavan yhdistää taiteen tekemisen ilmastoaktivismiin. Myös toisessa
työryhmässä oltiin innostuneita ilmastotoiminnasta, ja pohdittiin vastaavien
tapahtumien järjestämistä myös tulevaisuudessa.

2.3 Viestintä ja näkyvyys
Ilmastoveivaajat ry viestii sisäisesti ja Climate Moven aktiivien kanssa
Slack-pikaviestialustalla. Yhdistyksen julkinen tiedottaminen tapahtuu Climate
Moven kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi ajankohtaisista asioista
ilmoitetaan myös sähköisellä uutiskirjeellä.
Sosiaalisessa mediassa kerromme toiminnastamme, ajankohtaisista ilmastoon
liittyvistä kysymyksistä ja vaikuttamismahdollisuuksista. Sosiaalisen median
kanavista aktiivisin on Climate Moven Instagram-kanava, jossa viestimme omasta
toiminnastamme sekä jaamme myös muiden ilmastotoimijoiden julkaisuja ja ilmastoon
liittyvviä ajankohtaisia uutisia.
Climate Moven verkkosivuilla kerrotaan Climate Moven tapahtumista, jaetaan
kannanottoja ja julkaistaan blogia. Climate Moven blogi toimii paitsi alustana paitsi
Climate Moven omien aktiivien kirjoituksille myös muiden ilmastoaiheista kirjoittavien
julkaisuille. Vuoden 2021 aikana Climate Moven blogissa on julkaistu esimerkiksi
Nuorten Vuoro -projektin kirjoituksia sekä Climate Moven aktiivien kirjoituksia
kuntavaaleihin, suoraan toimintaan ja ilmastolakiin liittyen.
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2.4 Kehittäminen
2.4.1 Strategiatyö
Climate Moven verkkosivuilta on niiden ensijulkaisusta asti löytynyt pääviestit
ilmastotoiminnan kirittämisestä kohti hiilineutraaliutta 2035 ja maninfesti
ilmastotoiminnan puolesta. Näiden täydentämiseksi heräsi kuitenkin tarve miettiä
tarkemmin, mikä muu kiteyttää Climate Movea. Niinpä vuonna 2021 pidettiin kaksi
työpajaa, joissa muotoiltiin Climate Movelle visio, missio ja arvot.
Organisaatiot usein määrittelevät visioksi jonkin tulevaisuudenkuvan, joka olisi heille
suotuisa. Näin teki myös Climate Move – mutta toiminnan kasvuun tähtäämisen sijaan
visioimalla maailmantilan, jossa Climate Movea yksinkertaisesti ei enää tarvittaisi.
Visioksi eli tulevaisuuden tahtotilaksi muodostui seuraava:

Hyvä elämä kaikille maapallon ehdoilla.
Missioksi eli Climate Moven omaksi rooliksi yhteiskunnallisena toimijana vision
tavoittelussa aktiivit muotoilivat:

Missiomme on rohkaista rakentamaan kestävää ja
reilua yhteiskuntaa yhdessä oppimalla ja
tiedon pohjalta toimimalla.
Lisäksi strategiatyöpajassa työstettiin arvoja, jotka Climate Moven aktiivit
allekirjoittavat. Arvot ovat jaettuja toimintasääntöjä – ohjenuoria kaikkeen
organisaation toimintaan. Tärkeää ei ole itse sanalista, vaan se, millaisina tekoina
arvot konkretisoituvat. Arvot auttavat organisaatiota pitkäjänteiseen toimintaan, eli
tekemään arvojen mukaisia valintoja. Ne auttavat myös uusia jäseniä hahmottamaan,
mistä on kyse sekä saamaan varmuutta päätöksiin.
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Arvoiksi valittiin:

Empatia ja oikeudenmukaisuus (sis. mm.
yhdenvertaisuus, lempeys, rohkeus, moniäänisyys)
Avoin ja rakentava keskustelu (sis. mm.yhteistyö,
dialogisuus, yhteisöllisyys)
Aktiivinen oppiminen (sis. mm. tiedelähtöisyys,
kuunteleminen, uteliaisuus)
Visio, missio ja arvot luotiin siksi, jotta myös reaktiivisissa, ketterissä toimissa on
helppoa nojata kiteytyksiin jotka muistuttavat organisaation luonteesta ja tuovat
pitkäjänteisyyttä toimintaan. Samalla on toki muistettava, että Climate Move on
organisaationa elävä ja kulloistenkin aktiiviensa summa. Näin ollen on luonnollista,
että nyt määritellyt asiat tulevat jollain aikajänteellä tarkentumaan, muuttumaan ja
elämään. Oikeudenmukaisesti, avoimesti ja uutta oppien, kuten Climate Move.
Suunnittelukerroilla mukana olleiden konsensus julkistettiin keväällä sisäisen
viestinnän kanava Slackissa mahdollisille kommenteille ja jatkokehittämiselle. Myös
etävapussa kerättiin spontaaneja kommentteja ja palautetta näistä viestinnän
elementeistä.
Strategiaelementeille ei ole tehty ulkoista lanseerausta, mutta määritellyt visio,
missio ja arvot on jo olleet sisäisesti käytössä ohjaamassa uusien kampanjoiden
ideointia ja muuten linjaamassa toimintaa.
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Kuva: Strategiatyöstön etätyöpajat pidettiin virtuaalisella työpaja-alustalla
(miro.com)

2.4.2 Yhteisöllisyyden nostatus
Vuonna 2021 pidettiin kaksi hyvinvointi-iltaa – tai -iltapäivää: 2.5. etävappu ja 10.12.
pikkujoulut. Molemmat tapahtumat järjestettiin hybriditapahtumina kulloisenkin
pandemiatilanteen mukaisesti osallistujien terveysturvallisuutta priorisoiden.
Hyvinvointi-illoissa oli pientä ajankohtaista ohjelmaa, vegaanista purtavaa ja
yhteisöllistä, vapaamuotoista ajanviettoa.
Etävapussa kerättiin palautetta Climate Moven strategiasta (validointia sille mission,
vision ja arvojen puhuttelevuudesta) ja äänestettiin kuntavaalikampanjan nimestä.
Pikkujoulujen viettoon puolestaan yhdistyi hallituksen etäkokous aluksi, ja kokouksen
jälkeisessä vapaamuotoisessa osuudessa reflektoitiin kuluneen vuoden haasteita ja
kerättiin ideoita toimintaan uudelle vuodelle.
Hyvinvointi-illoissa keskusteltiin myös siitä, mikä kutakin aktiivia Climate Movessa
inspiroi. Etävappuun osallistuneiden spontaanit vastaukset olivat seuraavanlaisia:
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“Ihmiset” – “Yhteisö” – “Jatkuva oppiminen”
– “Ennakkoluuloton asenne – on lupa ehdottaa mitä vaan” –
“Se, että voi olla toimijana ilmastokriisissä, ei sivustakatsojana.”
– “Uutena tyyppinä inspannut se, että on dynaaminen fiilis, halua edistää asioita (ei
esim. somessa näyttämisen vuoksi). Asioihin tartutaan innolla.” –
“Toiminnan nopea tempo ja ketteryys vakiintuneisiin toimijoihin nähden – asioiden
eteneminen on tehokasta ja rajoja omalle roolille ei ole.”
– “Vapaus toimia” – “Upeita, visuaalisia kamppiksia”
– “Ihmisten pyyteetön toiminta, eli miten aidosti huomaa ydinporukan tekevän
asioita. Huomaa, että ollaan yhteisellä asialla.” –
Molemmissa tapahtumissa oli mukana noin 15 henkeä – niin uusia, tauolta palaavia
kuin paraikaa aktiivisesti toiminnassa mukana olevia aktiiveja. Hyvinvointi-illat
mahdollistivat tärkeän reflektio-, järjestäytymis- ja lepohetken yhdessä.

2.5 Ilmastoyhteistyötä yli organisaatiorajojen
2.5.1 Tiina ja Antti Herliniin säätiö x Climate Move
Ilmastoveivaajat ry on solmi 29.11.2021 monivuotisen rahoitussopimuksen Tiina ja
Antti Herlinin säätiön kanssa. Säätiö varaa vuosittain 20 000 euroa Ilmastoveivaajat
ry:n kautta Climate Moven käyttöön. Ensimmäinen rahoituskausi kattaa vuodet
2021–2024. Pitkä yhteistyö TAH-säätiön kanssa mahdollisti sujuvan yhteydenpidon,
ja kokonaisuutta hiottiinkin yksissä tuumin toukokuusta 2021 asti.
Rahoituksen budjetti on varattu Climate Moven hankkeisiin ja kampanjoihin, ja osa
siitä ohjataan kattamaan Climate Moven yleisiä viestintäkuluja (verkkosivut,
some-näkyvyys). Rahoituksella on tavoitteena toteuttaa vähintään 2–3 hanketta
vuosittain.

2.5.2 Muita esimerkkejä yhteistyöprojekteista
Verkostossa toimiminen on Climate Movelle ominaista ja teemme mielellämme
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2021 koronapandemian aiheuttamat
tapahtumarajoitukset haittasivat valitettavasti jälleen toiminnan järjestämistä
yhdessä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa, mutta iloksemme pääsimme mukaan
useampiin tapahtumiin yhdessä kiinnostavien yhteistyötahojen kanssa.
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Keskusteluja I.C.E.-teoksella
Elokuussa olimme myös yhdessä Tunne ry:n kanssa mukana Green Lahti 2021
-ympäristöpääkaupunkiprojektin tapahtumassa Kansalaistorilla, missä jään sulamista
havainnollistava taideteos herätti keskustelua ilmastonmuutokseen liittyen.
Tapahtumaa varten Kansalaistorille oli toimitettu kolme metriä korkeita jääkuutioita,
joiden oli tarkoitus sulaa kymmenen päivän ajan, mutta sääoloista johtuen ne sulivat
jo nopeammin.
Climate Moven aktiiveja oli mukana tapahtumassa yhtenä päivänä. Sulavat jääteokset
toimivat keskustelunaloittajana, ja Kansalaistorilla käytiinkin ajatuksia herättäviä
keskusteluja ohikulkijoiden kanssa ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista. Päivän
aikana keskusteltiin noin 300 ihmisen kanssa. Keskustelujen aikana jaettiin myös
tietoa ilmastotunteiden kohtaamisesta ja ilmastotoimintaan osallistumisesta.

Työpajoja ja teatteria ympäristötunteista
Vuonna 2021 Climate Move on ollut mukana myös muissa yhteistyöprojektuissa
tukea ilmaston- ja ympäristönmuutokseen liittyvien tunteiden ja ajatusten
käsittelyyn tarjoavan Tunne ry:n kanssa. Syksyllä järjestimme Tunne ry:n kanssa
ympäristötunteisiin liittyvän työpajan lukiolaisille sekä olimme mukana kehittämässä
Svenska Kulturfondenin tukemaa ympäristötunteita käsittelevää
lastenteatteriesitystä.

#stoptunnelivisio
Marraskuussa osallistuimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa yhdessä
Greenpeacen, Elokapinan ja Maanystävien kanssa #stoptunnelivisio-hankkeeseen,
joka pyrki estämään Helsinkiin kaavaillun yksistysautoilua edistävän
Sörnäistentunnelin etenemisen Helsingin kaupunginvaltuustossa.
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Partiolaisten johtajatulet ja vertaisverstas
Elokuussa Climate Moven aktiiveja osallistui Partiolaisten Johtajatulet-tapahtumaan
ja järjesti siellä vertaisverstaan. Verstaassa pohdittiin, kuinka partiolaiset voivat
hyödyntää organisoitumiskykyään ilmasto- ja ympäristökriisien hillitsemiseksi.
Paikan päällä nähtiin, kuinka voimautuneina osallistujat lähtivät työpajasta ja
yhteystietoja vaihdettiin innokkaasti.

KUVA: Climate Moven Instagram-tili

Climate Move mukana Viimeinen siirto -kirjassa
Huhtikuussa 2021 julkaistiin “Viimeinen siirto – suomalainen ympäristöliike nyt eli
kuinka mahdoton tehdään” -teos, joka kokoaa yhteen suomalaisen ympäristöliikkeen
monenkirjavat muodot. Myös Climate Move -kansalaisliikkeen ja sitä edeltäneen
Ilmastoveivi2019-kampanjan kehitysvaiheet on dokumentoitu mukaan teokseen.
Kirjassa joukko suomalaisen ympäristöliikkeen toimijoita politiikan, tutkimuksen ja
kansalaisvaikuttamisen kentältä pohtii ympäristöliikkeen nykytilaa ja tulevaisuuden
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visioita. Climate Moven aktiivi Sonja Nielsen on kirjoittanut kirjaan esseen, jossa
hahmotellaan Climate Move -kansalaisliikkeen ja Ilmastoveivi2019 -kampanjan
kehitysvaiheita, arvoja, strategioita ja muutosfilosofioita. Ennen kaikkea essee
kuvastaa kirjoittajan kokemuksia ja näkemyksiä kansalaisvaikuttamisesta ja yksilön
toimijuudesta muuttuvassa maailmassa. Kirjan on toimittanut Teemu Vaarakallio ja
kustantanut Kustantamo S&S.

2.5.3 Yhteistyötahot
Tahot, joiden kanssa saimme tehdä yhteistyötä vuonna 2021:
Tunne ry
Tiina ja Antti Herlinin säätiö,
Elokapina,
Allianssi,
Greenpeace,
Helmet-kirjastot

19 / 21
Ilmastoveivaajat ry | Toimintakertomus 2021

3.

Hallinto

Hallitus ja sen jäsenet:
Yhdistyksen puheenjohtajana toimintavuonna 2021 toimi Santtu Silventoinen ja
muina hallituksen jäseninä Theo Levlin, Tero Alstola ja Katri Pakula. Varapuheenjohtaja
oli Theo Levlin.
Yhdistyksen kokoukset:
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 7.4.2021, ja siihen osallistui 5 yhdistyksen
varsinaista jäsentä.
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 10.12.2021 ja sinne osallistui 7 yhdistyksen
varsinaista jäsentä. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin myös Climate Moven
aktiivien pikkujoulut.
Hallituksen kokoukset:
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 9 kertaa: 23.11.2020,
20.1.2021, 24.2., 7.4., 17.5., 9.8., 27.9., 15.11. ja 18.11.
Jäsenmäärä:
Yhdistyksellä oli 15 varsinaista jäsentä 31.12.2021. Yhdistyksellä ei ollut
kannatusjäseniä.
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4.

Talous

Koronarajoitusten johdosta Climate Moven tapahtumatoiminta pysyi vähäisenä,
minkä takia myös yhdistyksen rahaliikenne ja kulut olivat verrattain pienet tilikaudella
2021. Ainoa tulo oli Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä saatu 500 euron avustus
Kansalaistorin I.C.E.-tapahtumaan. Tilikauden alijäämä oli 3.215,67 euroa. Yhdistyksen
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi hallitus panosti vuonna 2021 voimakkaasti
varainhankintaan. Merkittävä onnistuminen oli kolmivuotisen rahoitussopimuksen
solmiminen Tiina ja Antti Herlinin säätiön kanssa. Sopimuksen avulla Ilmastoveivaajat
ry:n on mahdollista rahoittaa Climate Moven toimintaa vuosittain 20.000 eurolla
ajanjaksolla 5.11.2021–4.11.2024.
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