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Vaikuttamistori aukeaa
 
Tuuli Hietaniemi, hiilineutraali kiertotalous, Sitra:
Mitä ilmaston kuumenemiselle voi tehdä? (30 min,
kaikille avoin)
 
Työpajat (45 min, ennakkoilmoittautuminen)
 
Työpajat (45 min, ennakkoilmoittautuminen)
 
Tampereen nuorisovaltuuston paneelikeskustelu:
Nuorten ääni kuuluville!  (30 min, kaikille avoin)
 
Vaikuttamistori sulkeutuu ja tilaisuus päättyy
 
 

OHJELMA

 TO 10.9. KLO 14-17.30
MONITOIMITALO 13



1. Ilmastoahdistuksesta toimintaan
Leo Stranius, Helsingin kaupunginvaltuutettu (vihr)
Sisältökuvaus: Ilmastokriisi on tämän sukupolven suurin haaste. Ilmakehän
hiilibudjetti on nykymenolla käytetty alle 8 vuodessa. Planeetan rajat
ylittyvät. Ilmastokriisi ahdistaa. Mitä pitäisi tehdä? Mikä on vaikuttavaa?
Luennolla tarjotaan vastauksia vaikuttavaan ilmastotoimintaan.
 
Tila: Wivi Lönn, 
kello: 15.00-15.45
Max. 120 hlöä 

 
2. Ilmastonmuutos ja konfliktit
CMI eli Crisis Management Initiative -konfliktinratkaisujärjestö
Sisältökuvaus: Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntiin. Ne
maat, jotka ovat kaikkein alttiimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille, ovat
usein myös konflikteille alttiita ja muutoin hauraita. Ilmastonmuutos on
tekijä, joka voi voimistaa yhteiskunnan pinnan alla piileviä jännitteitä.
Vuoropuhelua ja sopeutumistoimia tarvitaan, jotta ilmastonmuutos ei
johtaisi väkivaltaisiin konflikteihin. 
 
Tila: Stage
kello: 15.00-15.45
Max. 100 hlöä 
 

3.  Hei, etkö sä tajuu?
Tiina Karhuvirta, Erityisasiantuntija, Opinkirjo
Sisältökuvaus: Demokratian perustan muodostavat aktiiviset kansalaiset. 
Työpajassa suunnitellaan ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä
viestinnällinen kampanja ja tehdään vaikuttamiseen tähtäävä kampanja.
Työpajan aikana valitaan kohderyhmät, luodaan ydinviestit ja päätetään
viestintäkanavat. Samalla pohditaan, miten nuorten ja päättäjien välistä
keskustelua voitaisiin aktivoida siten, että mahdollisimman moni nuori
pääsisi osallistumaan yhteiseen toimintaan ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi. 
 
Paja 1
Tila: Stenvall
Kello: 15.00-15.45
Max. 32 hlöä 
 
Paja 2 
Tila: Stenvall
Kello: 16.00-16.45
Max. 32 hlöä 

4. "Digivaikuta! Digiraati nuorten ilmastovaikuttamisen
alustana"
Tiina Rättilä, Jari Varsaluoma ja Iikka Pietilä,  ALL-YOUTH -hanke,
Tampereen yliopisto
Sisältökuvaus: Työpajassa demotaan ALL-YOUTH -tutkimushankkeen
kehittämää Digiraati-vaikuttamispalvelua. Tule kokeilemaan
digivaikuttamista ja kertomaan tutkijoille, mikä Digiraadissa pelittää, mikä
mättää! Työpajan osallistujien kesken arvotaan viisi leffalippua.
Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita mieluisimmat aiheet työpajaan.
 
Tila: Strömmer
Kello: 16.00-16.45
Max. 22 hlöä 
 

5.  Äänimatka ihmeelliseen luontoon
Mari Pienimäki ja äänitaiteilijat, NYT! -hanke, Tampereen yliopisto
Sisältökuvaus: Äänimatka johdattaa sinut kolmiulotteiseen
äänimaisemaan, joka koostuu erilaisista luonnon äänistä ja akustisesta
musiikista. NYT!-hankkeen työpajan lopussa voi kertoa, miltä median
välittämä luontokokemus tuntui. Äänimatkan ovat kehittäneet Catarina
Brazão ja Markus Pesonen osana Acoustic Body® -konseptia. 
 
Tila: Stage
Kello: 16.00-16.45
Max. 25 hlöä
 

6.  Kestävä Tampere 2030
Elina Seppänen, ilmasto- ja energia-asiantuntija, Tampereen kaupunki
Sisältökuvaus: Tiedätkö sinä, mitä kaikkia toimenpiteitä kaupunki tekee
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa
toteutetaan yhteistyössä kaupungin yksiköiden, liikelaitosten ja
tytäryhteisöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Monet eri toimijat ovat
muuttaneet toimintatapojaan ilmaston kannalta myönteisten ratkaisujen
toteuttamiseksi. Lukuisat sinuakin koskevat ilmastomyönteiset ratkaisut
eivät ehkä heti ensivilkaisulla kuitenkaan näy. Tule kuulemaan mitä
kaikkea on jo tehty ja mitä uutta on suunnitteilla! 
 
Paja 1:
Tila: Strömmer
Kello: 15.00-15.45
Max. 32 hlöä
 
Paja 2:
Tila: Vintti
Kello: 16.00-16.45
Max. 20 hlöä 

TYÖPAJAT 
Työpajoihin ilmoittautuminen alkaa elokuussa 2020

osoitteessa: bit.ly/ilmastoiltapäivä


