Vaikuttajat
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Tehtävä: Arvostan / ihailen
• Naapurini

huomaavainen

• Jean Sibelius

musikaalisesti lahjakas

• Lapsuudenystäväni Maria

hyväntahtoinen

• Koirani Musti

uskollinen, rakastava

• Minna, nykyinen työkaveri

älykäs

• Robin Hood

oikeudenmukainen

• Tero, puolisoni

huumorintajuinen, lämmin
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Ympäristövaikuttajat
• John Muir – skotlantilais-amerikkainen luonnonsuojelun
uranuurtaja

• Dian Fossey – gorillatutkija, etologi
• Masanobu Fukuoka – japanilainen mikrobiologi
• Fransiscus Assisilainen – luonnon ja
luonnonsuojelijoiden suojeluspyhimys

•
•
•
•

• Ken Saro-Wiwa – nigerialainen ympäristöaktivisti
• Paul Watson – kanadalainen maailmanlaajuisesti
tunnettu eläin- ja luontoaktivisti

Rachel Carson – yhdysvaltalainen kirjailija, biologi
Sir David Attenborough – luontodokumenttien tekijä
Chris Jordan – taiteilija, valokuvaaja
Brigitte Bardot – ranskalainen eläinaktivisti, näyttelijä
Vanessa Nakate – ugandalainen nuori ilmastoaktivisti
Andrew Linzey – Oxfordin yliopiston eläineettisen
keskuksen johtaja, pastori

• Al Gore – ilmastonmuutospoliitikko, dokumentaristi
• Joaquin Phoenix – näyttelijä, luonnonsuojelija
• Ellen MacArthur – Ellen MacArthur säätiön perustaja,
• Jane Goodal – tutkija, etologi, antropologi

Maneka Gandhi – intialainen poliitikko
Wangari Maathai – kenialainen ympäristöaktivisti, Nobelpalkinnon saaja
elokuvatuottaja

ammattiyhdistysjohtaja

purjehtija

Leonardo Di Caprio – näyttelijä, ilmastoaktivisti

• Pete Bethune – uusiseelantilainen merikapteeni,

• Chico Mendes – brasilialainen luonnonsuojelija,

•
•
•
•
•
•

Greta Thunberg – ruotsalainen nuori ilmastoaktivisti

SUOMALAISIA ESIMERKKEJÄ:

•
•
•
•
•
•

Markku Ollikainen, professori, Suomen ilmastopaneelin pj
Kristo Muurimaa – tunnettu eläinoikeusaktivisti
Mari Pantsar – johtaja Sitrassa
Leo Stranius – konsultti, ilmastoaktivisti
Pertti Salolainen – luonnonsuojelija
Siiri Mäkelä – Nuorten agenda 2030 -ryhmän
puheenjohtaja

• Pentti Linkola – kalastaja, radikaali ajattelija, kirjailija
• Salla Tuomivaara – sosiologi, tutkija
• Risto Isomäki – tietokirjailija, yhteiskuntatieteilijä
OPISKELIJAN OMA EHDOTUS – kuka?
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Maantiede
1. SELVITÄ PARISI KANSSA VASTAUKSET
SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN:

2. TEHTÄVÄ:
• Laaditaan ryhmän kesken yhdessä aikajana
tai maailmankartta. Sijoitetaan henkilöt janalle
ja kartalle.

• Koska ja missä kyseinen henkilö on
elänyt/elää? Minkälaisia
ympäristöuhkia/ongelmia hänen
asuinalueellaan on?

• Tehtävässä voi hyödyntää ilmaisia
maailmankarttapohjia, joita löytyy
freeworldmaps.net-sivulta.

• Mikä sai henkilön innostumaan
luonnonsuojelusta?
• Mitkä ovat valitsemasi henkilön keskeiset
ajatukset ja tavoitteet ympäristötoiminnassa?
• Mihin luonnon hyvinvointia uhkaavaan asiaan
hän on erityisesti pyrkinyt vaikuttamaan?
• Onko joitakin hänen ajamiaan tavoitteita jo
saavutettu?

• Draama: suunnittele ja esitä parisi kanssa
noin 5 min pituinen näytelmä. Draamassa
toinen parista esittää tv-toimittajaa ja toinen
valitsemaanne henkilöä.
Haastattelun aiheena on ekologinen kriisi ja
erityisesti asia, jota valitsemanne henkilö on
pyrkinyt työssään/elämässään edistämään.

• Mitä vaikeuksia ja haasteita hän on
kohdannut?
• Mitä merkitystä ekologisen kriisin
näkökulmasta olisi, mikäli toimija olisi
saavuttanut/saavuttaisi tavoitteensa?
• Mikä henkilössä on erittäin vaikuttavaa ja
ihailtavaa?
• Onko jotain, mistä ette ole täysin samaa
mieltä hänen kanssaan?
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Psykologia
1 SELVITÄ

2 KUVITTELE, ETTÄ OLET VALITSEMASI

HENKILÖ JA VASTAA SEURAAVIIN
YSTÄVÄNI-KIRJAN KOHTIIN/KYSYMYKSIIN.

• Milloin ja missä kyseinen henkilö on
elänyt/elää?

• Valitse yksi sana, jolla kuvailisit itseäsi.

• Mikä sai henkilön innostumaan
luonnonsuojelusta?

• Mitkä arvot ja normit ohjaavat toimintaasi?

• Vaikuttaako henkilön toimintaan ulkoinen vai
sisäinen motivaatio? Perustele.

• Mitä inhoat eniten?

• Millaiset sosiaalipsykologiset tekijät ovat
vaikuttaneet henkilön toimintaan ja
valintoihin?

• Millaisia stereotypioita sinuun liitetään? Miksi?

• Mikä on suurin unelmasi?
• Kuka on idolisi?

• Millä tavoin henkilö pyrkii/on pyrkinyt
vaikuttamaan muihin?

• Ketkä kuuluvat sisäryhmääsi ja ketkä ovat
ulkoryhmässä? Miksi?

• Mikä henkilössä on erittäin vaikuttavaa ja
ihailtavaa?

• Mikä on mottosi?

• Onko jotain, mistä et ole täysin samaa mieltä
hänen kanssaan?

Älä unohda lisätä/piirtää kuvaa itsestäsi!

• Yritä selvittää ja pohtia:
• Mitä sellaisia tapahtumia henkilön
elämässä on voinut olla, jotka ovat
saattaneet vaikuttaa siihen, että hän on
kiinnostunut luonnonsuojelusta?
• Millaiset elinympäristöön liittyvät tekijät
ovat mahdollisesti muokanneet hänen
ajatteluaan?
www.luontojatunteet.fi

Biologia
1 SELVITÄ VASTAUKSET

2 POHDI

• Koska ja missä kyseinen henkilö on
elänyt/elää?

• Miltä tuntui selvittää asioita kyseisestä
henkilöstä? Oliko hänessä jotakin
samaistuttavaa?

• Minkälaisia ympäristöuhkia juuri hänen
asuinalueellaan on? Ovatko juuri nämä uhat
saaneet kyseisen henkilön innostumaan
ympäristönsuojelusta?
• Mitkä ovat valitsemasi henkilön keskeiset
ajatukset ja tavoitteet toiminnassaan?
• Mihin ympäristöä uhkaavaan asiaan hän on
erityisesti pyrkinyt vaikuttamaan?
• Onko joitakin hänen ajamiaan tavoitteita jo
saavutettu?
• Mitä vaikeuksia ja haasteita hän on
kohdannut?

• Mikä oli erittäin vaikuttavaa? Mitä ihailet
henkilössä?
• Onko jotain, mistä et ole samaa mieltä hänen
kanssaan?

3 TEE
• Laadi henkilöstäsi posteri, johon sisällytät
erityisesti 1. kohdan vastauksia. Posteri voi
olla paperinen tai sähköinen. Esittele posteri
muulle ryhmälle ja vastaa siinä yhteydessä
myös kohdan 2 kysymyksiin.

• Mitä merkitystä ekologisen kriisin
näkökulmasta olisi, mikäli toimija olisi
saavuttanut/saavuttaisi tavoitteensa?
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Äidinkieli
1 VALITSE SINUA KIINNOSTAVA

2 LAADI ASIANTUNTIJAPUHEENVUORO

VAIKUTTAJA
• Millainen koulutus/tausta vaikuttajalla on?
• Milloin ja miksi hän on kiinnostunut
ympäristöasioista?

Laadi keräämistäsi tiedoista
asiantuntijapuheenvuoro.
Jäsentele puheenvuoro selkeästi. Voit myös
havainnollistaa puheenvuoroa kuvilla ja lyhyellä
videolla.

• Millaisiin asioihin hän on pyrkinyt
vaikuttamaan?
• Mitkä ovat hänen keskeisiä mielipiteitään
luonnon tilasta?
• Millaisia vaikuttamiskeinoja hän on käyttänyt?
• Miten hän on onnistunut
vaikuttamispyrkimyksissään?

Pidä puheenvuoro kurssilla sovittuna
ajankohtana tai laadi siitä video koko ryhmälle.
Muista, että puheenvuoro täytyy kohdistaa
kurssilaisille ja esittää luontevasti yleisölle
puhuen, ei muistiinpanoista suoraan lukien.
Puheenvuoron sopiva pituus on 5–10 minuuttia.

• Esittele erityisesti konkreettisia
esimerkkejä asioista, joihin valitsemasi
henkilö on pyrkinyt vaikuttamaan.
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Vieraat kielet
ja toinen kotimainen
1 SELVITÄ

• Miltä tavoitteen saavuttaminen tuntui?

• Koska ja missä kyseinen henkilö on elänyt/elää?

• Ehdota kirjeen lopussa tapaamista ystävällesi ja
allekirjoita kirje (valitsemasi vaikuttajan) nimellä.

• Mitkä ovat valitsemasi henkilön keskeiset ajatukset ja
tavoitteet ympäristötoiminnassa?

Tavoite on jo saavutettu, joten käytä mennyttä aikamuotoa.
Muista kirjeen kirjoittamiseen liittyvät tyyliseikat.

• Mihin luonnon hyvinvointia uhkaavaan asiaan hän on
erityisesti pyrkinyt vaikuttamaan?
• Onko joitakin hänen ajamiaan tavoitteita jo saavutettu?

3 KESKUSTELE

• Mikä henkilössä on erittäin vaikuttavaa ja ihailtavaa?

• Saat nyt opettajalta jonkun toisen opiskelijan kirjoittaman
kirjeen, jossa on allekirjoituksena vain lähettäjän eli
vaikuttajan nimi.

2 TEE

• Sinulla on kaksi tehtävää:

• Kuvittele, että olet valitsemasi vaikuttaja ja onnistunut
saavuttamaan sinulle tärkeän tavoitteen.
• Kirjoita parhaalle ystävällesi kirje (sanamäärä 150-200),
jossa kerrot seuraavista asioista.
• Minkä tavoitteen olet saavuttanut?
• Millä keinoilla tavoite saavutettiin?
• Kenen kanssa teit yhteistyötä tavoitteen
saavuttamiseksi?

1. Tehtävänä on löytää saamasi kirjeen lähettäjä luokassa
kiertelemällä ja kysymyksiä kyselemällä. Kysymykset ja
vastaukset esitetään opiskeltavalla kielellä. Tehtävä
tulee ratkaista selvittämällä henkilön taustoja, nimeä ei
saa suoraan kysyä.

2. Yritä auttaa kirjeen vastaanottanutta henkilöä
löytämään sinut. Asettaudu valitsemasi vaikuttajan
rooliin ja valmistaudu vastaamaan sinulle esitettyihin
kysymyksiin. Luokassa ei saa huutaa. Kaikki
keskustelut käydään kahden henkilön kesken.

• Mitä vaikeuksia matkan varrella oli?
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Kuvataide
1 SELVITÄ JA POHDI

• Onko aiheesta olemassa vastakkaisia näkemyksiä?

• Milloin ja missä kyseinen henkilö on elänyt/elää?

• Etsi verkosta kuvastoa, jota käytetään vastakkaisen
näkemyksen puolesta.

• Mitkä ovat valitsemasi henkilön ympäristötoiminnan
keskeiset tavoitteet?
• Minkälaisia haasteita tai vastustusta henkilö tai
hänen ajamansa asia on kohdannut?
• Mikä henkilössä on erittäin vaikuttavaa ja
ihailtavaa?

• Vertaile löytämiäsi kuvia ja pohdi, millaisia
visuaalisia keinoja (esim. kuvakulmat, värit, merkit,
infograafit) viestinnässä hyödynnetään.

3 TEE

• Onko jotain, mistä et ole täysin samaa mieltä hänen
kanssaan?

• Suunnittele aiheesta oma kantaa ottava somepostaus, jossa hyödynnät selvittämiäsi tietoja.
Postauksen voit tehdä valitsemassasi sosiaalisessa
mediassa.

2 TUTKI

• Jos et halua julkaista postausta, voit tallentaa sen
tarkastelua varten pelkästään kuvana (screenshot).

• Millaista kuvastoa aiheeseen liittyvässä
viestinnässä käytetään?
• Etsi verkosta kuvia, joka liittyvät asiaan, jota
valitsemasi henkilö pyrkii/pyrki elinaikanaan
edistämään.

• Palauta/näytä suunnittelemasi some-postaus
opettajalle. Kerro myös, mitä visuaalisia keinoja olet
hyödyntänyt ja miksi.
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Katsomusaineet
1 SELVITÄ JA POHDI

• Miten ihmisen luontosuhde on muuttunut
kristinuskon 2000-vuotisen historian aikana? (UE02)

• Milloin ja missä kyseinen henkilö on elänyt/elää?
• Mikä sai henkilön innostumaan luonnonsuojelusta?
• Mitkä ovat valitsemasi henkilön keskeiset ajatukset
liittyen hänen ympäristötoimintaansa?
• Mikä henkilössä on erittäin vaikuttavaa ja
ihailtavaa?
• Onko jotain, mistä et ole täysin samaa mieltä hänen
kanssaan?

2 TUTKI
• Millaiset tekijät ovat mahdollisesti muokanneet
henkilön maailmankatsomusta, maailmankuvaa ja
elämänkatsomusta? (ET)

• Mitä uskontoja/ideologioita harjoitetaan henkilön
elinympäristössä? (UE03)
• Miten ihmisen ja luonnon välinen suhde
määritellään näissä uskonnoissa/ideologioissa?

3 RYHMÄKESKUSTELU
• Eläydy valitsemasi henkilön rooliin ja pohdi
erityisesti henkilön katsomuksellisia/ideologisia
perusteita luonnonsuojeluun liittyen.
• Muodostakaa neljän opiskelijan ryhmiä, joissa on
edustettuina neljä valitsemaanne henkilöä.
Esitelkää itsenne ja etsikää mahdollisimman monta
tekijää, jotka yhdistävät teitä ja teidän ajatteluanne.

• Huomioi sekä yhteiskunnalliset että
henkilöhistoriaan liittyvät tekijät.
• Miten luontoa (ja luonnonsuojelua) käsitellään
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin pyhissä
kirjoissa? (UE01)
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Opinto-ohjaus
TEHTÄVÄT
a) Selvitä vastaukset seuraaviin kysymyksiin ja
valmistele n. 2–3 min pituinen videoesitys
henkilöstä.

b) Katsokaa 3-4 henkilön ryhmissä toistenne
videot ja keskustelkaa videoiden pohjalta
seuraavista asioista

• Koska ja missä kyseinen henkilö on elänyt/elää?

• Mitä yhteistä kaikilla esitellyillä henkilöillä on?

• Mitä hän on opiskellut tai tehnyt/tekee työkseen?

• Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja minkä puolesta
haluaisit työskennellä?

• Miten hän päätyi vaikuttajaksi? Selvitä ja pohdi,
mikä häntä todennäköisesti motivoi.
• Mitkä ovat valitsemasi henkilön keskeiset ajatukset
ja tavoitteet?

• Mikä tekee työstä mielenkiintoisen?
• Mitkä asiat motivoivat sinua ja/tai ihmisiä yleisesti?

• Mitä vaikeuksia, haasteita tai mahdollisia
käännekohtia henkilö on elämässään kohdannut?
• Mikä henkilössä on mielestäsi erittäin vaikuttavaa?
Mitä hänessä arvostat?
• Onko jotain, mistä et ole samaa mieltä hänen
kanssaan?
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