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Case: kotikansainvälinen taidetestaus

• Taidetestaajat törmäyttää Suomen kulttuurirahaston tuella 200 000 kasiluokkalaista taiteeseen 

Helsingissä ja kotipaikkakunnallaan kolmen vuoden aikana. Loistava ajatus ja kulttuurillinen 

kädenojennus teineille. 

• Oulussa on n 4000 kasiluokkalaista ja kolmen vuoden aikana matkoja Helsinkiin kertyy 12 000. 

• Oulun ja Helsingin välisiä matkoja siis 24 000

• Matka tehdään lentäen

• Yhden oppilaan hiilijalanjälki on 63kg / suunta yht.  126 kg/reissu (Finnairin laskuri)

• 12 000 Helsingin matkaa maksaa siis 1 512 000 kiloa hiiltä



Mitä jos mentäisiin Junalla?

• Edelleen ne 12 000 teiniä

• 24 000 Oulu-Helsinki matkaa

• 1,4g hiiltä/matkustaja/kilometri

• 600 km 840 g hiiltä /Oulu-Helsinki

• Yhteensä 20 160 kg 

• 1 512 000kg -20160kg  = 1491840kg 

Lähde: VR GROUP 
Vuosiraportti 2018, 
Toimintakertomus ja 
tilinpäätös Matkustaja-
liikenne, CO2-
päästöintensiteetti 1,4 g/hkm



Koulun ilmastoahdistunut oppilas ottaa asian puheeksi:

Miksei mennä junalla? 
yöjunassa on kiva matkustaa, 

matkalla voi jutella kavereiden 
kanssa ja suunnitella vaikka 

leirikoulua. Sitäpaitsi
lentäminen on valtavan 

epäekologista

Siinä menee yksi 
päivä enemmän, jää 

asioita 
käsittelemättä 

koulussa

Kuka jaksaa mölyäviä 
teinejä yöjunassa, en 

minä ainakaan

Tollo, pääset 
lentokoneella 

Helsinkiin, 
enemmän aikaa 
Kampissa, jeee

Se on suunniteltu 
näin, ei sitä voi 

muuttaa Kiittämätön penska, 
mikään ei käy taas 

tuolle 



Kestävän kehityksen osa-aluepallukat

Taloudellinen Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen

• Hävikin 
minimoiminen

• Paikalliset 
tuottajat

• Oma yrittäjyys
• Kodit
• Järjestöt

• Paikalliset tavat
• Ruokakulttuuri
• Sauna-avanto
• Ei merta 

edemmäs
• Mummot, papat 

=tarinat

• Erityisryhmien 
roolitus ja 
huomioiminen

• Oppilaat 
oppaina ja 
isossa roolissa

• Osallistaminen
• Kiittäminen

• Kierrätys
• Kuljetukset
• Lähiluonto
• Kestävät 

elämykset
• Luontoherkkyys
• Arvokasvatus



Elämän lyhyt historia

Vessapaperirulla on maapallon elämän 
mittainen
Jokainen pala on 2.8 milj vuotta, rullassa 
200 palaa
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Katteettomasta 

optimismista 

rakentavaan 

toivoon

Toivo on verbi, jolla on 

hihat käärittynä ylös.

- David W. Orr

Sanna Koskisen esitys Oulussa 

7.11



Mitä et tunne, 

sitä et arvosta

Jussi.tomberg@ouka.fi


