8 + 1 tapaa muuttaa maailmaa jo tänään

Maailman tilan miettiminen saa mielen helposti matalaksi. Kaikkialla on niin
paljon kurjuutta ja vääryyttä, että vähemmästäkin ahdistaa. Eettinen, kestävä
ja yhdenvertainen maailma tuntuu asialta, joka on tuhansien valovuosien
päässä.
Epätoivolle ei kuitenkaan kannata antaa periksi, sillä yksikin ihminen voi tehdä
paljon. Pienillä teoilla voi olla valtaisat vaikutukset. Vai väittäisitkö vastaan
Greta Thunbergille?
Ja vaikka sinusta ei tulisikaan seuraavaa Gretaa, voit silti tehdä monia arkisia
asioita ja valintoja, jotka vievät maailmaa parempaan suuntaan. Tässä 8 + 1
tekoa, joilla voit muuttaa maailmaa jo tänään.

1. Shoppaile viisaasti

Osa yrityksistä tekee vastuuttomia asioita. Aina kun shoppailet, teet
päätöksen, millaista toimintaa tuet. Onko se ympäristöä tuhoavaa tai
ihmisoikeuksia loukkaavaa? Vai kannatko rahasi osoitteeseen, jossa
tuotannon vaikutuksista kannetaan vastuuta?
Mistä sitten tietää, kuka tuotteen on valmistanut ja miten? Aina sitä ei pysty
selvittämään, mutta netistä löytyy monenlaista tietoa shoppailun tueksi.
Oletko menossa vaateostoksille? Ota avuksi Kuluttajaliiton kätevä vastuullisen
kuluttamisen muistilista:
https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/vastuullinenkuluttaminen/vastuullisenkuluttajan-muistilistat/vaatteet-ja-tekstiilit/
Tsekkaa myös https://www.ostavastuullisesti.fi. Sivustolle on koottu valikoima
vastuullisia tuotteita ja palveluita sekä vinkkejä kestävämpään elämäntapaan.

2. Kokeile kasvisruokaa

Tiesitkö, että vegaaninen ruokavalio on tutkimusten mukaan merkittävin asia,
jonka voit maapallon hyväksi tehdä?
Syy on siinä, että eläinten kasvattaminen lihaksi rasittaa maapalloa
moninkertaisesti enemmän kuin kasvisten viljely.
(Eikä unohdeta sitä, että pandemioita ei juuri olisi, jos ihmiset söisivät lähinnä
kasvisruokaa!)
Vegaaniruokavalion noudattaminen on nykyään uskomattoman helppoa,
koska kasviperäisten tuotteiden saatavuus on suorastaan räjähtänyt niin
kaupoissa, ravintoloissa kuin kahviloissakin.
Jos haluat vegekokeilustasi mahdollisimman helpon, ota osaa ilmaiseen
vegaanihaasteeseen: https://vegaanihaaste.fi/

3. Sijoita parempaan tulevaisuuteen

Sijoittamisen suosio kasvaa Suomessa jatkuvasti. Jos kuulut osakkeista ja
rahastoista innostuneiden suureen joukkoon, käännä selkäsi saastuttaville ja
taantumuksellisille bisneksille ja valitse salkkuusi vastuullisia yrityksiä.
Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa otetaan
huomioon ympäristöasiat, sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tekijät ja
hallintotapa-asiat.
Sen lisäksi että sijoituksesi tuo voittoja omaan salkkuusi vaikutat
sijoituksellasi esimerkiksi ympäristön tilaan.
Vastuullinen sijoittaminen vaatii enemmän aikaa ja vaivaa, mutta asiasta
innostuneelle mahdollisuuksia on monenlaisia.
Alkuun pääset kuuntelemalla esimerkiksi Mimmit sijoittaa - podcastin jakson
vastuullisesta sijoittamisesta:
https://www.mimmitsijoittaa.fi/blogi/vastuullisen-sijoittamisen-alkeet

4. Lahjoita hyväntekeväisyyteen

Ilmastokriisi. Sisällissodat. Poliittiset vangit. Eläinten sukupuutto. Äärimmäinen
köyhyys.
Maailmassa riittää suuria ja pelottavia ongelmia. Niitä miettiessä voi tuntua,
ettei voi muuta kuin musertua taakan alle.
On kuitenkin olemassa helppo, vaikuttava ja turvallinen tapa auttaa: voit antaa
osan tuloistasi hyväntekeväisyyteen. Mieti, mihin sinulla on varaa. Hyvä
tavoite on, että lahjoitat hyvään tarkoitukseen säännöllisesti 1–10
prosenttia tuloistasi.
Mitkä asiat ovat sinun sydäntäsi lähellä? Perehdy eri järjestöihin ja selvitä,
miten lahjoitukset käytetään. Kun tiedät, mihin tarkoitukseen haluat lahjoittaa,
tee lahjoittamisesta itsellesi helppo rutiini. Moni järjestö esimerkiksi tarjoaa
mahdollisuuden vaivattomaan kuukausilahjoitukseen.

5. Käytä nettiä hyvään

Kuinka ollakaan, netistä löytyy muutakin kuin kissavideoita!

Olipa kyse Instagram-stalkkauksesta, doomscrollauksesta tai putoamisesta
YouTube-videoiden kaninkoloon, me kaikki luultavasti vietämme aivan liian
paljon aikaa netissä.
Mitäpä jos tasapainottaisit somen koukuttavassa maailmassa
viettämääsi aikaa tekemällä netissä jotain hyvää? Voit aloittaa esimerkiksi
Amnestyn verkkosivuilta: https://www.amnesty.fi/vetoomukset/
Sivuilla on jatkuvasti joukko vetoomuksia, joiden allekirjoittaminen on helppo ja
nopea tapa osallistua ihmisoikeuksien puolustamiseen.

6. Ryhdy vapaaehtoiseksi

Kaipaatko konkreettista tekemistä toisten ihmisten, eläinten tai ympäristön
puolesta?
Suomesta löytyy suuri määrä yhdistyksiä, joiden toiminta ei olisi mahdollista
ilman vapaaehtoisia.

Erinomainen tapa muuttaa maailmaa onkin lähteä vapaaehtoiseksi tärkeää
asiaa ajavaan yhdistykseen, sillä joukossa on paljon enemmän voimaa!
Tee vaikka lista lempijärjestöistäsi. Luultavasti niistä joku (tai kaikki!) ottaisi
sinut ilolla vapaaehtoiseksi toimintaan mukaan.
Tai tsekkaa löytyisikö Vapaaehtoistyö.fi-verkkosivulta juuri sinua kutkuttava
tehtävä: https://vapaaehtoistyo.fi/fi/
Sen lisäksi, että vapaaehtoistyö tuottaa hyvää muille, se lisää tutkimusten
mukaan vapaaehtoisen omaa hyvinvointia. Se jos joku on win-win-tilanne!

7. Kirjoita kansanedustajille

Kansanedustajat ovat eduskunnassa kirjaimellisesti edustamassa kansaa, ja
suuri osa heistä haluaa aidosti kuunnella, mikä heidän äänestäjiään huolettaa.
Usein kansanedustajien ovia ja sähköposteja kolkuttelevat kuitenkin
yrityskonsultit ja muut ammattilobbarit – eivät suinkaan tavalliset ihmiset kuten
sinä ja minä.

Jotta esimerkiksi nuorten ääni kuuluu eduskunnassa, on kansanedustajien
kuultava nuorten ajatuksia ja tarinoita.
Hyödynnä siis Suomen demokraattista järjestelmää: jos jokin asia on sinulle
tärkeä, kirjoita siitä kansanedustajalle.
Kansanedustajien nimet, kuvat ja yhteystiedot löytyvät täältä:
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/nykyiset_kansanedustajat/Sivut/d
efault.aspx

8. Puutu vääryyksiin – älä jää sivustakatsojaksi

Yhdenvertaisuus ei ole vain hieno sana, vaan jokaiselle kuuluva ihmisoikeus.
Yhdenvertaisuutta pitää puolustaa, sillä maailmassa on myös ihmisiä, jotka
syrjivät toisia esimerkiksi ihonvärin, vammaisuuden, uskonnon tai
seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
Jos todistat häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää
sivustakatsojaksi. Sano jotain.

Unicefin nettisivuilta löytyy viisi käytännöllistä tapaa puuttua rasismiin:
https://kampanja.unicef.fi/blogi/nain-puutut-rasismiin-5-vinkkia/
Ruskeiden Tyttöjen nettisivuilla on hyvä kirjoitus siitä, miten olla hyvä
valkoinen liittolainen:
https://www.ruskeattytot.fi/rtmedia/hyvavalkoinenliittolainen
Oli kiusaamisen tai häirinnän peruste mikä tahansa, puutu asiaan.
Vaikenemalla viestität, että hyväksyt tilanteen.
Se, että puutut, ei todennäköisesti tee sinusta seuraavaa suurta
ihmisoikeuskamppailijaa, mutta jos jokin muuttaa maailmaa niin se, etteivät
ihmiset vääryyttä todistaessaan katso vain hiljaa sivusta.

Bonusvinkki: rakasta ruokaa – älä heitä sitä roskiin

Lopuksi vielä ruokaan liittyvä extravinkki, koska ruokajärjestelmällä on niin
suuri vaikutus meidän kaikkien tulevaisuuteen.

Tiesitkö, että yhteenlaskettuna maailman ihmiset heittävät roskiin kolmasosan
kaikesta ruoasta? Se on yli miljardi tonnia ruokaa. Osaatko kuvitella, miten
jättimäinen ruokavuori se on?
Tai miltä se tuntuu raskasta työtä tekevistä viljelijöistä? Puhumattakaan siitä,
mitä se tarkoittaa eläimille. Miten monta miljoonaa kanaa, nautaa tai sikaa
maailmaan syntyy vain, jotta ne tapetaan ja heitetään sitten roskiin?
Ruoan haaskauksella on valtavat vaikutukset. Yksi pahimmista on
ilmastokriisin kiihtyminen.
Vaikka Suomen tilanne on hieman parempi, meilläkin heitetään joka päivä
miljoona kiloa ruokaa roskiin.
Onneksi ruokahävikin vähentäminen on helppoa! Tässä muutama tärppi, joilla
pienennät omaa osuuttasi ruoan tuhlauksesta:
•

Suunnittele etukäteen ja tee kauppalista ennen ostoksia

•

Käytä vanhimmat elintarvikkeet ensin

•

Katso, haista ja maista ruokaa ennen kuin heität sen pois

•

Pakasta tähteet tai loihdi niistä uusia herkkuja

Lisää vinkkejä löydät Saa syödä! -sivustolta: https://www.saasyoda.fi/vinkit

Maailman muuttaminen on hidasta hommaa. Mutta kuten yllä olevat esimerkit
osoittavat, yksittäinenkin ihminen voi tehdä paljon. Ja kun lyömme voimat
yhteen, voi muutoksen vauhti lyödä meidät kaikki ällikällä!
Minkä keinon sinä otat käyttöön seuraavaksi? Mitä suosittelet kaverillesi?

