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01 ALKUSANAT & AVAINLUVUT

TOIMINNANJOHTAJAN
TERVEHDYS
Jälleen yksi vuosi talvien pelastamista takana. Näin kauden vaihtuessa on hyvä kerätä
tekemiset ja saavutukset paperille ja kaikkien kiinnostuneiden nähtäville.
Paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä tehtävää! Protect Our Winters Finland Ry:n
kehittäminen on tuntunut vähän samalta kuin koko ilmastotyö globaalisti. Paljon hyviä asioita
on jo tapahtunut, monesta asiasta on jo päätetty, isoja muutoksia tapahtuu juuri nyt,
potentiaalia on paljon, mutta resursseja saisi olla enemmän. Ilmastotoimilla on kiire ja juuri nyt
on tärkeää löytää meistä jokaisesta ilmastotyön supervoima, jonka avulla saadaan muutosta
kiihdytettyä entisestään.
POW Finland on vahvalla kasvun tiellä ja erityisen iloisia olemme siitä, että olemme saaneet
aktivoitua mukaan myös tahoja, joille ilmastotyö on uutta. Kansainvälisesti POW on kasvanut
lumilautailijoiden ideasta koko talviurheiluväkeä ja outdoor-yhteistöä yhdistäväksi liikkeeksi.
Viimeisimpänä joukkoon ovat liittyneet POW USA:n aloitteesta myös joukko pyöräilijöitä. POW
EU taas on toimijana vahvistanut euroopan POWien yhteistyötä.
Jotta toimintamme voi jatkaa kasvun tiellä, tarvitsemme mukaan lisää tahtoa, muutoshalua,
resursseja, ihmisiä ja rahaa. Me tarvitsemme mukaan lisää sydäntä, jolla me haluamme suojella
meidän kaikkien tulevaisuutta. Tämän raportin kautta voit tutustua toimintaamme ja kauden
2021-2022 toimenpiteisiin ja kampanjoihin. Toivottavasti se vahvistaa ajatusta liittyä mukaan
toimintaan vapaaehtoisena, kumppanina, lahjoittajana, asiantuntijana, sponsorina tai muussa
itsellesi sopivassa roolissa. Ilmastotyö ja talvet tarvitsevat juuri sinua!
Terveisin, Noora Vihervaara, POW Finland toiminnanjohtaja

15K

POW SoMe kanavat

640894

POWin SoMessa tavoitettu

280.000€
Arvosta tukea kumppaneilta

+30% / 869
Jäsenmäärä
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02 STRATEGIAN PAINOPISTEET

FOKUKSENA LIIKENTEEN JA
MATKAILU ILMASTOVAIKUTUKSET
2021-2022 toimintaa ohjasi POW Finlandin strategia, jonka lähtökohtana oli
POW EU:n linjaukset, jossa strategian painopiste on erityisesti liikenteen ja
matkailun päästöjen vähentämisen toimenpiteissä.

01

POLITIIKKAMUUTOKSET

Luodaan talviurheiluyhteisön sisälle tukea Suomen hallituksen tavoitteille
hiileneutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä ja liikenteen päästöjen
puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Ilman laajaa kansalaisten tukea on
epätodennäköistä, että nämä tavoitteet saavutetaan.

02

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET

Tehdään tiivistä yhteistyötä kumppaneiden, etenkin hiihtokeskusten kanssa,
jotta kotimaan ja lähialueiden talviurheilukohteet olisivat houkutteleva
vaihtoehto matkustamiselle Alpeille, Japaniin, Pohjois-Amerikkaan tai muihin
lentomatkoja vaativiin talviurheilukohteisiin.

03

YHTEISÖN MUUTOS

Lisätään talviurheiluyhteisön tietoisuutta eri liikennemuotojen hiilijalan-jäljestä ja
rohkaistaan käyttämään joukkoliikennettä talviurheiluharrastusten pariin ja
talvilomakohteisiin matkustaessa. POW:in lähettiläät, kumppanit ja aktiivit
toimivat esikuvina ja vaikuttajina vähäpäästöisten liikkumismuotojen
edistämisessä.

"Talviurheiluyhteisön nähdään olevan vielä
enemmän osa ongelmaa kuin ratkaisua.
Tavoitteena on kääntää tämä asetelma."
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03 POW TIIMI

OPERATIIVINEN TIIMI
POWin operatiivisesta toiminnasta toimikaudella 2021-2022 vastasi toiminnanjohtajaksi
vuonna 2020 valittu Noora Vihervaara. Operatiivisen toiminnan kehittämiseksi
kesäkuussa 2022 palkattiin mukaan yhteisömanageri Sini Pyy. POWin toimintaan
antoivat loistavan panoksensa työharjoittelijat sekä POW vapaaehtoiset.

TOIMINNANJOHTAJA

YHTEISÖMANAGERI

Noora Vihervaara

Sini Pyy

HALLITUS
POW Finlandin toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus.
Hallituksen kuului 15.11.2021 asti: Miikka Hast (pj) Niklas Kaskeala (vpj), Laura Tarvainen,
Jari Salo, Jusu Toivonen, Jonne Silonsaari, Janne Mahlamäki ja Linnea Eerola.
15.11.2021 pidetty vuosikokous valitsi uudeksi hallitukseksi: Miikka Hast (pj) Niklas Kaskeala
(vpj), Laura Tarvainen, Jari Salo, Jusu Toivonen, Jonne Silonsaari, Matti Kahra ja Kalle Viira
Hallitus käsitteli yhdistyksen toimintaa, taloutta, varainhankintaa ja toiminnan kehittämistä.
Hallitus kokoontui etätapaamisiin noin kerran kuussa. Hallitus piti yhteyttä ja teki päätöksiä
Slack-viestintäpalvelussa. Hallitukselle ei maksettu palkkiota.

PUHEENJOHTAJA

VARAPUHEENJOHTAJA

HALLITUKSEN JÄSEN

Miikka Hast

Niklas Kaskeala

HALLITUKSEN JÄSEN

Laura Tarvainen

Matti Kahra

HALLITUKSEN JÄSEN

HALLITUKSEN JÄSEN

HALLITUKSEN JÄSEN

HALLITUKSEN JÄSEN

Jari Salo

Jonne Silonsaari

Kalle Viira

Jusu Toivonen

03 POW TIIMI

LÄHETTILÄÄT

30

Lähettilästä

n. 600.000
Potentiaalinen SoMe reach

8

Uutta lähettilästä

POWin yhteisö on avoin kaikille talvea ja talvilajeja rakastaville. Lähettiläät vievät
viestiä talvien pelastamisen tärkeydestä omalla esimerkillään. POWin lähettiläinä on
niin aktiivisia talviurheilijoita kuin talvea rakastavia luovan alan ammattilaisia sekä
ympäristö- ja ilmastoalan asiantuntijoita.
Lähettiläät ovat POWin supervoima ja lähettiläiden avulla POWin ilmastoviestiä
jalkautetaan lähettiläiden verkostoissa, puheenvuoroissa, mediassa ja lähettiläiden
omissa SoMe kanavissa.

01

04 VIESTINTÄ

POW SOME
Sosiaalisen median osalta muutokset algorytmeissä ja resurssipula näkyivät tuloksissa ja
julkaisujen tiheydessä. Kanavien seuraajamäärät ovat kuitenkin nousujohteisia ja uutena
kanavana aloitettu Linkedin keräsi jo 857 henkilön seuraajamäärän. POW somessa kun
kuitenkin paljon muuta kuin se mitä omien kanaviemme osalta pystymme mittaamaan.
(Huom luvut 1.9.2021-31.5.2022, lähde Sponsor Insight)

15.112 631.419 19.155
Seuraajia yhteensä

DEMOGRAFIA

Kanavien tavoittavuus

Tykkäystä

787

Kommenttia & jakoa
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04 VIESTINTÄ

POW SOME
Paljon tapahtuu seuraajiemme, kumppaneiden ja lähettiläidemme sosiaalisessa
mediassa josta emme aina saa lukuja ylös. Tässä muutamia nostoja ja fiilistelyjä
#PELASTETAANTALVET on ahkerasti käytössä.

4700

Julkista julkaisua
#pelastetaantalvet

04 VIESTINTÄ

POW MEDIASSA
POW näkyy ja kuuluu. Kampanjoiden lisäksi mediaan nousemme erityisesti lähettiläiden
ja muiden POW aktiiveiden toimesta. Myös POW tarina ja lähestymiskulma
ilmastonmuutokseen kiinnostaa itsessäänkin.

Esimerkkejä POWista mediassa:
Ilta-Sanomat / Talvielämykset kotimaassa -liite

Yle Areena - Urheilua ilmastokriisin aikaan

01

04 VIESTINTÄ

POW MEDIASSA
HS mielipide - keskustelua

POW muualla mediassa...
· 360journalismia.fi -Vähälumisuus uhkaa talven leikkejä
· Lumen jäljillä kirja Ski.fi - Heidi Kalmari
· https://taivasalla.fi/lumilautailijan-matka-ilmastovaikuttajaksi/
· https://www.ski.fi/laskettelu/kymmenen-askelta-vastuulliseen-laskemiseen/
· https://rodeosnow.fi/laskettelukeskusten-ja-harrastajien- ymparistovastuu/
· https://yle.fi/urheilu/3-12301774
· https://www.iltalehti.fi/talviurheilu/a/899c289a-fcf2-4462-ad1ec94edf20927d
· https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008117652.html?
share=517c4565d613b52aeb8aae533c83be8e
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04 VIESTINTÄ

POW MEDIASSA
Partioaitta 365 -lehti

Hiihto - lehti

01

04 VIESTINTÄ

POW LÄHETTILÄÄT MEDIASSA
Enni Rukajärvi - Olympialaisiin liittyviä kommentteja

Siv Knudsen - HS

Miikka Hast - Vuorikasti

01

04 VIESTINTÄ

VAIKUTTAMISTYÖ
POW Finland jatkoi poliittista vaikuttamistyötä erityisesti yhdessä muiden suomalaisten
ilmastojärjestöjen kanssa. Toimikaudella perustettiin poliittisen vaikuttamisen työryhmä.
Teimme yhdessä kannanottoja, tiedotteita ja kävimme tapaamaassa poliittisia päättäjiä.
Vaikuttamistyötä tehtiin erityisesti kestävään liikkumiseen ja matkailuun liittyvissä
teemoissa.

PUHEENVUOROT
Lähettiläiden, POW hallituslaisten ja henkilökunnan puheenvuorot ovat erinomainen ja
tärkeä tapa levittää POWin ilmastoviestiä. POW jalkautui mm. alla olevissa tapahtumissa:
· Ski.fi vuosikokous - Noora Vihervaaran puheenvuoro ilmastotoimien tärkeydestä
hiihtokeskuskentässä
· Olympiakomitea - Niklas Kaskealan puheenvuoro
· Ruka avajaiset - Antti Autin puheenvuoro "Epätäydellinen ilmaston
puolestapuhuja"
· Kestävämpää matkailua - Enni Rukajärvi
· Nuorten Olympialaiset - Miikka Hastin puheenvuoro POWin ilmastoviestistä
· HIFK:n vastuullisuuswebinaari: mitä talviurheilu voi tehdä talville?
Niklas Kaskeala ja Martti Jylhä paneelikeskustelussa ilmastotoimista yrityskentässä
· Lapin AMK - volunteering kurssi - Miikka Hast puheenvuoro
vapaaehtoistoiminnasta POWissa
· Ilmastolukiot - Miikka Hast
· Tikkurilan lukio - Siv Knudsen

05 TAPAHTUMAT

VUOSIKOKOUS 2021
Vuosikokouksemme järjestettiin Rukan avajaisten
yhteydessä 9.10.2021 ja keräsi lähes 30 osallistujaa
osallistumaan kokoukseen joko paikanpäällä tai etänä.
Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus ja Rukalla laskettiin
POW lasku talvien puolesta yli sadan laskijan voimin sekä
kuultiin lähettiläämme Antti Autin puheenvuoro:
"Epätäydellinen ilmaston puolesta puhuja".

100+

Yli sata laskijaa osallistui vuosikokouksen
yhteydessä järjestettyyn POW laskuun

LEVI MC KUMPPANUUS
Jos seurasit Levin World Cup kilpailua TV:stä
et varmasti voinut välttyä näkemästä siellä
POW logoa. Saimme mahdollisuuden näkyä
kisoissa osana pro bono yhteistyötä!
Iso kiitos kisaorganisaatiolle, että saimme
mahdollisuuden näkyä TV:n kautta jopa 250
miljoonalle katsojalle ympäri maailmaa.

79.153€

Levi MC POW logon näkyvyden
arvo suomen mediassa
(Lähde: Sponsor Insight)

LUMILAUTAILUN SM-KILPAILUT
Lumilautaliitto on ollut POWin kannatusjäsenenä jo
usean vuoden ajan. Osana tämän vuoden yhteistyötä
saimme olla POW näkyvyyksin mukana Tahkon &
Kasurilan SM-kilpailuissa muistuttamassa osallistujia
tärkeästä aiheesta.

180+

Osallistujaa SM kilpailuissa
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05 TAPAHTUMAT

#PYSYNLÄHELLÄ - Valokuvaustyöpaja
Kestävän elämäntavan esittely sosiaalisen median
kuvien kautta on vahva vaikuttamiskeino. Kun
ihmiset innostuvat tutustumaan lähialueidensa
helmiin ja kertovat niistä sosiaalisessa mediassa,
löytävät muutkin nämä kohteet jatkossa entistä
helpommin. Vai onko asia niin? Tätä tutkimme
osana osa pro gradu tutkielmaa Rovaniemellä
keväällä 2022 järjestetyssä työpajassa

15

Osallistujaa työpajassa/tutkimuksessa

POW LASKU PYHÄLLÄ
Pyhällä laskettiin POW
lasku avajaisten yhteydessä
lähettiläiden ja
hallituslaisten johdolla.
Kovasta pakkasesta
huolimatta laskuun
osallistui yli 50 henkilöä.

n. 50
Osallistujaa

SAVE POND HOCKEY TURNAUS@HKI

Kuva: Marko Seuranen

Kuva: Mikko Hallikainen
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06 KAMPANJAT

LUMETTOMAT JOULULAULUT
Nord DDB Helsinki:n ideasta syntyneessä
Lumettomat Joululaulut kampanjassa Suomen
suosituimmat joululaulut joutuivat
ilmastonmuutoksen käsittelyyn. Rakastetuimmat
joululaulut sanoitettiin uudestaan lumettomina
versioina, jotta sekä päättäjät että kuluttajat
ymmärtäisivät lumisten joulujen katoavaisuuden.
Kampanja käynnistettiin rauhanomaisella
mielenilmauksella Eduskuntatalon portailla, jossa
lapsikuoro esitti Lumettomat Joululaulut kansanedustajille. Tämän lisäksi leivitimme Lumettomat
Joululaulut -potpuria verkon musiikkipalveluihin ja
sosiaalisen median kanaviin. Ulkomainonta tavoitti
kohderyhmämme joulun alla rautatieasemilta ja
laskettelukeskuksista ympäri Suomen.
Mukaan kampanjan jalkauttamiseen lähti laaja
joukko POW lähettiläitä sekä muita vaikuttajia.
Myös mediat (HS, HBL) nostivat uutisen mediassa.

1

Grand One
"paras kampanja"
kunniamaininta

06 KAMPANJAT

LUMETTOMAT JOULULAULUT
Kansanedustajille kohdennettu viesti:

200

Kansanedustajille
lähetettyä kutsua

400

Kansanedustajille
lähetettyä sähköpostia

5

Kansanedustajaa
paikanpäällä

1

Upea kuoro esiintymässä
eduskuntatalon portailla

06 KAMPANJAT

LUMETTOMAT JOULULAULUT
Kampanja SoMessa:

@pallonkokoinenelama

15000
Seuraajaa

@rukaskiresort

39800 4629
Seuraajaa

Seuraajaa

@harritarvainen

@mariholopainen

Seuraajaa

Seuraajaa

6885

@taivasalla

2713

@veeramalmivaara

5413
Seuraajaa
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@lottapumpui

@inkahopsu

@maikivela

@pyhaskiresort

2742
Seuraajaa

7428
Seuraajaa

2404
Seuraajaa

18300
Seuraajaa

06 KAMPANJAT

LUMETTOMAT JOULULAULUT
Kampanja Mediateon lahjoittamassa mediatilassa:

89mio

potentiaalinen
tavoittavuus

70

Mediateon mainostilassa
rautatieasemilla ja
hiihtokeskuksissa näkyi
"lumettomat joulut
kampanja Joulutammikuussa

Kampanja mediassa:
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06 KAMPANJAT - POW EU

#ÄÄNESTÄLOMPAKOLLASI #DIVESTTHEDIRT

1

Rahalla vaikuttamisen teemasivu

n. 5000
Käviijää teemasivustolla

Raha on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja siksi me POW:issa
halusimme nostaa tämän tärkeän asian keskusteluun. Säästöjen oikea suuntaus voi olla 21
kertaa tehokkaampi keino ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kuin mitä voit tehdä
päivittäisillä valinnoillasi. Ei siis ole yhdentekevää mitä rahamme tekee silloin kun me
nautimme talvisista harrastuksista vaan omilla suorilla ja epäsuorilla säästöillämme voimme
vaikuttaa.
Rakensimme suomessa teemaan keskittyvän nettisivun ja sinne aihetta käsitteliviä
asiantuntija-artikkeleita. Teimme maksettua mainontaa somessa jolla ajoimme liikennettä
teemasivulle. Kampanja oli osa globaalia POW kampanjaa ja ajoittui COP26 ajankohtaan.
POW UK oli vahvasti esillä COP26 tapahtumassa.

06 KAMPANJAT - POW EU

POW MOBILITY WEEK
Protect Our Winter EU järjesti kaikkien aikojen
ensimmäisen POW Mobility Week kampanjaviikon 28. maaliskuuta - 3. huhtikuuta
2022.
Ideana oli aktivoita ennen kaikkea POWin
kumppaneita osallistumaan esim.
haastamallatyöntekijöitään liikkumaan viikon
aikana fiksummin, viestimään omissa
viestintäkanavissaan fiksumman liikkumisen
puolesta tai olemaan muulla tavalla mukana.
POW EU organisoi myös
varainhankintakampanjan Active Giving-apin
kautta, joka seuraa kestäviä liikkeitä ja yhdistää
sen POW:n varainkeruuun.
POW suomen kumppaneista Mobility Weekkin otti osaa Ruka, Pyhä ja Virta. Monet
muut ilmoittivat kiinnostuksensa olla mukana seuraavana vuonna.

@rukaskiresort

@pyhaskiresort

Seuraajaa

Seuraajaa

39800

18300

01

07 LIIKKUMISEN OHJAUS - HANKE

01

TALVIURHEILUN-,LIIKUNNAN JA
ULKOILUN VIISAS LIIKKUMINEN
Toimikauden aikana haimme ja saimme Liikkumisen ohjauksen "Talviurheilun, -liikunnan ja
ulkoilun harrastajien viisas liikkuminen" -hankkeeseemme 75% osuuden kattavan
rahoituksen. Hanketuen avulla voimme nyt paremmin keskittyä POWin strategisen
painopisteen viestinnän toteuttamiseen.
POW on tunnistanut jo vuosien ajan akuutin tarpeen lisätä talvilajien ja ulkoilun piirissä
toimivien ihmisten ja organisaatioiden tietoa erilaisista vaihtoehdoista päästöintensiivisille
liikkumisen ja matkailun muodoille ja tarjota konkreettisia palveluita viisaan liikkumisen
edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on tukea ja ohjata talviliikunnan ja ulkoilun harrastajia
valitsemaan kestäviä kulkutapoja ja matkustusmuotoja lähelle ja kauas.
Hanke ajoittuu vuodelle 2022, eli hankekausi kattaa myös osan seuraavasta
toimintakaudesta. Myös hankkeen taloudellinen tuotto näkyy vasta hankekaudella
toimikauden 2022-2023 budjetissa. Hankkeen lopulliset tulokset esittelemme toimikauden
2022-2023 raportoinnissa.
Keväällä 2022 valmiiksi saatiin liikkumisen ohjauksen sivusto, hankkeen teema oli vahvasti
esillä POW:in ja sen yhteisön somessa. Taustalla tehtiin lisäksi valmistelutöitä syksyn ja
alkutalven aktivointeja ajatellen.

Liiku fiksummin sivusto:

08 RAHOITUS & TALOUS

YLEISKATSAUS RAHOITUKSEEN
Toiminnan taloudellinen volyymi on kasvusuunnassa.
Toimikauden tulot olivat yhteensä 83.405,02 euroa.
Yhdistyksen toimintakauden tulot koostuivat
yrityskumppanuuksista, jäsenmaksuista, lahjoituksista
sekä hankerahoista.

83.405€

Varainhankinta + yleisavustus

Tarkemmat luvut saatavilla pyynnöstä noora@protectourwinters.fi

Protect Our Winters Finland Ry | TOIMINTAKERTOMUS 9/2020- 8/2021

08 RAHOITUS & TALOUS

LAHJOITUKSET JA RAHAKERÄYS
Toimikauden alussa saatiin myös rahankeräyslupa, joka mahdollistaa uusia rahoituksen
muotoja toiminnan tukemiseksi ja toiminnan kehittämisen varmistamiseksi.
POWille voi tehdä lahjoituksen yksityishenkilönä tai yrityksenä. Lahjoittamalla autat
POWia tekemään entistä vaikuttavampaa ilmastotyötä. Lahjoituksen POWille voi tehdä
Mobile Payn kautta, erilliselle lahjoitustilille tai POWi sivustolla olevan verkkokaupan
kautta.

n. 3700€
Lahjoitettu

HANKETUET JA AVUSTUKSET
Myös hankerahoitukset, säätiörahoitukset ja avustukset yhdistyksille päätettiin ottaa osaksi
rahoituskokonaisuutta ja saimmekin toimikaudella 2021-2022 onnistuneesti myönteiset
päätökset seuraavista rahoituksista:
· P & G Athletes For Good & Sini Pyy 25.000$ (kirjanpidossa lahjoituksena)
· Traficom - Talviurheilun-, liikunnan ja ulkoilun harrastajien viisas liikkuminen 31.680€
(HUOM ei näy vielä toimikauden tuloissa)
· Ympäristöministeriö, yleisavustus - 6000€

KUMPPANIT
POW Finlandin toiminta ei olisi mahdollista ilman
yhteistyökumppaneiden tukea. Kumppaneiden määrä
on vakiintunut reiluun kolmeenkymmeneen. POW
toteutti yhteistyökumppaneiden kanssa ja tuella
viestintää, kampanjoita ja tapahtumia, tiedotti
ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista talviurheiluun
sekä vaikutti päättäjiin.

280.000€

Rahoitusta & palveluita
kumppaneilta

TEKO:

TEKO:

MEDIATILA KAMPANJALLE

TYÖKALUT VIESTINNÄN JA
TUNNETTUUDEN MITTAAMISEEN

70

Mediateon mainostilassa
rautatieasemilla ja
hiihtokeskuksissa näkyi
"lumettomat joulut kampanja
Joulu- tammikuussa

Sponsor Insight lahjoitti viestinnän ja
tunnettuuden mittaamiseen tarvittavat mittarit ja
pavelun käyttöömme toimikauden ajaksi.

12000€

Arvoinen palvelu käyttöön

08 RAHOITUS & TALOUS

KUMPPANIT
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

YHTEISÖJÄSENET

KANNATUSJÄSENET & KUMPPANIT

09 YHTEENVETO & LOPPUSANAT

POLITIIKKAMUUTOKSET:
· Joulukampanjan kirjeet kansanedustajille sekä lumettomien
joululaulujen esitys eduskuntatalolla
· ALOITE/kirjallinen kysymys: VÄHÄPÄÄSTÖISEN LIIKENTEEN
HINTAOHJAUS
· Mukana valituissa ilmastojärjestöjen yhteisissä ulostuloissa

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET:
· Jäsenyys ja yhteistyö suomen hiihtokeskusten keskusjärjestö
SKI.fi kanssa
· Puheenvuoro SHKY vuosikokouksessa
· Mobility Week / Fiksun liikkumisen kampanjassa mukana Ruka
ja Pyhä hiihtokeskukset
· Levi MC tapahtumakumppanuus
· Lumilautaliitto SM kisat kumppanuus

YHTEISÖN MUUTOS:
· Joulukampanja
· Mobility Week
· Liikkumisen ohjauksen hanke
· POW laskut
· Puheenvuorot
· Tapahtumat
· Lähettiläät
Ilmastokriisin hillitseminen ei ole vain katastrofin torjumista.
Se on myös rakkaiden asioiden suojelemista. KOSKA...
Ilman talvia ei ole lasku- tai hiihtopäivän jälkeistä väsynyttä, mutta
onnellista oloa. Ilman talvia ei ole afterskitä. Ilman talvia ei ole
hiihtoreissuja ja termarikahvihetkiä luonnon keskellä. Ilman talvia
ei ole talven tuomaa iloa lasten kasvoilla.

#PELASTETAANTALVET
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09 YHTEENVETO & LOPPUSANAT

Puheenjohtajan terveiset
ja kiitokset
Kyselyiden ja tutkimusten mukaan luonto on valtaosalle suomalaisista tärkeä ja kaksi
kolmesta kokee ilmastonmuutoksen aikamme suurimpana uhkana. Asioihin vaikuttaminen
tuntuu monesta kuitenkin vaikealta ja isojen asioiden edessä koetaan voimattomuutta.
Yhdessä tekeminen ja tuntu siitä, että muutkin ovat valmiita suojelemaan heille rakkaita
asioita, auttaa ja tuo voimia isojen ongelmien edessä.
Kansalaisjärjestötoiminnan onkin todettu olevan yksi vaikuttavimmista keinoista saada
aikaan muutosta äänestämisen rinnalla. Kaikki POWissa mukanaolijat ovat siis jo
eturintamassa pelastamassa talvia, harrastuksia ja luontoa. Meillä on myös mahdollisuus
innostaa mukaan lisää uusia ihmisä, joita siis kyselyiden mukaan Suomessakin on paljon.
Arvot ja itselle tärkeät asiat ovat saatava muuttumaan myös konkreettisiksi teoiksi entistä
nopeammin, sillä ilmastokriisi ei näytä hidastelevan. Ei anneta mekään tasoitusta.
Liikkeemme toiminta kasvaa hyvää vauhtia ja talvien pelastaminen aktivoi koko ajan lisää
ihmisiä toimimaan ilmastokriisiä vastaan. Tämä on hieno suunta, koska politiikka ja siellä
tehtävät isot päätökset heijastelevat aina yhteiskunnan tunnelmaa ja tilaa. Päätökset eivät
pitkällä aikavälillä ole pienen joukon käsissä vaan kaikkien meidän.
Meillähän on jo työkalut käsissämme, joilla voimme taistella ilmastokriisiä vastaan. Ne
vaan täytyy ottaa käyttöön!Suuri kiitos jäsenille, kumppaneille, lähettiläille, vapaaehtoisille,
lahjoittajille ja kaikille lumen ystäville, jotka olette etunenässä mukana pelastamassa talvia.
Jatketaan työtä talvien eteen, nautitaan kohta taas lumen riemusta ja näytetään mallia
myös muille. Innostuksella on tapana tarttua!

Ensilunta odotellen,
Miikka Hast

Talvet pelastetaan yhdessä
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YHTEYSTIEDOT
Protect Our Winters Finland Ry
info@protectourwinters.fi

Toiminnanjohtaja
Noora Vihervaara
+358405255323
noora@protectourwinters.fi

Puheenjohtaja
Miikka Hast
+358505824199
miikka@protectourwinters.fi

www.protectourwinters.fi
#PELASTETAANTALVET

Vuosikertomuksen valokuvat:
Aino Huotari, Harri Tarvainen, Kalle Viira
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