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Myrskyvaroitus - Storm Warning ry:n viidennen toiminta-
vuoden aikana kehitettiin  ja kokeiltiin uusia tapahtuma-
konsepteja koti- ja ulkomailla. Yhdistys näkyi ja vaikutti 
sekä tapahtumien että julkisuuden kautta. 

Sitran kanssa vuonna 2016 käynnistynyt Ilmastolupaus -kampanja 
saatettiin sopimuksen mukaisesti päätökseen keväällä 2017. 
Hankkeessa toteutettiin seuraavat tapahtumat ja toimenpiteet:

Yleisölle avoin teatteritapahtuma 29.3.  

Ilmastoteatteritrilogian toinen osa Kaupunginjohtaja Nipasen unelma 
-  Matkalla  ilmastotavoitteisiin.  Risto  Aution  käsikirjoittaman  ja 
ohjaaman  näytelmän  rooleissa  esiintyivät  Vera  Kiiskinen,  Jarkko 
Pajunen,  Jaana  Pesonen  ja  Carl-Kristian  Rundman.  Esityksen 
jokereina  toimivat  Niina  Nurminen  ja  Ilkka  Villi.  Kuntien, 
kaupunkien  ja  Climate  Leadership  Councilin  yhteiskokouksen 
Hiilivapaa  Suomi  2050  yhteydessä  Porvoon  Taidetehtaalla 
järjestettyyn tapahtumaan oli vapaa pääsy. Yleisöä tapahtumassa oli  
n. 150. 

Ilmastolupauksen allekirjoittaneiden tarinat  

Ilmastolupauksen  allekirjoittaneiden  kulttuurihenkilöiden 
tarinoita  julkaistiin  lyhyinä  teksteinä  otsikolla  Eletään  ihmisiksi  - 
t ehdään  i lmastotekoja !  ja  tunnistei l la  #i lmastolupaus  ja 
#climatepledge  yhdistyksen  kotisivuilla  ja  sosiaalisessa  mediassa. 
Tekstien  lomassa  julkaistiin  aiemmin  tehtyjä  näyttelijöiden 
videotarinoita heidän arjessaan tekemistä ilmastoteoista. 

Ilmastolupaus -sivun päivittäminen   

Ilmastolupaus  -sivu  päivitettiin  niin,  että  suomalaisella  ja 
kansainvälisellä  (www.  climatepledge.global)  sivustolla  lupauksen 
tehneet yhdistettiin samaan tietokantaan. Lisäksi sivun ulkonäköä 
terävöitettiin  mm.  otsikoinnin  ja  kuvituksen  osalta  paremmin 
allekirjoituspäätöstä kannustamaan. Työ tehtiin yhteistyössä Sitran 
ja Webveistämön kanssa. 
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Hallitus 2017 

Timo Tyrväinen, pj.             
(VTT, Certified Business 
Economist, muusikko) 

Tuomas Auvinen, vpj. 
(toimitusjohtaja/Creader Oy) 

Jussi Chydenius           
(muusikko, säveltäjä) 

Jouni Keronen                       
(TkT, toiminnanjohtaja/CLC) 

Ilkka Niiniluoto                       
(prof. emeritus filosofia/
Helsingin yliopisto. 

Raimo Päiväläinen            
(rehtori/Käpylän 
musiikkiopisto) 

Esko Valtaoja                          
(prof. emeritus tähtitiede/
Turun yliopisto) 

Toiminnanjohtaja 

Hannele Eklund                       
(FM, toimitusjohtaja 
WellSpoken Oy) 

Yhdistys 2017 

• Hallituksen kokouksia 9 

• Vuosikokous 25.4. 

• Jäseniä 170

MYRSKYVAROITUS - STORM WARNING RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2017 

http://www.myrskyvaroitus.fi
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Muut tapahtumat 

Sinfonia Lahden kansainvälisen Sibelius-festivaalin yhteydessä järjestettiin paneelikeskustelu 
ilmastonmuutoksesta otsikolla ”Perhaps it is music that will save the world .” Eilinen murros oli 
itsenäistyminen, huominen on ilmastonmuutos - musiikin rooli yhteiskunnallisessa murroksessa, koulutus 
lahjakkuuden laukaisualustana. Keskustelijoina olivat Timo Tyrväisen lisäksi Tuomas Auvinen,  
ylikapellimestari Dima Slobodeniouk, intendentti Teemu Kirjonen, ja Lahden kaupungin 
ympäristöjohtaja Saara Vauramo. Moderaattorina toimi Hannele Eklund.

Kansainvälistä Nollapäästöpäivää vietettiin 21.9. Helsingin Tavastia-klubilla Myrskyvaroituksen 
järjestämässä tapahtumassa, jonka juonsivat Timo Tyrväinen ja näyttelijä Vera Kiiskinen. Konsertissa 
esiintyivät Aili Ikonen ja pianisti Antti Kujanpää, Anssi Kela, Ona Kamu, Mikko von Hertzen 
ja Tilhet, pajut ja muut -bändi. Kaikki taiteilijat lahjoittivat esiintymisensä ilmastonmuutoksen 
hyväksi, samoin Tavastia-klubi, joka toteutti tapahtuman veloituksetta. Yleisömäärä jäi erittäin 
vähäiseksi, mikä sai hallituksen pohtimaan toisenlaista lähestymistapaa kampanjointiin.

Opetushallitus kannusti kouluja viettämään Nollapäästöpäivää kouluissa. Opetushallitus ja 
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tarjosivat sivuillaan opetusta tukevia materiaaleja ja ideoita, 
Myrskyvaroitus osallistui kampanjaan tarjoamalla viestintäyhteistyötä.

New Yorkissa järjestettettiin kansainvälinen huippukokous Zero Emissions Summit, joka kokosi 
yhteen kansainvälisesti vaikutusvaltaisia tahoja, joilla on omien organisaatioidensa kautta mahdollisuus 
edistää kansalaisten kestävämpiä kulutusvalintoja.  Tilaisuuden avannut tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö esitteli puheessaan Myrskyvaroituksen kehittämän Ilmastolupauksen. Tapahtumassa oli 
useita vaikutusvaltaisia puhujia ja huippuasiantuntijoita, kuten YK:n Ilmastosihteeristön pääsihteeri 
Patricia Espinosa ja Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas.

Myrskyvaroituksen fasilitoiman Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hankkeen tilaisuudessa esitteli intendentti 
Teemu Kirjonen. Tilaisuuden vastuullinen järjestäjä oli Global Crisis Information Network läheisessä 
yhteistyössä YK:n ilmastosihteeristön kanssa. Tapahtuma oli osa Climate Week NYC -ohjelmaa.

Myrskyvaroitus - Storm Warning ry:n jäsenilta järjestettiin 7.12. yhteistyössä Sitran kanssa. Illan avasi 
johtaja Mari Pantsar, joka kertoi Sitran 100 arjen ilmastotekoa -hankkeesta. Europarlamentikko Sirpa 
Pietikäinen kannusti puheessaan aktiiviseen vuoropuheluun kansalaiseten ja vaikuttajien välillä. 
Paneelikeskustelussa pohdittiin, millä tavalla saamme kansalaiset mukaan ilmastotalkoisiin. 
Keskustelijoina olivat Rasmus Karell (Nuorten Agenda 2030), Markku Ollikainen 
(Ilmastopaneeli), Mari Pantsar (Sitra) ja  John Webster (elokuvaohjaaja). Moderaattoreina toimivat 
Timo Tyrväinen ja Hannele Eklund. Illan päätteeksi kuultiin esimerkkejä yritysten kehittämistä 
vähäpäästöisistä tuotteista. Esittelijöinä olivat Ålandsbankenin, Fazer Oy:n ja Helenin edustajat.

31.8. 

21.9. 

7.12. 
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YK-yhteistyö 

Myrskyvaroitus - Storm Warning ry:n yhteistyö YK:n Ilmastosihteeristön kanssa jatkui tiiviinä. 
Ilmastolupaus -kampanja sai merkittävästi julkisuutta, kun YK:n ilmastosihteeristö kehotti 
tervetuloviestissään kaikkia Bonnin COP23-ilmastokokoukseen  6.-17.11.2017 osallistuvia kompensoimaan 
matkasta aiheutuvat päästönsä ja allekirjoittamaan ilmastolupauksen. Bonnin ilmastokokoukseen 
osallistui arviolta noin 20 000 henkilöä yhteensä lähes 200 maasta. Huolimatta valtavasta 
osallistujamäärästä, järjestäjät pyrkivät tekemään kokouksesta hiilineutraalin.

Viestintä 

Yhdistys on ylläpitänyt tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja yhdistyksen toiminnasta lehdistötiedottein, 
jäsenkirjein ja sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat edustaneet yhdistystä erilaisissa 
julkisissa esiintymisissään ilmastonmuutokseen liittyen. Tällaisia esiintymisiä ovat olleet mm. Jouni 
Kerosen ja Timo Tyrväisen haastattelut eri medioissa. Mainittakoon mm. Yleisradion A-studio 12.12., jossa 
Timo Tyrväinen kannusti ilmastolupauksen tekoon ja oman hiilijalanjäljen laskemiseen. Esiintyminen 
tuotti useita jäseniä yhdistykselle. Ilmastolupaus -sivusto myös kaatui hetkellisesti runsaan kävijämäärän 
vuoksi. Ilkka Niiniluoto kutsuttiin puhumaan Finland Festivalsin festivaalipäiville yhdessä Hannele 
Eklundin kanssa. Esitystä oli kuulemassa maamme suurimpien festivaalien edustajat.

Rahoitus 

Yhdistys sai toimintaansa rahoitusta Sitralta Ilmastolupaus -hankkeen puitteissa 2016-2017. Koneen 
Säätiö myönsi yhdistykselle apurahan toimintaa varten vuodelle 2017. Hanke edellytti toiminnanjohtajan/
projektivastaavan nimittämistä ja rahoitus myönnettiin osin palkkakuluihin. Toiminnanjohtaja Hannele 
Eklund laskutti sovitun korvauksen oman yrityksensä kautta. Näin yhdistyksen kulut ja hallinto on saatu 
pidetyksi mahdollisimman pieninä.

Hallitus on pyrkinyt löytämään keinoja omaan rahoitukseen. Jäsenmaksukertymä on jäsenmäärän 
kasvusta huolimatta jäänyt pieneksi, eikä sellaisenaan tue yhdistyksen kehitystä. Vihreä nappi -hanke 
edellytti rahankeräysluvan saamista. Lupa, joka ensimmäisen kerran myönnetään vain vuodeksi, on 
suhteellisen kallis, lisäksi keräyksen käynnistäminen käytännön toteuttajan kanssa oli huomattavan hidas 
prosessi. Ticketmaster Suomi aloitti Vihreän napin tarjoamisen Sinfonia Lahden asiakkaille kesällä 2017. 
Tulos jäi vaatimattomaksi.

Hallitus 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, näistä yksi kokous käytiin 
sähköpostitse. Hallituksen jäsenet ovat hyvin sitoutuneita yhdistyksen toimintaan, sen kehittämiseen ja 
ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseen.
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