
Myrskyvaroitus – Storm Warning ry 

 

Toimintakertomus 2018 
 

Myrskyvaroitus – Storm Warning ry:n kuudennen toimintavuoden 
aikana kehitettiin ja kokeiltiin uusia keinoja levittää ja syventää 
ilmastonmuutostietoisuutta. Yhdistys näkyi ja vaikutti tapahtumien ja 
julkisuuden kautta.  

Ilmastosalongit ovat yhdistyksen uusi konsepti ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseksi. 
Salonkeihin kutsutaan 6-8 taiteilijaa, joille pidetään intensiivinen tuoreeseen tutkimustietoon 
perustuva asiantuntija-alustus ilmastonmuutoksesta. Sen jälkeen on mahdollisuus 
keskusteluun ja kysymyksiin.  

Salonkeihin kutsuttujen ei edellytetä sitoutuvan yhdistyksen puolestapuhujiksi, vaan 
tilaisuudet pyrkivät informoimaan ja tukemaan sellaista osaamista, jota ilmastoasioiden 
julkinen kommentointi vaatii. Saamaansa tietoa osallistujat voivat parhaaksi katsomallaan 
tavalla hyödyntää taiteessaan ja muussa toiminnassaan. 
 
Vuoden 2018 aikana järjestettiin neljä salonkia, joihin osallistui kaikkiaan 24 rytmimusiikin 
eturivin taiteilijaa ja taidejärjestöjen tai niitä lähellä olevaa toimijaa. He toimivat 
sidosryhmiensä ja faniensa esikuvina ja vaikuttajina, jotka voivat tavoittaa huomattavan 
suuren joukon, joille kertoa ilmastonmuutoksesta. 
 
Yhdistys jatkoi yhteistyötä YK:n Ilmastosihteeristön, Climate Leadership Coalitionin, Global 
Crisis Information Networkin kanssa. Ilmastolupaus -sivun (www. climatepledge.global) 
englanninkielinen teksti päivitettiin yhteistyössä YK:n edustajien kanssa. Sivun tulee vastata 
YK:n ilmastosihteeristön Climate Neutral Now -sivuston henkeä ja tavoitteita. 
 
Yhdistyksen vuonna 2015 käynnistynyt Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hanke on saanut runsaasti 
kansainvälistä näkyvyyttä. Vuonna 2018 sille myönnettiin kansainvälinen muiikkialan 
Classical:NEXT innovaatiopalkinto. Palkinnot jaettiin nelipäiväisen Classical:NEXT -
tapahtuman päättäjäisissä Rotterdamissa 19.5. 

Sinfonia Lahden intendentti Teemu Kirjonen totesi kiitospuheessaan kansainväliselle 
yleisölle: “Hyviä planeettoja on vaikea löytää. Ilmastonmuutos uhkaa sitä, jolla tällä hetkellä 
asumme. Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hanke ei pyri tekemään yksittäisestä orkesterista omin 
käsin maailmaa pelastavaa supersankaria, vaan yksi sen tärkeistä tavoitteista on lisätä 
tietoisuutta siitä, että meistä jokaisen on tehtävä voitavansa säilyttääksemme 
elinympäristömme myös tuleville sukupolville. Meillä on musiikki, taide ja mahdollisuus 
tavoittaa jokainen yksilö ja yhteisö. Tehkäämme jotain suurta ja tehkäämme se yhdessä.” 

Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hanke esiteltiin laajasti Finnish Music Quarterly -julkaisussa 
lokakuussa. Finnish Music Quarterly on vuonna 1985 perustettu suomalainen musiikkilehti, 
joka kertoo englannin kielellä suomalaisesta musiikkikulttuurista. Lehteä julkaisevat Gramex 
ry, Music Finland ry, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Suomen Säveltäjät ry. 

Musiikki&Media -tapahtuma asetti Myrskyvaroitus – Storm Warning ry:n ehdolle Vuoden 
hyväksi teoksi. Hallituksen sihteeri Hannele Eklund kutsuttiin 4.-5.10. Tampereella 
järjestettyyn tapahtumaan paneelin jäseneksi keskustelemaan aiheesta Ilmastonmuutos ja 
musiikkiala. 
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Yhdistys pyrkii vahvistamaan edistämään vuosittain 21.9. järjestettävän kansainvälisen 
Nollapäästöpäivän näkyvyyttä ja vakiintumista. Vuonna 2018 Climate Leadership Coalition 
(CLC), Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Opetushallitus ja Myrskyvaroitus-Storm Warning 
ry kutsuivat kaikki Suomen koulut mukaan Nollapäästöpäivän viettoon. Kouluille suunnatun 
kilpailun ”Me tehdään siistimmin” teemana oli miettiä positiivisia ilmastotekoja, joiden avulla 
oppilaat voivat toimia paremmin kuin aiemmat sukupolvet. 

Viestintäyhteistyötä Myrskyvaroitus teki Oulun juhlaviikkojen tapahtumiin kuuluvan 
Ilmakitaransoiton MM-kisojen kanssa. Tapahtuma on suuri kansainvälinen konsepti, ja 
vahvasti sitoutunut mm. ilmastonmuutoksen torjumiseen. Oulun juhlaviikot sai ensimmäisenä 
pohjoissuomalaisena tapahtumana Ekokompassi-sertifikaatin vuonna 2018. Sertifikaatti 
myönnettiin Ilmakitaransoiton MM-kisoihin ja Oulun Musiikkivideofestivaaleille tehdyn 
auditoinnin jälkeen. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa, näistä kaksi kokousta 
toteutettiin sähköpostitse. Hallitus kutsui asiantuntemuksensa tueksi kaksi vakinaista 
neuvontantajaa, Leena Vuotoveden ja aiemmin yhdistyksen hallituksessa toimineen Jouni 
Kerosen. Neuvonantajat kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat hyvin sitoutuneita yhdistyksen toimintaan, sen 
kehittämiseen ja ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseen.  

Yhdistys sai Sitralta Ilmastolupaus -hankkeen puitteissa rahoitusta 2016-2017. Hanke edellytti 
toiminnanjohtajan/ projektivastaavan nimittämistä, ja rahoitus myönnettiin osin 
palkkakuluihin. Viimeiset kolme palkkaerää maksettiin vuoden 2018 alussa. Toiminnanjohtaja 
Hannele Eklund laskutti sovitun korvauksen oman yrityksensä kautta. Näin yhdistyksen kulut 
ja hallinto saatiin pidetyksi mahdollisimman pieninä.  

Rahoituksen päätyttyä Hannele Eklund jatkoi hallituksen sihteerinä. Yhdistys ei ole maksanut 
palkkoja tai palkkioita omista varoistaan hallitukselle tai sen sihteerille. 

Yhdistys sai toimintavuonna 2018 yhden lahjoituksen. Muut tulot olivat jäsenmaksuja. 
Yhdistyksen kulut n. 500,00 €/vuosi ovat välttämättömiä hallintokuluja, kuten web-hotellli, 
kirjanpito ja pankkikulut. Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa espoolainen LadyBalance Oy. 

Hallituksen jäsenet vuonna 2018: 

Timo Tyrväinen, pj. (VTT, Certified Business Economist, muusikko)  
Tuomas Auvinen, vpj. (toimitusjohtaja/Creader Oy)  

Jussi Chydenius (muusikko, säveltäjä)  

John Webster 
(elokuvatuottaja, ohjaaja)  

Ilkka Niiniluoto 
(prof. emeritus filosofia/ Helsingin yliopisto.  

Raimo Päiväläinen (rehtori/Käpylän musiikkiopisto)  

Esko Valtaoja 
(prof. emeritus tähtitiede/ Turun yliopisto)  

Hallituksen sihteeri: Hannele Eklund (FM, toimitusjohtaja WellSpoken Oy)   
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