
MEDIAN EDUSTAJAT

Teidän delegaationne edustaa tiedotusvälineitä 
ja sananvapautta. 

On tärkeää, että median edustajina seuraat-
te ilmastoneuvottelujen etenemistä aktiivises-
ti. Tehkää neuvottelujen aikana muistiinpanoja 
tärkeimmistä käänteistä ja tehdyistä päätöksistä. 

Median edustajina voitte pyytää puheenvuo-
roja tehdäksenne esityksiä sopimukseen, mutta 
teillä ei ole neuvotteluissa virallista äänioikeutta. 
Muistakaa, että vapaan lehdistön edustajina ette 
ota yhden eturyhmän kantaa. Median edustaji-
na pyritte kaikkien näkökulmien huomioimiseen. 
Oman ammattinne harjoittaminen vaikuttaa kui-
tenkin mielipiteisiinne. Ratkaisu ilmastonmuutok-
seen ei mielestänne löydy liikenteen rajoittami-
sesta, koska työnne vaatii paljon matkustamista. 
Olette kuitenkin halukkaita maksamaan liikkumi-
sesta enemmän esimerkiksi päästökompensaati-
oiden muodossa. 

Puheenjohtaja osoittaa neuvotteluissa teille 
kaksi kertaa virallisen puheenvuoron.

ENSIMMÄINEN PUHEENVUORO
Ensimmäinen puheenvuoro tulee neuvottelu-
tauon jälkeen. Silloin teidän tulee lausua ääneen 
seuraava puhe, joka raportoi neuvotteluja koske-
via mielenosoituksia. 

Arvoisat neuvottelijat, 

Median edustajina muistutamme teitä, että ilmas-

tonmuutos on aikamme suurin haaste. Välitämme 
tietoonne, että tälläkin hetkellä näiden neuvottelui-
den ulkopuolella ihmisjoukot osoittavat mieltään tä-
män tärkeän sopimuksen vuoksi. Haluamme nyt ja-
kaa kanssanne mielenosoittajien vaatimukset.

Ensimmäiseksi mielenosoittajat vaativat, että so-
pimukseen kirjataan Suomen lisäävän kehittyvien 
maiden ilmastorahoitusta. Kehittyvien maiden vähä-
osaiset kärsivät eniten ilmastonmuutoksen seurauk-
sista, kuten kuivuudesta, tulvista ja luonnonkatastro-
feista. Ilmastorahoitus auttaa köyhien maiden ihmisiä 
selviämään ilmastonmuutoksen vaikutuksista. 

Toiseksi mielenosoittajat vaativat, että ruokamme 
tuotetaan jatkossa entistä ilmastoystävällisemmin. 
He esittävät sopimukseen Suomen lihatuotantannon 
vähentämistä. He esittävät myös kotimaisten palko-
kasvien viljelyn lisäämistä.

Kolmanneksi mielenosoittajat vaativat teitä huo-
mioimaan Suomen luonnonvarojen  mahdollisuu-
det toimia merkittävinä hiiltä sitovina hiilinieluina. 
Mielenosoittajat haluavat sopimukseen hakkuiden 
vähennyksiä, turpeennoston vähennyksiä, luonnon-
suojelualueiden kasvattamista ja ojitettujen soiden 
ennallistamista luonnontilaisiksi. 

Tauolla voitte halutessanne myös haastatella 
muita delegaatioita. Voitte kertoa haastatteluis-
ta pyytämällä puheenvuoroa tauon jälkeen tai 
kertoa niistä osana loppupuhetta.

TOINEN PUHEENVUORO
Toinen medialle osoitettavista puheenvuorois-
ta tulee aivan neuvottelujen lopuksi. Tämä pu-
heenvuoro teidän tulee itse keksiä nojaten neu-
vottelujen aikana tekemiinne muistiinpanoihin. 
Median loppupuheenvuoron tarkoituksena on 
raportoida neuvotteluiden tärkeimpiä vaiheita ja 
lopputuloksia. Loppupuheenvuoroon teillä on ai-
kaa enintään viisi minuuttia.



Tehtävä 1. 
Sopikaa nyt kuka pitää ensimmäisen puheenvuoron 
ja kuka pitää loppupuheenvuoron. Sopikaa myös 
millä tavoin keräätte muistiinpanoja neuvottelujen 
aikana. 

Tehtävä 2.  
Lukekaa Sitran sivuilta erilaisia fiksuja 
ilmasto- ja ympäristötekoja. Poimikaa 
sivuilta joku ilmastonmuutosta torju-
va teko, ja kirjoittakaa se ylös. Tehkää 
valitsemastanne teosta esitys sopimukseen neuvotte-
luissa. #100fiksuatekoa 
 https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-ar-
jen-tekoa/#100-fiksua-tekoa 

Tehtävä 3. 

Millaisilla toimenpiteillä ilmastonmuutosta tulisi 
teidän delegaationne mielestä torjua?

Millaisiin ilmastonmuutosta torjuviin toimenpiteisiin 
teidän delegaationne ei suostu?

https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa
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