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1. Ilmastonmuutos nyt
2. Mikä POW?

3. Matkailu ja ilmastonmuutos. 
Minkä pitää muuttua?
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http://www.cmi.fi/


ARKTINEN ILMASTO 
LÄMPIÄÄ 

KAKSI KERTAA NOPEAMMIN
Suomen ilmasto on lämmenyt jo noin 2 astetta vuodesta 1850.

Ilmastomallien pohjalta arvioidaan, että keskilämpötila jatkaa nousuaan 
ja sateisuus lisääntyy erityisesti talvella, rankkasateet voimistuvat ja 

Etelä-Suomen lumipeite muuttuu oikukkaammaksi. 

lähde: Ilmasto-opas.ti





SOSIAALINEN

TALOUDELLINENEKOLOGINEN

KESTÄVÄ KEHITYS

Tutkijat vaativat nopeita toimia
kestävän kehityksen edistämiseksi
Juuri julkaistussa YK:n kestävän
kehityksen raportissa todetaan, että
ihmisten ja luonnon välisen suhteen
on muututtava, sillä
ilmastonmuutos ja
biodiversiteettikato uhkaavat
kehitystä.

Tutkimukset toisensa perään kertovat
jatkuvasti kiihtyvästä ilmaston
lämpenemisestä. Ilmastomalleja
joudutaan korjaamaan nopeamman
lämpenemisen suuntaan ja positiivisia
signaaleja on vähän.

17 mittaushistorian lämpimintä vuotta
ovat tapahtuneet vuoden 2001 jälkeen.



Lähde: ilmasto-opas.fi



Protect Our Winters (POW) Finland aktivoi talviurheilun ystäviä ja 
talvilajien parissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä pelastamaan 

talvemme toimimalla ilmastonmuutosta vastaan. Olemme osa 
kansainvälistä Protect Our Winters -liikettä.





TOIMINTA:
• TIEDOTTAA ILMASTONMUUTOKSESTA JA SEN VAIKUTUKSISTA TALVIHARRASTUKSIIN

• KAMPANJOI JA JÄRJESTÄÄ TAPAHTUMIA
• VAIKUTTAA PÄÄTTÄJIIN JA ALAN YRITYKSIIN

KOLMELLA TASOLLA:
• YKSILÖT

• YRITYKSET
• PÄÄTTÄJÄT JA YHTEISKUNTA



POWin polku talvien pelastamiseen osoittaa 
suunnan kohti kestävää ja vähähiilistä 
yhteiskuntaa. 

Se ei ole ehdoton lista vaatimuksia tai kieltoja. 
Kannustamme kuitenkin kaikkia talviurheilijoita ja 
talvien ystäviä kulkemaan tähän suuntaan.

Toiset ottavat vasta ensiaskeleita tällä polulla, 
toiset ovat jo pidemmällä. Olennaista on suunta, 
jota kohti menemme.

















Mihin ilmastonmuutos vaikuttaa 
matkailussa?

1. Matkailijoiden käyttäytyminen 
matkustuspreferenssit

2. Kohdemaan olosuhteisiin  mitä pystytää tarjoamaan
3. Matkustamiseen  miten ja millä liikutaanMinkä pitää muuttua?



Kaiken.



Ennen kaikkea ajattelutavan pitää muuttua, ja nopeasti!

Kestävä kehitys ja ilmastomuutos päätöksenteon ja toiminnan ytimeen

IHMISILLÄ ON ENÄÄ 10 VUOTTA AIKAA VÄHENTÄÄ 
PÄÄSTÖJÄ 80%, JOTTA ILMASTON LÄMPIÄMINEN 

SAADAAN RAJOITETTUA 1,5 ASTEESEEN.  

Kasvun kyseenalaistaminen?



HIILIJALANJÄLKI
1. Vähennä
2. Minimoi
3. Kompensoi
4. Viesti ja Kommunikoi!



IHMISET ODOTTAVAT
YRITYKSILTÄ ENEMMÄN

Yrityksiä ei enää arvioida vain suhteessa kilpailijoihin, 
vaan osana koko yhteiskuntaa. Sidosryhmät kuluttajista 
sijoittajiin ja työnhakijoihin haluavat tietää, miten yritys 
hoitaa vastuullisuuttaan ja että se työskentelee 
edistääkseen positiivista muutosta 
toimintaympäristössään.



Kestävä bisnes on myös kannattavaa 
bisnestä, 

ja jopa toiminnan elinehto tulevaisuudessa!



YRITYKSEN EI TARVITSE OLLA 
TÄYDELLINEN OLLAKSEEN
VASTUULLINEN
Tärkeämpää on avoimuus, rehellinen itsetutkiskelu ja 
sitoutuminen oman toiminnan kehittämiseen. Vastuullisuus 
toimii parhaiten, kun sen taustalla on selkeitä tavoitteita ja 
konkreettisia tekoja.



JALANJÄLJESTÄ KÄDENJÄLKEEN

• Yritysvastuu keskittyy monesti
yrityksen negatiivisen jalanjäljen
pienentämiseen

• Olisi tärkeä keskittyä myös siihen
positiiviseen kädenjälkeen, jonka
yritys jättää maailmaan



1st
SUSTAINABLE 

TOURIST 
DESTINATION

LAPLAND?



Kiitos! 
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