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”Olemme ajautuneet 

käyttämään rahaa, jota 

meille ei ole, 

ostaaksemme tavaroita, 

joita emme tarvitse, 

tehdäksemme 

vaikutuksen ihmisiin, 

joista emme välitä. Ja 

suurin tragedia on se, että 

tämä kehä aiheuttaa 

merkittävän vaaran 

ympäristön kantokyvylle”, 

professori Tim Jackson 

toteaa.

Kuva: Mikko Käkelä





Sisällys

• Maapallon rajat
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• Imetys osana kestävää kehitystä

• Yhteenveto: Onnistumisen resepti



Maapallon rajat
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Ympäristöhaasteet

• Kiihtyvä sukupuuttoaalto

• Syvenevä Ilmastokriisi

• Luonnonvarojen 
ylikulutus: 

– Asuminen, liikkuminen, 
ruoka
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Kiihtyvä sukupuuttoaalto

• Ennen: 0,001 % sadassa vuodessa

• Nyt: 1 % sadassa vuodessa

• 2050: yli 10 % sadassa vuodessa
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Ilmastokriisi: Huonoja uutisia

• Päästöt ilmakehässä lisääntyvät

• Kolmannes kaikista maapallon lajeista 
uhkaa kuolla sukupuuttoon.
– Korallit ja Amazonian sademetsä 

häviävät sekä jäätiköt sulavat.

• Miljardit ihmiset kärsivät vesipulasta, 
äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät.
– Tulossa satoja miljoonia 

ilmastopakolaisia

• Ilmaston lämpeneminen uhkaa riistätyä 
palautekytkentöjen seurauksena käsistä.

• Nykyiset poliittiset toimet eivät riitä.



Fossiilisia polttoaineita on liikaa

• Ongelmana ei ole se, että öljy tai fossiiliset 

polttoaineet uhkaisivat loppua. 

– Ongelma on se, että niitä on aivan liikaa. 
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Hyviä uutisia

• Aikaa päästövähennyksille on 
vielä joitakin vuosia.

• Tarvittava teknologia on 
olemassa.

• Päästöjen vähentäminen on 
halpaa verrattuna tilanteeseen, 
jossa mitään ei tehdä.

• Ihmiset ovat valmiita 
muutokseen.

• Päästöt ovat monin paikoin jo 
vähentyneet
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Ihmisten kulutus 

riistäytynyt käsistä?

Älypuhelimia ostettiin 

maailmassa vuonna 2015 

yhteensä noin 1,4 

miljardia kappaletta

Kuinka kauan 

tämä voi jatkua?



Tarvitaan 1,6 planeettaa



Viidennes maapallon ihmisistä kuluttaa 

4/5 maapallon luonnonvaroista



Kestävän kehityksen tavoitteet



Imetys osana kestävää kehitystä



Imetys on...

• Terveellistä ja 
sosiaalisesti 
oikeudenmukaista

• taloudellisesti 
kannattavaa

• ekologisesti kestävä 
tapa tarjota ravintoa 
vauvalle



Sosiaalinen kestävyys

• Imetys auttaa ehkäisemään nälkää, 
aliravitsemusta, liikalihavuutta ja kroonisia 
tauteja. 

• Imetys tarkoittaa myös ruokaturvaa lapsille.



Taloudellinen kestävyys

• Rintamaitoon kaikilla on varaa, ja imetyksellä 
voidaan vähentää köyhyyden vaikutuksia.

• Rintamaito suuntaa kulutusta kestävään suuntaan



Ekologinen kestävyys
• Rintamaito on luonnollista ja uusiutuvaa ravintoa, joka 

on ympäristölle turvallista.
• Rintamaidon tuottaminen ja kuljetus ei tuota saastetta, 

pakkausmateriaalia tai jätettä. 
• Imetys turvaa vauvan terveyden ja ravinnonsaannin 

ilmastonmuutoksesta johtuvien vastoinkäymisten ja 
luonnonkatastrofien sattuessa.



Ympäristön 
kannalta 

ratkaisevaa on, 
mitä imettävä 
vanhempi syö 

Lähde: http://worldbreastfeedingweek.org/images/wbw2016-af-eng.jpg



Yhteenveto: 

Onnistumisen resepti



Onnistumisen resepti

• Häpeämätöntä 
toimintaa ja 
tekemistä

• Halua, innostusta 
(motivaatio)

• Taitoa, osaamista15%

35%

50%



“Never believe that a few caring people 

can't change the world. For, indeed, 

that's all who ever have.”

-Margaret Mead





Kiitos! 

Ota yhteyttä: 
Leo Stranius

leo.stranius@iki.fi
puh. 040-754 7371
www.leostranius.fi

mailto:leo.stranius@luontoliitto.fi
http://www.luontoliitto.fi/

