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Luonnontiedettä vai politiikkaa? Lämpeneekö vai viileneekö ilmasto? Miten 
ilmastonmuutos määritellään? Mikä rooli merillä, pilvillä, tulivuorilla, ihmisellä ja auringolla 
ilmastonmuutoksessa on?

Ilmastosi on kansainväliselle tasolle yltävä seminaari, joka pyrkii valottamaan 
ilmastonmuutoksen vaikuttimia luonnontieteen näkökulmasta.

Laadukkaampaa keskustelua 
ilmastosta
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Media on käsitellyt aihetta kapeakatseisesti, ja maailman meteorologisen organisaation 
(WMO) pääsihteeri on peräänkuuluttanut laadukkaampaa keskustelua ilmastosta. 
Presidenttimme peräänkuuluttaa oikeaa tietoa, ja hallituksemme toivoo erityisesti nuoria 
mukaan keskusteluun. Siksi kutsumme alan huippuosaajia seminaariin usealta eri 
tieteenalalta. 
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IlmasTosi -tapahtumasta suunnitellaan jokavuotista, eri paikkakunnilla kiertävää 
seminaaria, jolle etsitään yhteistyökumppaneita ja medianäkyvyyttä. Tapahtuma haastaa 
poliittiset päätöksentekijät mukaan luonnontieteelliseen keskusteluun, tähtäimenä 
yhteiskunnallinen tilanne jossa tiede johtaa politiikkaa, ei politiikka tiedettä. 

Seminaari ei pyri rahastamaan yleisöä, vaan tavoitteena on löytää jatkossa 
yhteistyökumppaneita riittävästi niin, että tapahtuma voidaan saattaa yleisölle 
maksuttomaksi. Avoin tieteellisen tiedon jakaminen kaikille ymmärrettävässä muodossa, 
luonnontieteen kehityksestä ilmaston tutkimukseen liittyen, on tärkeää Suomen 
arvokkaan luonnon puolesta. 

Tapahtuma tukee tasapainoista eloa luonnon ehdoilla, ilmastonmuutoksiin varautumista, 
tervettä elintarviketuotantoa, järkevää energiantuotantoa ja kulutusta, sekä Suomen 
upean luonnon käyttämistä mielummin matkailuun, rauhoittumiseen ja metsätalouteen 
kuin luontomme riistämiseen.

Tulevaisuutta



IlmasTosi -tapahtumasta suunnitellaan jokavuotista, eri paikkakunnilla kiertävää 
seminaaria, jolle etsitään yhteistyökumppaneita ja medianäkyvyyttä. Tapahtuma haastaa 
poliittiset päätöksentekijät mukaan luonnontieteelliseen keskusteluun, tähtäimenä 
yhteiskunnallinen tilanne jossa tiede johtaa politiikkaa, ei politiikka tiedettä. 

Seminaari ei pyri rahastamaan yleisöä, vaan tavoitteena on löytää jatkossa 
yhteistyökumppaneita riittävästi niin, että tapahtuma voidaan saattaa yleisölle 
maksuttomaksi. Avoin tieteellisen tiedon jakaminen kaikille ymmärrettävässä muodossa, 
luonnontieteen kehityksestä ilmaston tutkimukseen liittyen, on tärkeää Suomen 
arvokkaan luonnon puolesta. 

Tapahtuma tukee tasapainoista eloa luonnon ehdoilla, ilmastonmuutoksiin varautumista, 
tervettä elintarviketuotantoa, järkevää energiantuotantoa ja kulutusta, sekä Suomen 
upean luonnon käyttämistä mielummin matkailuun, rauhoittumiseen ja metsätalouteen 
kuin luontomme riistämiseen.

Tulevaisuutta



Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat ilmastoasiat itselleen tai yhteiskunnalle 
tärkeäksi. Seminaarissa käsitellään useita vaikuttimia, ja kysymyksille varataan tilaisuus. 
Suomenkieliset puhujamme selventävät tieteellisen tiedon ja termien merkityksen 
jokaiselle ymmärrettävään muotoon.

Mikäli työssäsi käsittelet yritysten vastuullisempaa toimintaa, opetat luonnontieteitä tai 
ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita, olet mukana poliittisessa keskustelussa tai kannat 
huolta elinympäristöstämme, seminaari on sinua varten. Päivän päätteeksi saat mukaasi 
valtavan tietopaketin ja eväitä kansalaiskeskusteluun sekä päätöksentekoon.

 Vaikuta
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IlmasTosi -tapahtuma sai alkunsa yrittäjä Pekka Kankaan aloitteesta, kun hän havaitsi 
“ilmastonmuutosta” käytettävän väärin ja vieläpä mahdollisesti kotiseutunsa luonnon 
haitaksi. Pekka järjesti seminaarin Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa maaliskuussa 2019, 
puhujina emeritusprofessori Mielikäinen, tutkija Timonen ja opettaja Ruoho. 

Seminaari julkaistiin ”Suomalainen Ilmastotodellisuus” -nimellä Pekan kanavalla 12 osassa 
sekä lyhyempinä poimintoina, jotka keräsivät vuodessa 160 000 katselukertaa. 
Luonnontieteelliselle esitykselle tämä oli yllättävän paljon. 

Se ei kuitenkaan vielä riittänyt varmistamaan Lappajärven historiallisen luonnon 
kunnioittamista, joten Pekka varasi seuraavana keväänä Helsingin Messukeskuksen, 
tiedostaen taloudelliset riskit, mutta valmiina kantamaan ne kotiseutunsa luonnon 
puolesta. 

Hän kutsui yhteistyökumppaniksi Ilmastofoorumi ry:n, jonka tehtäväksi sovittiin laajentaa 
seminaarin tieteellistä antia entistä useammalle ilmaston tutkimuksen osa-alueelle. Toinen 
seminaari järjestettiin 21.3.2020 Messukeskuksessa. 

Kiitämme paikalle saapunutta yleisöä, yhteistyökumppaneitamme sekä loistavia puhujia.
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Toinen IlmasTosi-seminaari järjestettiin  21.3.2020. 

Puhumassa olivat:

Jyrki Kauppinen

Emeritusprofessori, Turun Yliopisto, fysiikka

Sakari Peltola

Maatalousyrittäjä, karjankasvattaja,
 tubettaja

Kari Mielikäinen

Emeritusprofessori, Metla/Luke

Simo Ruoho

Opettaja

Boris Winterhalter

Tutkija, Suomen merigeologian pioneeri

Mauri Timonen

Tutkija, Luke

Antero Järvinen

Kilpisjärven biologisen tutkimusaseman 
johtaja 1978-2019
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Osallistu keskusteluun
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