ILMASTOKUORON ILMASTOLAULUJA @ILMASTOMARSSI #2
1. Säv. Kalliolle kukkulalle (trad.)
Maailmalle paremmalle rakennan minä toivoni. (x2)
Tule, tule poliitikko jakamaan se mun kanssani. (x2)
Jollei päästöt nollaan saa niin talvihanget katoaa. (x2)
Bangladesh jää veden alle, nälkä kansaa kurittaa. (x2)
Toiminnalle nopealle rakennan minä toivoni. (x2)
Tule, tule poliitikko kiiruhtamaan kanssani. (x2)
Maamme täytyy parantaa tai kriisi meitä odottaa. (x2)
Lapsosille tuleville ei oo paikkaa turvaisaa. (x2)
2. Säv. Taivas on sininen ja valkoinen (trad.)
Taivas on sininen ja valkoinen ja hiilipäästöjä täynnä. (x2)
Niin on Suomen politiikka harhapolkuja täynnä. (x2)
Kyllä mä muille ilmoitan mun ilmastohuoliani (x2)
Sankka metsä, kirkas taivas ne on mun haaveissani. (x2)

3. Säv. Talvella Talikkalan markkinoilla (trad.)
Syksyllä ilmastomarssilla ja keväällä suuremmalla. (x2)
Kansa se näyttää voimaansa näin eduskuntavaalien alla. (x2)
Ei ole kaikilla ehdokkailla toiminnan tahto aito. (x2)
Vaan meillä on uskoa muutokseen ja meillä on siihen taito. (x2)

4. Säv. Kaksipa poikaa Kurikasta (trad.)
Maailman kansat Pariisista
niin sopuisasti lähti. (x2)
kun se ilmastosopimus laadittiin
ja se on maailman johtotähti. (x2)
Vaan mitäpä me tehdään Suomessa,
mihin Suomen valtio ryhtyy, (x2)
kun nimi on laitettu päätökseen
jossa kansojen tahto yhtyy? (x2)
Hiiltähän me Suomessa poltellaan,
sitä laivat tänne rahtaa. (x2)
Ja vaikka se pikkusen saastuttaa,
niin minkäpä tuolle mahtaa? (x2)
Poltetaan me Suomessa turvetta,
sitä meidän maassa riittää. (x2)
Kyllähän se joskus uusiutuu
ja siitäpä ilmasto kiittää. (x2)
Poltetaan me Suomessa kaasuakin,
se on Putinin putkesta tullu. (x2)
Joka tämmöstä hommaa kummeksuu,
se on varmasti pähkähullu. (x2)
Hakataan ne Suomen metsät pois,
siitä Suomen päättäjät tykkää. (x2)
Eihän se haittaa, jos piipun päästä
vähän kaasua ilmaan lykkää? (x2)
Ja lennetäänpä sitten Thaimaahan,
ja otetaan kaverit mukkaan, (x2)
kun talvet on käyneet niin huonoiksi
että täällä ei jaksa kukkaan. (x2)

5. Säv. Nuotiolaulu
(säv. Jerzy Braun, alkup. san. tuntematon)
Nyt on liikkeellä ilmastokuoro,
siksi huudot, laulut soi.
Puheen jälkeen on toimien vuoro:
yhä suunnan muuttaa voi!
Vielä nähdään sankariaikaa,
tässä joukossa meillä on taikaa.
Kun me ryhdymme yhdessä toimeen,
yhä suunnan muuttaa voi.
Tuli leiskuen nuolevi puuta
voimalaitoksissa maan.
Eikö metsällä käyttöä muuta
kuin panna palamaan?
Nyt me vaadimme hakkuilta aikaa,
puun kasvussa meillä on taikaa.
Kun me annamme metsien kasvaa,
Suomi hiiltä varastoi.
Ja kun toivomme illalla hiipuu,
meille lankee raskas yö.
Laulu siltikin huomenna jatkuu,
joka puolella jatkuu työ.
Emme tunne tulevaa aikaa,
vain toiminnassa on taikaa.
Kun me yhdessä hylkäämme toivon,
yhä paljon muuttaa voi.
6. Säv. Kukkuva kello (trad.)
Ota sinä päättäjä ilmastonmuutos,
ilmastonmuutos, ilmastonmuutos,
ota sinä päättäjä ilmastonmuutos
kaikkea politiikkaa ohjaamaan.
Jotta me saatais ne päästöjen määrät,
päästöjen määrät, päästöjen määrät,
jotta me saatais ne päästöjen määrät
tarpeeksi nopeasti laskemaan.

7. Säv. Tein minä pillin pajupuusta (trad.)
Teen minä sellua metsän puusta, toki vain metsän puusta.
Hei, soreasti koreasti sellua keitän vanhasta metsän puusta.
Hei, soreasti koreasti sellua keitän järeästä runkopuusta.
Sellusta tehdään kartonkirulla, toki vain kartonkirulla.
Hei, soreasti koreasti sellusta tehdään valtava kartonkirulla.
Hei, soreasti koreasti sellusta tehdään jäätävä kartonkirulla.
Kartonkirulla se Kiinaan seilaa, toki vain Kiinaan seilaa.
Hei, soreasti koreasti kartonkirulla kontissa Kiinaan seilaa.
Hei, soreasti koreasti kartonkirulla kauaksi Kiinaan seilaa.
Kiinassa tehtaat krääsää pukkaa, toki vain krääsää pukkaa.
Hei, soreasti koreasti Kiinassa tehtaat kaikkea krääsää pukkaa.
Hei, soreasti koreasti Kiinassa tehtaat saastetta ilmaan pukkaa.
Turhake se pannaan kartonkikuoreen, toki vain kartonkikuoreen.
Hei, soreasti koreasti Kiinassa krääsä pakataan kartonkikuoreen.
Hei, soreasti koreasti näppärät sormet krääsän ne sulkee kuoreen.
Kuori se jälleen Suomeen lentää, toki vain Suomeen lentää.
Hei, soreasti koreasti kartonkikuori takaisin Suomeen lentää.
Hei, soreasti koreasti Ali Baban kuori ilmojen halki lentää.
Suomessa sitten roskiin pannaan krääsä ja krääsän pakkaus.
Hei, soreasti koreasti roskiin me pannaan krääsä ja kartonkipakkaus.
Hei, soreasti koreasti jätteeksi joutaa metsät ja metsien rakkaus.
8. Säv. Sinisiä, punasia ruusunkukkia (trad.)
Synkkiä mustia ilmastohuolia kannan mielessäni,
kannan mielessäni, kannan mielessäni.
Synkkiä mustia ilmastohuolia kannan mielessäni,
kannan mielessäni.
Niitä minä kerron ehdokkaille marssille mennessäni…
Tie vie sinne ja tie vie tänne ja tie vie kahtahalle....
Laitatte päästöt laskemaan tai joudutte ahtahalle…
Enkä minä vastarinnasta lannistua meinaa…
Vaikka jotkut ne tietää parhaiten ja ne mielellänsä spleinaa…
On meillä toivoa vieläkin ja siksi me ollaan täällä…
Mutta maailma saadaan raiteilleen vain puuhalla sinnikkäällä...

9. Säv. Jänis istui maassa (trad.)
Meidän ilmastomme on korvaamaton, korvaamaton!
Jos me saastutetaan vaan, niin me tullaan kuolemaan.
Päästöt pois, päästöt pois, päästöt pois!

10. Säv. Ihme ja kumma
(säv. Marjatta Pokela, alkup. san. Pirkko Koskimies ja Marjatta Pokela)
Auringossa aina varjo seuraa kulkijaa
ja paneelista edullista sähkövirtaa saa.
Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa,
se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa.
Siilillä on piikit, linnulla on höyhenet,
ja hiilellä ja turpeella on päästöt melkoiset.
Maailmassa monta …
Matkamies käy metsään luonnon rauhaa etsien
vaan löytää hakkuuaukean kuolonhiljaisen.
Maailmassa monta …
Kalat asuu vedessä sinilevän seassa
ja lapset voivat polskia vain uima-altaassa.
Maailmassa monta …
Kannattaako jatkaa fossiilisten polttoa,
kun päästötöntä energiaa on myös tarjolla?
Maailmassa monta …

11. Säv. Hei muumit
(säv. Pierre Kartner, alkup. san. Jertta Ratia-Kähönen)
Pariisin sopimus solmittiin kaukana,
täällä on kotimme, turvaisa Pohjola
soiden ja metsien maa, satujen maa.
On kesällä elämä suvea suloista,
talvella lunta, ei piitata murheista,
aina on energiaa niin huokeaa … se on historiaa.
Ei entistä menoa kannata jatkaa, hei Suomi.
On Pariisin polulla tehtävä matkaa, hei Suomi.
Näin vaatii jo kansa ja laulumme soi,
päästöjä yhdessä hillitä voi nyt Suomi,
hei Suomi, hei Suomi.
Turve ei uusiudu ihmisen ikänä
metsä on monelle henki ja elämä,
hiiltä ne sitovat vaan kasvaessaan.
On aurinkopaneelit kätevät kesällä,
maankuori luovuttaa runsaasti lämpöä,
vesi ja tuuli on myös uusiutuvaa,
ei sen parempaa.
On ilmastoviisaus nyt ehdoton pakko, hei Suomi.
Siis hiilelle vero ja saasteille sakko, hei Suomi.
Näin vaatii jo kansa ja laulumme soi,
päästöjä yhdessä hillitä voi nyt Suomi,
hei Suomi, hei Suomi.

12. Säv. Minä soitan harmonikkaa
(säv. Vladimir Šainski, alkup. san. M.A. Numminen)
Jalankulkijat juoskoot, astukoot lätäköihin,
kiiltäköön asfaltti vetinen.
Kyllä tietää jo kansa miksi ilmasto muuttuu,
siksi oon tänään niin vihainen.
Päättäjät hei, Suomen päästöt
täytyy saada laskemaan,
: eikä vuonna kakskytviiskyt,
vaan jo huomenna! :
Helikopteri lentää, kerosiini on halpaa,
sellainen saastutus ketuttaa.
Nyt on saatava muutos tähän hölmöjen hommaan,
suojellaan meidän lasten maailmaa.
Päättäjät hei…

13. Säv. Sininen ja valkoinen
(säv. ja alkup. san. Jukka Kuoppamäki)
Pariisi kun taakse jäi, mietin hiljaa mielessäin
mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin?
Tavoite on oikea - puolitoista astetta vaan missä viipyy toteutus ja tarvittava rahoitus?
Sininen on taivas, myrskypilvet sen verhoaa.
Siniset on järvet, kunnes lämpö ne samentaa.
Valkoinen on hanki, historiaan pian se jää
kun loskaiset on Suomen talvet ja masentava sää.
Juuret kasvoi maahan sen, kylmän sekä routaisen.
Nyt lämpö roudan sulattaa ja metaania vapauttaa.
Ihmiskunnan tuhoa ei kai kukaan halua?
On aika kypsä muutokseen: saastuttajat vastuuseen!
Sininen on taivas…

14. Säv. Joulumaa
(säv. Katri Helena Kalaoja, alkup. san. Juha Vainio)
Saamenmaahan turisti jo moni tietä kysyy,
sinne harva löytää jos vain paikallansa pysyy.
Lentokoneella voi tulla vaikka Pekingistä,
hurmaantumaan eksoottisen Lapin meiningistä!
Saamenmaa on muutakin kuin tunturi ja lunta,
Saamenmaa on saamelaisten oma valtakunta.
Ei kulttuurista omimista puhtaaksi voi pestä,
eikä massaturismia ilmastokaan kestä.
Saamenmaasta havitellaan paljon kaikenlaista,
kaivoshankkeet toteutuu ja on niin satumaista.
Voi, jos voisin rikki lyödä kaivinkoneen kauhan,
louhitulle paljakalle antaa vihdoin rauhan.
Saamenmaa on muutakin kuin tunturi ja lunta,
Saamenmaa on saamelaisten oma valtakunta.
Ei tuhoja voi peruuttaa jos emme niitä estä,
eikä kaivosryntäystä ympäristö kestä.
Ratahankkeestakin moni uskoo hyötyvänsä,
mutta hyöty kätkeytyy tai narraa etsijäänsä.
Sellaisessa radassa on aikamoinen talkoo,
lopputuloksena kiskot paliskunnat halkoo.
Saamenmaa on muutakin kuin tunturi ja lunta,
Saamenmaa on saamelaisten oma valtakunta.
Jos tosissamme haluamme ekokriisin voittaa,
Suomen täytyy saamelaisten maita kunnioittaa.

15. Kohti Pariisia
(säv. ja san. Ida Heimonen, 2015)
Voi meitä kurjia ihmisiä,
poloisia tallaajia!
Nyt on aika muutokselle,
siksi me yhdessä matkaamme…
Kohti Pariisia!
Kohti taivasta, jota saastepilvet ei rumenna!
Kohti maailmaa, jossa on tulevaisuus lapsillemme!
Onko ihminen liian ahne?
Ahmimme ja tuhlaammeko koko luomakunnan?
Vai käännämmekö kelkkamme
ja suuntaamme yhteisen toivomme…
Kohti Pariisia!
Kohti taivasta, jota saastepilvet ei rumenna!
Kohti maailmaa, jossa on tulevaisuus lapsillemme!

