
 

 
MiniMUN  

Edustettavat valtiot 

 
Valtioihin tutustumisen voi toteuttaa kotitehtävänä tai käyttää siihen yhden oppitunnin ennen 
varsinaista simulaatiota. Tehtävä kannattaa tehdä ryhmätyönä delegaatioittain. Tavoitteena on 
luoda yleinen käsitys edustettavan valtion taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta rakenteesta, 
resursseista, maantieteellisestä asemasta ja poliittisesta ilmapiiristä erityisesti ilmastonuutokseen 
liittyvissä kysymyksissä.     

   
Tiedonkeruu ja kriittinen medialukutaito on erittäin keskeinen osa MiniMUN- kokoussimulaation 
tekemistä. Mitä paremmat tiedot delegaatiolla on edustamastaan valtiosta, mm. sen kannasta 
ilmastokysymyksiin, sen paremmin pystyy argumentoimaan ja tuomaan valtion kantoja esille 
kokouksessa. Tutustukaa myös muiden maiden kantoihin, jotta tiedätte keiden kanssa olisi hyvä 
tehdä yhteistyötä. Huomionarvoista on, että lobbauksen ja kokouksessa käytävän keskustelun 
pyrkimyksenä on saada aikaan ilmastosopimus. Sopimukset ovat aina kompromisseja.  

   
   

Valmistautuminen MiniMUN-kokoukseen:   

 Tutustukaa ilmastosopimuksen luonnokseen ja siinä oleviin ratkaisuehdotuksiin.  

 Valmistelkaa 1 minuutin avauspuheenvuoro kokoukseen, jossa tuotte esiin oman maan 
kannan ilmastonmuutos-kysymykseen . Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahanne ja 
mihin asioihin ja ratkaisuihin toivotte ilmastosopimuksen keskittyvän?  

 Täyttäkää ilmastosopimuksen numeroidut ns. operatiiviset lausekkeet eli 
ratkaisuehdotukset ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Lobbauksen aikana ennen 
kokousta ja/tai kokouksen aikana oppitunnilla, tarkoituksena on löytää yhteisiä ratkaisuja 
muiden delegaatioiden kanssa ja yhdistää ratkaisuehdotuksia. Mitä enemmän on 
mahdollista löytää yhteisiä ratkaisumalleja ja saada niille laajaa kannatusta muiden 
delegaatioiden keskuudessa, sitä varmemmin ilmastosopimus saadaan syntymään. 
Kokouksessa käsitellään ilmastosopimusehdotusta, jolla on laajin mahdollinen kannatus.  

  
Käyttäkää lopussa olevia kysymyksiä ja lähteitä apuna valmistautumisessa.  



 

VALTION NIMI __________Tuvalu___________________ 
 

Selvitä seuraavat asiat valtiosta, jota edustatte 
 
VALTIO 

 

1. Virallinen nimi 
 

Tuvalu 

2.  Hallitusmuoto 
 

parlamentaarinen demokratia, perustuslaillinen 
monarkia 

3. Suurimmat puolueet 
 

Tuvalussa ei ole poliittista puoluejärjestelmää 

4. Viralliset kielet 
 

Tuvalu, englanti 

5. Pääkaupunki 
 

Funafuti 

6. Naapurimaat 
 

Kiribati, Salomonsaaret, Fidži, Samoa, Wallis ja 
Futuna (Ranska) sekä Tokelau (Uusi-Seelanti) 

7. Jäsenyydet/ryhmittymät  
(esim. YK, EU, Nato, 
Euroopan neuvosto,  
Afrikan Unioni) 
 

IMF, Kansainyhteisö, LDC-maat, Maailmanpankki, 
SIDS, YK  

  

  

 
 

VÄESTÖ 
 

1. Väkiluku 
 

9 916 

2. Odotettavissa oleva elinikä 
 

puuttuva tieto 

3. Kansaryhmät ja kansallisuudet 
 

Polynesialaiset 96%, mikronesialaiset 4% 

4.  Lukutaitoprosentti 
 

puuttuva tieto 

5. Uskonnolliset ryhmät ja niiden %-
osuus koko väestöstä 
 

protestantit 98 %, ba'hait 1 %, muut 1 % 

 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiribati
https://fi.wikipedia.org/wiki/Salomonsaaret
https://fi.wikipedia.org/wiki/Fid%C5%BEi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Wallis_ja_Futuna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Wallis_ja_Futuna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ranska
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tokelau
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uusi-Seelanti
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/IMF
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Kansainyhteisoe
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/LDC-maat
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/Maailmanpankki
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/SIDS
http://globalis.fi/Maaryhmittymaet/YK


 
TALOUS 
 
 

1. Pääelinkeinot 
 

Maatalous 16,6 %, 27,2 %, palvelut 56,2 %, 
riippuvainen Taiwanilta, Japanilta ja Uudelta 
Seelannilta saamistaan avustuksista 

2. Bruttokansantuote / asukas 
 

3 645 (purchasing power parity, 
ostovoimapariteetti) 

3. Tärkeimmät kauppakumppanit 
 

Thaimaa, Japani, Etelä-Korea, Australia, Italia 

4.  Tärkeimmät vientituotteet 
 

Pakastekala, kuivatut kookospähkinät 

5. Tärkeimmät tuontituotteet 
 

Hinaajat, jalostettu öljy, venepropellit, 
rautarakenteet, leivonnaiset, kananliha 

6. Luonnonvarat 
 

Kala, kookospähkinät 

7. Velka-aste 
 

12 375 753 PPP-dollaria 
 

 
 
PUOLUSTUS 

 

1. Puolustusmenot/vuosi 
 

 Tuvalulla ei ole säännöllistä armeijaa, eikä 
maa käytä puolustukseen rahaa. 

2. Sotilasliittoutumat 
 

- 

3. Aseelliset konfliktit/sodat  
viimeisen 50 vuoden aikana 
 

- 

 
 
YK-JÄSENYYS 
 

1. YK:n jäsen 
 

kyllä/2000 

2. Tärkeimmät allekirjoitetut  
ja ratifioidut 
ihmisoikeussopimukset 

 

 a. Lapsen oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitu 02.09.1990 

 b. Naisten oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitunut 3.09.1981 

 c. Vammaisten oikeuksien 
sopimus 

Ratifioitunut 13.12.2006 



 d. Kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

 

 e. Taloudellisia-, 
sivistyksellisiä ja sosiaalisia 
oikeuksia koskeva 
sopimus 

 

 f. Kidutuksen kieltävä 
sopimus 

 

 g. Rion sopimus  

 h. Kioton pöytäkirja Ratifioitunut 16.2.2005 

 i. Pariisin ilmastosopimus Ratifioidaan keväällä 2016 

 
 
ILMASTO JA YMPÄRISTÖ 
 
 

1. Ympäristöongelmat Metsien häviäminen ja 

juomaveden saastuminen, 

tulvat, eroosio,  
2. Päästöt 0 

 a. CFC-yhdisteiden käyttö  
 

puuttuva tieto 

 b. Hiilidioksidipäästöt 

Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden 
puuttuva tieto 

 c. Ekologinen jalanjälki puuttuva tieto 

3. Luonnonsuojelualueet 0 

 
 
 
TEKNOLOGIA JA INFORMAATIO 
 

1. Internetin käyttö 37,0 käyttäjää per 100 asukasta 

2.  Matkapuhelinliittymät 34,43 matkapuhelinliittymien määrä per 100 asukasta 

 
 
 
 



 
 
 
 
YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA 
 

Kansalaisoikeudet 1 Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 
huonoin) 

Korruptio puuttuva tieto Skaala: 0-100 (100 on paras) 

 
 
 
Pienenä saarivaltiona Tuvalu on korkeimmillaankin vain 4,5 metriä merenpinnan yläpuolella, 
tehden maasta erityisen haavoittuvaisen merenpinnan vaihteluille. Mikäli ilmastonmuutokseen ei 
puututa radikaalisti, Tuvalu voi kadota meren alle 30-50 vuoden kuluessa. Lisäksi suolaisen 
meriveden nousu voi tuhota jo rajallista ravintokasvillisuutta.  Tuvalulaiset ovat pyrkineet 
varautumaan vedenpinnan nousuun istuttamalla puita rannikkoalueille sekä varustamalla 
kotitalouksia vesijohtojärjestelmin. Tuvaluun pyritään myös synnyttämään ekoturismia, jonka 
lähtökohtana on saaren luonnon ja kulttuurin säilyminen. 
 
Vedenpinnan nousun lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamia ympäristöuhkia ovat 
luonnonkatastrofien kuten trooppisten hirmumyrskyjen uhka, koralliriuttojen tuhoutuminen – 
valtion saaret ovat valtaosin riuttoja - sekä metsien hävittäminen ja juomaveden saastuminen. 
Saarivaltio osallistuukin aktiivisesti kansainvälisten ympäristöjärjestöjen toimintaan. 
 
Nämä seikat huomioon ottaen Pariisissa tehtävien ilmastositoumusten maksimointi ja laillinen 
sitovuus ovat tärkeitä Tuvalun selviytymiselle ja elinkelpoisuudelle. Kasvihuonepäästöjen ja 
uusiutumattomien energiamuotojen uhrina maan prioriteetteihin kuuluu maailmantalouden 
perusteellinen muuttaminen kestävämmälle pohjalle. Maa on aktiivisesti kannustanut 
kansainvälisten ja paikallisten yhteistyöryhmien sekä rahoitusmekanismien perustamista 
pienimpien maiden auttamiseksi. Vuonna 2009 Tuvalun hallitus kaavaili maasta maailman 
ensimmäistä hiilipäästötöntä valtiota, luvaten vuoteen 2020 mennessä muuttaa kaikki 
energialähteensä kestäviksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lähteitä: 
 
http://global.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=183271  
http://globalis.fi/Maat/Tuvalu  
http://www.treehugger.com/natural-sciences/tuvalu-to-world-help.html  
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tuv/  
http://countrymeters.info/en/Tuvalu/economy  
 http://www.globalsecurity.org/military/world/spending.htm  
 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17195&contentlan=1&culture=fi-FI 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/   
https://www.unric.org/fi/   
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html   
http://www.worldlifeexpectancy.com/   
http://www.worldometers.info/world-population/   
http://www.unicef.org/infobycountry/   
http://www.indexmundi.com/   
http://atlas.media.mit.edu/en/   
http://countryeconomy.com/   
http://data.worldbank.org/topic 
https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/country_snapshots.htm   

  
Hakusanoja: Paris agreement/ Pariisin ilmastosopimus, climate change/ ilmastonmuutos, global 
warming/ilmaston lämpeneminen - maan nimi, katsokaa linkkilistaa: mm. Globalis.fi, ilmasto-
opas.fi, tärkeää myös ilmastouutisten mediaseuranta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://global.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=183271
http://globalis.fi/Maat/Tuvalu
http://www.treehugger.com/natural-sciences/tuvalu-to-world-help.html
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tuv/
http://countrymeters.info/en/Tuvalu/economy
http://www.globalsecurity.org/military/world/spending.htm
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17195&contentlan=1&culture=fi-FI
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/
https://www.unric.org/fi/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html
http://www.worldlifeexpectancy.com/
http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.unicef.org/infobycountry/
http://www.indexmundi.com/
http://atlas.media.mit.edu/en/
http://countryeconomy.com/
http://data.worldbank.org/topic
https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/country_snapshots.htm


Apukysymykset:   

 Minkälainen on maanne energiapolitiikka/teollisuus/elinkeino?  

 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahanne? Käyttäkää konkreettisia esimerkkejä.  

 Mitkä ilmastokysymykset ovat maallenne erityisen tärkeitä? Miksi?  

 Minkälaista ilmastopolitiikkaa maassanne harjoitetaan? Katso esim. eri ilmastosopimukset. 

 Miten maassanne suhtaudutaan fossiilisiin polttoaineisiin tai uusiutuviin 
energiamuotoihin?   

 Miksi ilmastosopimuksen allekirjoittaminen olisi maallenne tärkeää?  
Minkä maiden kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä? Tutkikaa muiden maiden taustoja.  

 

Valtiollinen kanta  
Mitä mieltä edustamasi maa on käsiteltävästä aiheesta?  
 
 
 
 
 

Pääargumentit 
Mitkä ovat pääargumenttinne, joilla puolustatte kantaanne? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

Vasta-argumentit 
Valmistaudutaan väittelyyn – mitkä ovat todennäköisimmät vasta-argumentit, joita uskotte 
kuulevanne väittelyn aikana? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

Ongelmanratkaisu 
Miten mielestänne käsiteltävänä oleva kysymys voidaan ratkaista? Pyrkikää mahdollisimman 
konkreettisiin ehdotuksiin.  
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 


