


 ”Aikuisten on kerrottava meille lapsille totuus 
ilmastokriisin vakavuudesta. Jos et kerro 
minulle totuutta, se tarkoittaa että valehtelet, 
ja jos kerran valehtelet, en voi luottaa sinuun. 
Ja jos en voi luottaa sinuun, en voi puhua 
sinulle asioista jotka huolettavat minua. 



 Joten, kertokaa lapsille totuus, mutta älkää 
kertoko heille kaikkia pahoja asioita kerralla. 
Puhukaa pahasta asiasta ja sitten hyvästä 
asiasta, sitten taas jostain pahasta asiasta ja 
jostain hyvästä asiasta.”

 - Hickman, C., We need to (find a way to) talk 
about … Eco-anxiety, Journal of Social Work 
Practice, 34:4, 411-424, suom. PP



 Mitä lapset tuntevat?
Mitä lapset ajattelevat? 

 Miten aikuiset reagoivat näihin tunteisiin ja 
ajatuksiin?

 Miten aikuiset voisivat tukea lasten tunteiden 
käsittelyä rakentavasti, sekä ennalta käsin 
että itse tilanteissa?



 ”Young People’s Voices on Climate Anxiety, 
Government Betrayal and Moral Injury: A 
Global Phenomenon.” 
Caroline Hickman, Elizabeth Marks, Panu Pihkala, Susan 
Clayton, Eric R. Lewandowski, Elouise E. Mayall, Britt 
Wray, Catriona Mellor & Lise van Susteren. 
Lancet Planetary Health 2021
(hyväksytty, vertaiskorjattu versio lähiaikoina netissä)



10,000 children and young people (16-
25) 

Ten diverse countries and inclusive 
representation

Online survey in March 2021

Developed by the international Eco-
anxiety and climate emotions research 
group (ECERG). 
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 Niistä suomalaisista vastaajista, jotka ovat
yrittäneet puhua ilmastokriisistä toisille, 36 % 
koki tulleensa ohitetuksi

 Negatiivisia vaikutuksia päivittäiseen
elämäänsä tunnisti 31 %

 Vrt. Sitran kansalaiskysely ilmastonmuutos ja 
tunteet (2019): nuorimmasta ikäluokasta 33-38 % 
tunnisti itsessään jonkinlaista ilmastoahdistusta



 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat pelot ja 
muut vahvat vaikutukset olivat vielä 
yleisempiä muissa maissa kuin Suomessa (ja 
Yhdysvalloissa)

 Surua ja voimattomuutta tunnistettiin 
Suomessa suhteessa paljon muihin maihin 
nähden

 Hallitusten suhteen kysyttiin yleisesti 
monikossa, ei vain omasta hallituksesta





 Mitä nämä tulokset herättävät Sinussa?



 Juurisyy: todellinen tilanne maapallolla
 Toisten ihmisten reaktiot vaikuttavat monin 

tavoin tunteisiin



 Aikuiset voivat omalla toiminnallaan joko 
lisätä tai vähentää lasten voimavaroja

 Samalla on muistettava, että myös aikuiset 
ovat samaan aikaan sekä uhreja että 
vastuullisia

 Ilmastokriisin juuret ulottuvat teollistumiseen, tai 
sitten ”ihmisluontoon” jos niin tulkitaan

 Aikuiset eivät kuitenkaan saa paeta 
vastuutaan



 Muista lentokoneiden (joilla kerran 
lensimme…) turvaohjeet: kun happi alkaa 
vähentyä, laita ensin oma maski, jotta voit 
auttaa toisia

 Aikuisen tulisi kyetä säätelemään omaa 
ahdistustaan ja omia torjuntareaktioitaan 
riittävästi, jotta hän kykenee tukemaan lapsia

 Tämä on yhteisöllinen tehtävä, yksilöllisen 
tason lisäksi



 www.ymparistoahdistus.fi : SoTe-alan hanke, 
Mieli ry & Nyyti ry & Tunne ry

 Toivoa ja toimintaa –hanke: tunnetehtäviä ja 
osallistavan toiminnan virikkeitä

 www.toivoajatoimintaa.fi

 Monet järjestöt ja toimijat ovat heränneet 
kehittämään tukirakenteita

 Taidepolkuja ympäristöempatiaan

 www.luontojatunteet.fi

http://www.ymparistoahdistus.fi/
http://www.toivoajatoimintaa.fi/
http://www.luontojatunteet.fi/


 Olennaista perusturvallisuuden tunteen 
säilyttäminen

 Omassa perheessä: fyysinen kosketus

 Luontoympäristöjen voimavarat

 Myös kaupunkiluonto

 Aktiivinen, myötätuntoinen kuuntelu
 Tunteiden tunnistamisen ja sanoittamisen 

tukeminen

 Yhdessä opettelu





ympäristötunnetaidot



 Yhteinen toiminta

 Hyvin monia erilaisia mahdollisuuksia

 Kriisin kiireellisyyden vuoksi olennaista on 
poliittinen toiminta rakenteellisen muutoksen 
edistämiseksi

▪ Jos tämä puuttuu, lapset hyvin pian huomaavat, että 
kyseessä on epätasapaino

 Olisi tärkeää voida kokea, että perheen / 
oppilaitoksen / järjestön / X:n toiminta on linjassa 
ympäristöarvojen kanssa, tai ainakin 
kehittymistahto on olemassa



 Kulttuurinmuutos: asenteet, rekognitio
(aiheen tärkeyden tunnistaminen), 
normalisointi

 Rakenteellinen kehittäminen

 Tietoisuus aiheesta instituutioissa

 Koulutus

▪ Täydennyskoulutus

 Virikemateriaalit, oppaat, tukiresurssit

 Arjen keskellä



 YLE 6.11.2018: ”Video: "Tuleeko maapallosta 
joskus niin kuuma, etteivät täällä voi eläimet 
ja ihmiset enää elää?" – Näin vastaat kun lapsi 
kysyy ilmastonmuutoksesta”

 https://yle.fi/uutiset/3-10485512

 Panu Pihkalan blogi samaan juttuun liittyen:
 https://ekoahdistus.blogspot.com/2018/11/miten-puhua-

lapselle-ilmastonmuutoksesta.html

https://yle.fi/uutiset/3-10485512
https://ekoahdistus.blogspot.com/2018/11/miten-puhua-lapselle-ilmastonmuutoksesta.html


 Our Kids
Climate –
järjestön tuore 
opas

 https://ourkidsclimate.org/ho
w-to-talk-to-children-about-
the-climate-crisis/

https://ourkidsclimate.org/how-to-talk-to-children-about-the-climate-crisis/


 Kokeneen 
ilmastopsykologin 
uunituore kirja 
lasten 
ilmastotunteiden 
kohtaamisesta

 Davenport, Leslie 
(2021)



 Ilmastoahdistus-
tutkimuksen 
yhden 
uranuurtajan, 
psykoterapeutti 
Sally Weintroben
uusi kirja (2021)



 Joten, kertokaa lapsille totuus, mutta älkää 
kertoko heille kaikkia pahoja asioita kerralla. 
Puhukaa pahasta asiasta ja sitten hyvästä 
asiasta, sitten taas jostain pahasta asiasta ja 
jostain hyvästä asiasta.”

 ”Kahden tason näkökyky” (Pihkala, P., Päin 
helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo, 2017)

 Esim. ”Hyviä uutisia kestävästä kehityksestä” 
–Facebook-ryhmä



Toivo ei ole varmuutta siitä, 
että jokin asia onnistuu, 
vaan vakuuttuneisuutta siitä, 
että asioilla on merkitys
riippumatta siitä, miten käy.” 
– Vaclav Havel



 Lue lisää: 
www.ekoahdistus.blogspot.fi

 Yhteystiedot:
panu.pihkala@helsinki.fi
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