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 ”Ihmisestä on tullut ’luonnon herra’. Mutta 
luonnosta olemme yhä kuitenkin riippuvaisia, ei 
vain aineellisen toimeentulomme vuoksi, vaan 
myös – henkemme vuoksi. Sielumme näivettyy, 
jos emme saa nähdä ja kuulla, kaikin 
aistimimme tuntea luonnon rikkautta ja 
kauneutta – Jumalan kunniaa luonnossa. 
Mikään tekniikka tai rationalisointi ei koskaan 
voi sammuttaa synnynnäistä luonnon 
kaipuutamme.”

 - Reino Kalliola, Suomen kaunis luonto, 1946, s.5



 Mitä itse tunnen?
 Pidänkö jonkinlaista ympäristöahdistusta 

perusteltuna vai liioitteluna?

▪ Miksi?

 Tunnenko erilaisten ihmisten reaktioita näihin 
kysymyksiin?

 -> Näistä lisää keskustelua vaelluksella, 
pienryhmässä



 Riippumatta siitä, mikä on itse kunkin suhde 
”ympäristöasioihin”, niin ympäristöahdistus 
on eksistentiaalinen ja sielunhoidollinen 
haaste

 Sitran kysely (loppukevät 2019): koko 
väestöstä 25% tunnistaa itsessään, 15-30-
vuotiaista 33%

 -> ja kuinka moni ei tunnista?

▪ Vrt. iäkkäämpien ihmisten vastausprosentit





Ilmastonmuutoksen herättämät tunteet ja niiden havaitseminen muissa ihmisissä
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Kiinnostus (+)
Skeptisyys/epäily

Turhautuminen
Pelko

Torjuminen/kieltäminen
Riittämättömyyden tunne

Voimattomuus
Epäusko

Suuttumus
Ahdistus

Tylsistyminen/ kyllästyneisyys
Kiukku

Suru
Hyvittämisen halu (+)

Syyllisyys
Toivo (+)

Merkityksettömyyden tunne
Vastenmielisyys

Alakuloisuus
Into (+)

Raivo
Masentuneisuus

Häpeä
Lamaantuneisuus

Katumus
Voimaantuminen (+)

Tunteita itsessä: Kyllä Tunteita muissa: Kyllä

Oletko havainnut ilmastonmuutoksen herättäneen seuraavia tunteita muissa ihmisissä? Tunteita muissa: 
miinus

Tunteita itsessä: 
%-yks. %

Total 2019 (n=2070)

Mitä tunteita ilmastonmuutos on herättänyt sinussa?



Ilmastonmuutoksen herättämät tunteet itsessä
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 Ilmastonmuutoksen aiheuttamia pelkotiloja 
sanoo kokevansa 10% ja masentuneisuutta 
9%: luvut ovat sangen korkeita. 

 Nuorista 22% kertoo kokeneensa 
masentuneisuutta ja 19% lamaantuneisuutta 
(ahdistusta 33%).



 Nuorten eli alle 30-vuotiaiden vastaukset 
ovat muutenkin erittäin mielenkiintoisia ja 
monin tavoin hälyttäviä. 

 Nuorista 31% kertoo kokevansa syyllisyyttä, 
kun yli 65-vuotiaista vain 17%; häpeän 
suhteen samat luvut ovat 26-12, katumuksen 
26-10. 

▪ Ks.https://ekoahdistus.blogspot.com/2019/08/sitr
an-kysely-ilmastotunteista.html

https://ekoahdistus.blogspot.com/2019/08/sitran-kysely-ilmastotunteista.html


 Ihmisillä on runsaasti erilaisia vaikeita 
tunteita ympäristötuhoihin liittyen

 Oireita voi kuvata skaalan tai janan kautta
 Todella yleistä on epämääräisen 

levottomuuden, alakuloisuuden ja 
ahdistuneisuuden kokemus

 Osa ihmisistä kokee jopa psykofyysisiä 
oireita, kun kohtaa huonoja ympäristöuutisia: 
päänsärkyä, pahoinvointia jne. 





 = se osa ympäristöahdistuksesta, joka liittyy 
ilmastonmuutokseen

 Ks. Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen, 
Mieli ry. (Suomen mielenterveysseura), 
kesäkuu 2019, Panu Pihkala
https://mieli.fi/fi/raportit/ilmastoahdistus-ja-sen-kanssa-el%C3%A4minen

https://mieli.fi/fi/raportit/ilmastoahdistus-ja-sen-kanssa-el%C3%A4minen


Kaksi keskeistä psykologista tehtävää 
ilmastonmuutoksen suhteen:
 1) sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin eli 

toimintakyvyn ylläpito
 2) oman eettisen vastuun hyväksyminen ja 

samalla suhteellisuudentaju, eli kyky elää 
ambivalenssin kanssa





 Tilanne aktivoi ikiaikaisia teologisia 
kysymyksiä:

 Mitä maan päällä tarkoittaa toivo?
 Miten teologiassa ja seurakuntaelämässä 

suhteutetaan tämänpuoleinen & 
tuonpuoleinen (transsendentaalinen)?

 Mikä on kristityn tehtävä maailmanajan 
muutosten keskellä?



 Kristinusko sisältää erittäin voimakasta 
turvan ja lohdun sanomaa 
ympäristöahdistuksen ajalle

▪ Eksistentiaalinen resilienssi

 -> Mutta tämän sanoman välittäminen ja 
todeksieläminen vaatii kilvoittelua



 1. Välinpitämättömän kuvan antaminen, jos 
ympäristöasioiden tai ympäristöahdistuksen 
suhteen ei puhuta tai tehdä mitään

 2. Ylimitoitettu ympäristöaktiivisuus (lähinnä 
teoreettinen ongelma, en ole Suomessa 
tällaista seurakuntaa kohdannut)

 3. Tuonpuoleisen toivon korostaminen 
tavalla, joka vaikuttaa maallisten asioiden 
väheksymiseltä



 ”traaginen kokemus puhuttelee minua siksi, 
että siinä tapahtuminen, elämä, maailma, 
kaikki koettu koetaan merkitykselliseksi 
omassa itsessään. Merkitys ei ripustu
lupaukseen jostain muusta. Elinvoima ei 
pohjaa toispuoleiseen symboliarvoon, toisin 
kuin kristillisessä skeemassa: elämän rikkaus 
ei virtaa olemiseen sen ulkopuolelta —
taivaspaikasta tai paremmasta huomisesta.”



 ”Realismia, toivoa ja välikansia”, TS 9.8.
 ”Minusta jesuiittateologi José Ignacio González

Fausia kannattaa silti kuunnella. Hänen 
mukaansa ’Jeesuksen elämänfilosofian 
ensimmäinen tekijä näyttää olevan ehdottoman 
realismin ja tyhjentymättömän toivon vaikea 
dialektiikka’. ’Silmät ovat häikäilemättömän 
avoimet, mutta tosiasiat eivät kuitenkaan 
onnistu sumentamaan katseeseen liittyvää 
toivoa.’





 Ristin teologia
 Ihmiskäsitys ja vanhurskauttamisoppi: 

keskeneräisyyden hyväksyminen
 Jos ihmiskunta onnistuu jotain hyvää 

tekemään, siinä on mukana Jumalan hyvä 
tahto ja voima

▪ Pihkala, P., Luterilaisuus ja luonto, teoksessa 
Armon horisontit (synodaalikirja 2016)



 Tunteet elävät kehossa (tai kehomielessä): 
kokonaisvaltaisen hengellisyyden voimavarat

 Laulaminen, soittaminen
 Pyhiinvaellus
 Luontohengellisyys eli hengellisyyden 

harjoittaminen luonnossa

▪ Vrt. tuore ”Luontofullness”-liike

 Erilaiset keholliset hartauselämän muodot 
(rukoushelmistä pyhään tanssiin)





 3 hengen ryhmissä
 Mahdollisuus vertaiskeskusteluihin
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