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Ympäristöahdistuksen mieli -hanke (2020–2022)

• Tarjoamme vertaistukeen perustuvaa ryhmätoimintaa ympäristötunteiden käsittelyyn

• Koulutamme eri ammatti- ja vapaaehtoisryhmiä

• Edistämme julkista keskustelua ympäristötunteista

KOULUTUKSEN TAVOITTEET:

Saada tietoa ympäristökriisiin liittyvistä tunteista ja niiden kohtaamisesta
Saada työkaluja ympäristötunteiden ja -ahdistuksen käsittelyyn omassa työ- ja 
opiskeluyhteisössä ja omassa elämässä



Toimintamme raamit
• Emme väittele tieteellisistä tosiseikoista 

(kuinka iso uhka ilmastonmuutos on jne.)
• Emme vertaile tai arvota ilmastotekoja 
• Painotamme toiminnan tasolla yhteiskunnallista 

vaikuttamista henkilökohtaisten ilmastotekojen 
sijaan

• Pääpaino: mielenterveyden ja tunnetaitojen 
edistäminen ympäristökriisissä

Yhteinen pohtiminen ja kuulluksi tuleminen



Alkulämmittely

Millaisia tunteita ja ajatuksia ilmastonmuutos, 
lajikato, saastuminen, muut ympäristökriisin 

osa-alueet tai tulevaisuuden skenaariot voivat 
herättää?

Mitä olet kuullut, nähnyt, kokenut?





Tietoa (ympäristö)tunteista ja 
mielenterveydestä



Ympäristötunteet

= ympäristöön, ilmastoon, luontoon ja tulevaisuuteen 
liittyvät tunteet

• Ympäristöahdistus on ”jäävuoren huippu”

Ei psyykkinen sairaus tai diagnoosi, vaan ymmärrettävä 
reaktio maailman ympäristöongelmien suuruuteen ja 
vakavuuteen



Daniel Siegelin 
esittelemä aivojen 
käsimalli:

• aivorunko - 
“eloonjäämisvaistot”

• limbinen järjestelmä 
– ”tunneaivot”, esim. 
pelko

• aivokuori – kognitio, 
ympäristötunteiden 
tiedostaminen

Tunteet & aivot



Autonominen hermosto

Tunteiden säätelyyn ja ”tuntumiseen” osallistuu koko keho, varsinkin 
autonominen hermosto:

1) Sympaattinen hermosto: vireystila nousee – ”taistele tai pakene” 
2) Parasympaattinen hermosto, vagus-hermo: vireystila laskee -  ”lepää ja 
sulattele”

• Voimakkaassa tai pitkäkestoisessa hätätilassa myös voimakas vireyden 
lasku, lamaannus

Ympäristöahdistuksessa vireystilat voivat vaihdella
• ahdistuksen, ylisuorittamisen ja masennuksen, lamaantumisen vuorottelu



Miten ympäristöahdistus voi ilmetä
• Nuori on koko ikänsä ollut hyvin kiinnostunut luonnosta. Hän 

suree syvästi lajikirjon vähenemistä ja sitä, ettei tätä samaa enää 
joskus ole.

• Opiskelija kertoo, että on niin syvästi ahdistunut 
ilmastonmuutoksesta, että välillä ei pääse sängystä ylös ja 
opinnot roikkuvat. Hän on halunnut opintojensa kautta vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen, mutta epäilee nyt kaiken kannattavuutta. 
Vanhemmat ovat hädissään eivätkä ymmärrä vaan ajattelevat, 
että pitäisi vain saada se gradu tehtyä.

• Nuori aikuinen on ollut aiemmin hoidettavana muiden mieliala- ja 
ahdistusoireiden takia. Hän on hiljattain tehnyt hyvin radikaaleja 
elämäntapamuutoksia ja yrittänyt nollata omat päästönsä, mikä 
on tehnyt päivittäisestä elämästä hankalaa, ja kuitenkin on olo 
ettei se riitä. Ajatukset kiertävät  ilmastotekojen ympärillä ja on 
vaikea levätä.



Tutkimustietoa
10 000 nuoren haastattelu 10 maasta (Suomi mukana)

• 54 % suomalaisista nuorista kokee pelkoa ilmastonmuutoksen 
takia

• 43 % mielestä ihmiskunta on tuhoon tuomittu

• 29 % nuorista oli kokenut ohittamista, kun he halusivat puhua 
ilmastonmuutoksesta 

Nuorisobarometrien vertailu
• Ilmastoahdistus on lisääntynyt 2000-luvulla
• Ilmiö on ollut olemassa jo ennen v. 2018 mediahuomion 

lisääntymistä (mm. IPCC:n tunnetuin raportti, Greta Thunbergin 
liike)

Sitran Ilmastotunteet 2019 -kysely

https://www.ymparistoahdistus.fi/artikkelit/nuorten-ilmastotunteet-ja-heidan-nakemyksensa-hallitusten-ilmastotoiminnasta/
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137610/YP1901_Piispa%26Myllyniemi.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.sitra.fi/uutiset/kestavat-elamantavat-auttavat-ilmastoahdistukseen/


Ympäristökriisi on krooninen 
mielenterveyttä kuormittava stressitekijä
• Siksi mielenterveyttä kannattaa suojella 

Avainasemassa tunteiden äärelle pysähtyminen 
ja kiinnostus omaa ja toisen mieltä kohtaan

Mielen hyvinvointi lisää ratkaisukykyisyyttä ja 
positiiviset uutiset lisäävät mielen hyvinvointia



Reaktioita ympäristöahdistukseen
• Tunteiden välttely ja torjunta (kiire, stressi, vaikeasti 

kohdattava osasyyllisyyden tunne)
• Viestintuojan mitätöinti
• Pakonomainen toiminta ja täydellisyyden tavoittelu
• Kauhukuvilla mässäily, doom-scrolling
• Itsen tai muiden rankaisu, syyllistäminen
• Lamaannus, masennus, kyynistyminen

Mutta myös:
• Voimaantuminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen
• Turvan, merkityksellisyyden ja toivon löytäminen
• Innostuminen



Tunteiden välttely on inhimillistä (mutta 
usein haitallista)
Sosiaalisesti jaettu defenssi? Voi liittyä sekä 
ympäristökysymyksiin että tunteisiin yleensä:

”Ihan tärkeä asia joo, mutta ei nyt aleta ihan liikaa puhua” 

Kulttuurissamme vallitsee yksin pärjäämisen 
mentaliteetti (?) 

Miten se vaikuttaa ympäristötunteiden kohtaamiseen?

Tunteista puhuminen vaatii usein totuttelua ja 
uskallusta. 



Opiskelijoiden mielenterveys koetuksella

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (KOTT) 2021: 
Kaikki tulokset: https://www.terveytemme.fi/kott/tulokset/index.html  
 
• Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista. Opiskelijoilla 

psyykkisiä oireita ja kuormittuneisuutta näkyi suhteessa enemmän kuin koko aikuisväestössä.  
• Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat naiset voivat tutkimuksen mukaan kaikkein 

huonoimmin. 40 prosenttia naisista kertoi ahdistuksen ja masennuksen oireista.

Mielenterveyttä kuormittavat ympäristökriisin lisäksi kilpailuyhteiskunta, 
yksin pärjääminen, some (?)

Riittävätkö korjaavat palvelut? Miten rakennamme 
empatiayhteiskuntaa?

https://www.terveytemme.fi/kott/tulokset/index.html


Tunteiden tunnistaminen 





Keskustelu

Mitä ympäristöasiat merkitsevät minulle?
Mitä ajatuksia ja tunteita ympäristökriisi 

herättää minussa?
Onko omassa elämässäni paikkoja joissa 

näistä tunteista voi puhua?



Työkaluja ympäristötunteiden kanssa 
elämiseen

1) Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen
2) Tunteiden kehollisuus ja vireystilan säätely
3) Myötätunnon viljely, armollisuus itseä ja muita kohtaan
4) Tietoisuustaidot ja läsnäolo
5) Arvojen kirkastaminen
6) Yhteisöllisyys, vertaistuki
7) Tulevaisuusajattelu
Jne. 

• Itsestä huolehtiminen, hyvinvointia tukevat rutiinit 

Monilla terapia- ja tunnetaitosuuntauksilla on paljon annettavaa 
ympäristötunteiden käsittelyyn 



Harjoitus: Tunteiden nelikenttä

● Millaisia ajatuksia, tunteita ja kehon 
tuntemuksia ilmastonmuutos ja lajikato 
voi aiheuttaa 

A) opiskelijoissa

B) minussa itsessäni sekä ammattilaisena 
että ”tavallisena ihmisenä”



Nelikenttäharjoitus jatkuu

● Millaisia reaktioita 

C) kohtaamieni opiskelijoiden 
ympäristötunteet voivat herättää minussa?

D) omat ympäristötunteeni tai aiheeseen 
liittyvät reaktioni voivat herättää vuorostaan 
opiskelijoissa?

  



Tunteet matkakumppaneina
• Tunteet tuovat viestiä sisimmästäni ja tarpeistani (lue artikkeli 

sisäisistä tarpeista verkkosivuiltamme)
• Hankalia tunteita ei tarvitse ratkaista pois
• Ahdistus kuuluu elämään ja on liikkeelle paneva voima

Miten voin sietää ahdistusta ja sitä, etten pysty ratkaisemaan 
asioita heti?

Ympäristöahdistus yhdistettynä toivoon on tärkeä muutosta 
eteenpäin vievä voima. (Sangervo 2020)
Nuoret eivät ole ympäristöahdistuksensa avuttomia uhreja, vaan 
heillä on paljon keinoja. (Ojala 2021)

https://www.ymparistoahdistus.fi/artikkelit/skeematerapiaa-ymparistoahdistukseen/


Harjoituksia tunteiden tunnistamiseen ja 
tutkimiseen (esim. yhdessä)
• Laadi aikajana oman ympäristösuhteesi ja 

ympäristöidentiteettisi kehittymisestä. Ks. ohjeita täältä.
• Miten tunteet tuntuvat kehossa - kehon tunnekartta. Linkki 

harjoitukseen. 
• Apukysymyksiä surun pohdiskeluun ja kohtaamiseen.
• Toivon pohdiskelua

Tulossa myös verkkosivulle: tukea (osa)syyllisyyden ja 
suuttumuksen tunteiden kohtaamiseen ja ymmärtämiseen

https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/tutkitaan-ymparistotunteita-kasitekartta-ja-aikajana/
https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/kehon-tunnekartta/
https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/kehon-tunnekartta/
https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/surun-pohdiskelua/
https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/toivon-pohdiskelua/


Mikä auttaa sietämään tunteita? 
Työkaluja



Tunteiden ja vireystilan säätelyä ja 
turvallisuuden tunteen lisäämistä
• Tietoinen hengitys, keskittyminen kehon tuntemuksiin, 

mindfulness, ns. kehollinen maadoittuminen
• Myötätunnon harjoittaminen

• Rauhoittava kosketus
• Myötätuntoinen kirje itselle
• Rohkaisevien sanojen ja lauseiden kerääminen

• Arvojen kanssa työskentely ja merkityksellisten, tärkeiden 
asioiden löytäminen

• Yhteisöllisyys: kiinnostus sitä kohtaan, miten itsellä ja 
toisilla oikeasti menee

https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/maadoitus/
https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/rauhoittava-kosketus/
https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/myotatuntoinen-kirje-itselle/


Puheeksi ottaminen ja tunteiden 
salliminen

“on ymmärrettävää että ympäristöasiat ahdistaa”

“nämä asiat koskee meitä kaikkia”

“me ollaan tässä kaikki samassa veneessä”

“kun me puhutaan näistä tunteista, me 
voidaan myös pystyä toimimaan paremmin”



Ahdistuksen “ensiapua”
• Jutteleminen & kiinnostus: Miten sulla menee? 
Mitä sun mielessä liikkuu?

•Maadoitusharjoitus: seinän tai puun 
työntäminen, lihasten aktivointi, alustan 
tunnustelu

•Aistien avulla tehtävä tietoisuustaitoharjoitus
•Kehoskannaus

EI VÄHÄTELLÄ  TUNNETILAA, 
MUTTA TOIMINTAKYKYÄ 
LAMAAVAA AHDISTUSTA 
KANNATTAA LIEVITTÄÄ 



Arvoanalyysi • Piirrä oheinen kuvio ja kirjoita ympyröihin 
itsellesi tärkeitä, merkityksellisiä asioita ja 
arvoja. Pohdi ovatko asiat samoja työssä ja 
työn ulkopuolella.

• Arvioi asteikolla 1…10 kutakin tekijää
• Arvioi sitten asteikolla 1…10, kuinka hyvin 

nämä arvot toteutuvat elämässäsi

Kysymyksiä pohdittavaksi:
• Mihin tärkeinä pitämiisi asioihin toivoisit 

muutosta?
• Millaiseen tärkeysjärjestykseen laittaisit 

muutokset?
• Mikä olisi sellainen mahdollinen teko tänään, 

joka veisi sinua kohti toivomaasi muutosta?
• Mitä yhteisiä arvoja meillä työyhteisönä voi olla 

ohjaamassa toimintaamme?



Tuen piirit -harjoitus

• Auttaa tekemään näkyväksi niitä 
voimavaroja ja tuen muotoja, 
joita itselläni on käytettävissä.

• Harjoitus löytyy täältä.
• Mihin kohtiin opiskelu- ja 

työyhteisömme kuuluu näillä 
piireillä?

• Mitkä tekijät vahvistaisivat 
yhteisömme turvaa ja tukea?

https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/tuen-piirit-harjoitus/


Keskustelu
1) Mitä osaamista ja työkaluja meillä on jo 
käytettävissämme ympäristötunteiden kohtaamiseen?
● Millaista tukea voisimme tarvita aiheen käsittelyyn? 

Olisiko esim. (ryhmä)työnohjauksesta hyötyä?

2) Millaisia tunteiden jakamisen ja käsittelyn keinoja 
voisimme ottaa käyttöön? Mielikuvitusta saa käyttää!





Tulevaisuusajattelua
• Ei ole vain yhtä mahdollista tulevaisuutta
• Tulevaisuuden muotoutumiseen vaikuttaa se, 

millaiseksi sen kuvittelemme
• Lue lisää tulevaisuusajattelusta artikkelista 

Merkityksellisyys ja toivo: asioilla on merkitystä 
vaikka emme voi varmuudella tietää 
lopputulosta. 

https://www.ymparistoahdistus.fi/artikkelit/mita-jos-tulevaisuus-olisikin-toisenlainen-2/


Kiitos kun olit mukana! 

Tulossa keväällä: Pieni opas ympäristöahdistukseen nuorten ja 
opiskelijoiden kanssa työskenteleville

IG @ymparistotunteet www.ympäristöahdistus.fi

Anna meille palautetta chattiin ☺
1. Mikä koulutuksessa oli hyvää/hyödyllistä?
2. Mitä olisi kannattanut tehdä eri tavalla?
3. Miten hyvin koulutus vastasi odotuksia ja tavoitteita 

asteikolla 1 (ei juurikaan)…5 (erittäin hyvin)

Tavoitteet: saada tietoa ja työkaluja ympäristötunteiden 
kohtaamiseen itsessä sekä opiskelijoiden ja työyhteisön kanssa


