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Lähtökohtia

◼ Joanna Macy: aktiivinen toivo
◼ Toivo on tuolla ulkona: sen voi löytää vain 

elämällä
◼ Eteenpäin lähteminen, vaikka sitten 

raahautumalla tai välillä toisten kantamana, 
lopulta ylläpitää toivoa

◼ Kuten seikkailujen päähenkilöitä, myös meitä 
nykytaviksia haastetaan yrittämään, vaikka 
todennäköisyydet ovat usein meitä vastaan





Tehtäviä

◼ Tietyn seikkailu-luonteen säilyttäminen 
elämässä

◼ Yksilösankareista yhteisöihin
◼ Hyvän näkeminen, pahan lisäksi
◼ Taitojen kehittäminen, jotta haasteista voi 

paremmin selvitä
◼ Seikkailun tuloksena opitaan lisää itsestä ja 

maailmasta, ja hyvät aikeet tuottavat joka 
tapauksessa merkityksellisyyttä



Draaman kaari

◼ Oman elämänkaaren hahmottaminen
◼ Miten ympäristösuhteeni muodostui?
◼ Miten oma toimijuuteni on muodostunut ja 

elänyt vuosien varrella?
◼ Mitä tunteita tähän on liittynyt?
◼ Miten käsitykseni ja kokemukseni toivosta on 

elänyt vuosien varrella?



◼ Samsten 2019, http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061921374

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061921374


Samsten (2019)

◼ Monenlaisilla kokemuksilla ja vaikutteilla 
osansa (vrt. pitkä tutkimusperinne 
”significant life experiences”)
▪ Läheiset, jotka vahvistivat luontosuhdetta
▪ Ulkona oleminen
▪ Havahtumiset, järkytykset, kriisit
▪ ”Ympäristöahdistuksen” rooli

◼ Osallistuminen ympäristönsuojelutyöhön 
auttanut käsittelemään eri tunteita



◼ ”Kotikatumme toisella puolella oli suuri, 
arviolta 200m x 1000m kokoinen 
rakentamaton alue johon sisältyi metsää, 
pusikkoa, kalliota, sekä lammikko jossa oli 
sammakoita ja vesiliskoja. ’Joutomaa’ oli 
pienten ja suurempienkin lasten epävirallinen 
’puuhamaa’, jossa minäkin vähän 
myöhemmin koin ’luontoherätyksen’.”
(Samsten 2019, 66)



◼ ”. . . menetyksiä olen surrut todella paljon ja 
jokainen menetys on ollut ahdistavaa.” 
(Samsten 2019, 119)



Draaman kaaren vaiheita

◼ Tarinan henkilöt joutuvat erilaisiin maastoihin
◼ Erämaiden kahtalainen luonne: 

koettelemuksia, mutta myös 
transformatiivista oppimista
▪ ”Liminaalisuus”, arjesta-irtautuminen

◼ Ei pelkästään lineaarinen matka, vaan 
erilaista syklisyyttä







Bill Plotkin

◼ Yhdysvaltalainen ”villiintynyt psykologi”
◼ Erämaa-retriittejä (Soulcraft)

▪ initiaatioriittejä (johonkin ”vihkiytyminen”)
▪ siirtymäriittejä (kohti jotain uutta/vanhaa)

◼ Kiinnostava luontokeskeinen 
kehityspsykologinen malli 
(Nature and the Human Soul)

◼ Laaja-alaista keskustelua eri 
persoonallisuuspiirteistä (Wild Mind)





Plotkinin näkemys

◼ Vastakulttuurillinen kasvatus syvän 
luontosuhteen vahvistamiseksi

◼ Elämän pohjimmaisena vireenä elonkehän 
palveluksessa oleminen

◼ Uusimmassa kirjassa ”seikkailumatkan” 
pohdintaa syvyyspsykologian kautta (Journey 
of Soul Initiation, 2021)



Chawla (2020)





Yksilösankari?

◼ Teollistuneiden kulttuurien ajoittainen 
yli-individualismi heikentää ihmisten 
resursseja

◼ Yhteisöllinen ”seikkailu”
▪ Vrt. seurue, fellowship: erilaisia persoonallisuuksia 

ja ominaisuuksia tarvitaan
◼ Tarvitaan sekä yksilön että ryhmän arvostusta



Taitojen kehittäminen

◼ Painopiste: tunnetaidot
◼ Riittämättömyyden tunne

▪ Havaitseminen, sanoittaminen
▪ Itsemyötätunto
▪ Yhteisöllinen käsittely

◼ Kuormittuminen
▪ Uutis-kuormituksen rajaaminen
▪ Vrt. www.ymparistoahdistus.fi 

http://www.ymparistoahdistus.fi/


Syyllisyystaidot

◼ Mitä tarkoitetaan ”syyllisyydellä”? 

Vastuuntunto

Voimakas 
syyllisyys

Ohikiitävä 
syyllisyys



Syyllisyys (jatkuu) (ja jatkuu)

◼ Usein kytkeytyy riittämättömyyden 
tunteeseen
▪ Pahimmillaan johtaa tarpeettomaan häpeään

◼ Poliittisia ansoja:
▪ Hippi-tekopyhä-ansa
▪ Kaksoissidos: usein tarjotut keinot lopulta vain 

ylläpitävät syyllisyyttä, koska rakenteelliset syyt 
eivät muutu

◼ Tim Jensen (2019), Ecologies of Guilt



Syyllisyyden käsittely

◼ Myös syyllisyyteen voi käyttää samaa 
metodiikkaa:
▪ Havaitseminen, sanoittaminen
▪ Itsemyötätunto
▪ Yhteisöllinen käsittely

◼ Yksilönvastuun tiedostaminen, mutta 
rakenteellisten muutosten korostaminen

◼ Sellaisten diskurssien ja mainoskampanjoiden 
vastustaminen, jossa syyllisyyttä siirretään 
ongelmallisesti yksilöille





Surutaidot

◼ Erilaiset surun muodot, esimerkiksi:
▪ Muutokset luonnossa
▪ Muutokset sosiaalisissa suhteissa
▪ Tulevaisuuden suunnitelmien, haaveiden 

muutokset





BBC, Climate Emotions, 2020



Surun käsittelystä

◼ Tutut metodit:
▪ Havaitseminen, sanoittaminen
▪ Itsemyötätunto
▪ Yhteisöllinen käsittely

◼ Surun arvottaminen hyvin arvokkaana 
tunteena, rakastamisen hintana
▪ Ei pelkästään ”negatiivinen tunne, josta pitäisi 

päästä eroon”



Ympäristöilon taidot

◼ Ja terveen ympäristöylpeyden taidot
◼ Hyvän näkeminen, pahan lisäksi

▪ Reappraisal, oman suhtautumistavan muutos
▪ Negativity bias:in vastustaminen:

”kahden tason näkökyky” (Pihkala 2017, Päin 
helvettiä?  Ympäristöahdistus ja toivo)

◼ Oikeus myös iloon ja onneen
▪ Vaatii surun käsittelyä ja riittämättömyyden 

tunteiden käsittelyä



”Ihmeellinen on 
ympäristönsuojelijan elämä”

◼ Vrt. vanha Frank Capran elokuva
◼ Millaista olisi ympärillämme ja keskellämme, 

jos ympäristöstä välittävät ihmiset eivät olisi 
tehneet työtään jo yli vuosisadan?

◼ Miettikää kaikkea sitä, mitä tässä 
Ulos-ut-out- tapahtumassakin on tuotu esiin: 
millaista olisi, jos tätä kaikkea ei olisi?



”Lumouksen” säilyttäminen

◼ Kyky sekä surra että iloita
▪ Tunteiden kompassi

◼ Kyky innostua yhä
▪ Kyky olla tuomitsematta itseään, vaikka 

innostuskyky olisi pitkäänkin kadoksissa
◼ Kyky lumoutua ympäristöissä
◼ Ei tule tietää tarinan loppua! 
◼ Toivo on täällä ulkona



◼ “Hope is not a form of guarantee, it’s a form 
of energy, and very frequently that energy is 

strongest in circumstances that are very 
dark.” - John Berger

 
◼ Toivo ei ole mikään takuu, vaan energiamuoto;
ja hyvin usein tuo energia on vahvinta olosuhteissa 

jotka ovat sangen pimeitä. (suom. PP)



◼ ”Että omalla työlläni minä olen voinut 
hetkeksi koskettaa toista ihmistä, liikuttaa 
hänen ajatuksiaan tai tunteitaan ja saanut 
ehkä omalta osaltani jonkin pienen 
muutoksen versomaan.”
(Samsten 2019, 115)





Kiitos!

◼ Lue lisää: 
www.ekoahdistus.blogspot.fi 

◼ Yhteystiedot:
panu.pihkala@helsinki.fi 
Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, 
HELSUS Sustainability Science Center
Twitter: @panupihkala   

http://www.ekoahdistus.blogspot.fi/
mailto:panu.pihkala@helsinki.fi

