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Hanke: “NYT! Ahdistuksesta nuorten 
ympäristöpoliittiseen toimijuuteen”

• Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan nuorten suurin 
huolenaihe on ilmastonmuutos (Myllyniemi & Kiilakoski 2019).

• Tutkimuskysymyksinä mm: 

Mitä nuoret ajattelevat ympäristöongelmista? 
Millaisia mahdollisuuksia heillä on toimia ympäristön puolesta?

• NYT!-hanke kohdistuu alaikäisiin nuoriin.

• Tutkimusaineistoja kerätään leirikouluissa ja Vaikuta!-päivillä 
9.-luokkalaisilta 2020–2021.
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▪ Esityksen perustana:

Artikkeli (ref.) “Vegenakkeja ja pyöräilyä – Kyselytutkimus 
kaupungissa asuvien nuorten ympäristökansalaisuudesta” 
(julkaistaan syksyllä 2021).

▪ Tarkastelemme nuorten luontosuhdetta ja ympäristövaikuttamista 
ympäristökansalaisuuden käsitteen avulla yhdistellen toisiinsa 
Andrew Dobsonin (2003) ja Engin F. Isinin (2009) kansalaisuuden 
teorioita sekä ympäristökasvatuksen lähtökohtia.
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Aineisto

•Esityksemme perustuu kyselyyn, joka toteutettiin keväällä 2020 

osana Tampereen kaupungin 9.-luokkalaisille järjestämiä 

Vaikuta!-päiviä (toimivat yhteiskuntaopin ja 

demokratiakasvatuksen tukena).

•Kyselyyn vastasi lähes 200 oppilasta. Vastauksia analysoitiin sekä 

määrällisesti että laadullisesti.
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Tuloksia: Vaikuta!-päivät 2020
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Tuloksia: Vaikuta!-päivät
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Kansalaisuuden 

käytännöt
●       Aloitteiden tekeminen ja aloitteiden / adressien allekirjoitus

●       Puolueeseen liittyminen, nuorisovaltuustoon osallistuminen ym.

●       Mielenosoituksen järjestäminen tai niihin osallistuminen

Kansalaisuuden teot 

 
●       Mielipidevaikuttaminen (esim. kampanjointi, kannustus, mainonta, 

mielipidekirjoitukset, kantaaottava taide)

●       Oma ympäristöystävällinen käyttäytyminen (esim. kulutusvalinnat)

●       Toisille esimerkkinä toimiminen

●       Faktojen kertominen

●       Ympäristötekojen vinkkaus

●       Haasteiden levittäminen (esim. lihaton lokakuu)

●       Koululakkoon osallistuminen

●       Ekotapahtuman järjestäminen

●       Yhteydenotto poliittisiin päättäjiin

●       Rahan lahjoittaminen

●       Teollisuustuotantoon vaikuttaminen

●       Anarkia

Nuorilta kysyttiin: Miten yllyttäisit toisia ihmisiä ympäristötekoihin?
“Voi olla osallisena 
esimerkiksi 
nuorisovaltuustossa, 
jossa pääsee 
lähemmäs päättäjiä 
ja saa esiin omia 
mielipiteitään”

“Syömällä vegenakkeja 
ja pyöräilemällä”

“kierrättämällä ja olla 
ostamatta turhaa 
tavaraa”
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Päätelmiä: Vaikuta!-päivät
• Valtaosa vastaajista pitää ympäristöongelmia tämän hetken suurimpana 

haasteena. 

→ Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta ei läpäise heidän arkeaan. 

• Nuoret keksivät runsaasti vaikuttamiskeinoja, kun heitä pyydettiin 
‘yllyttämään’ toisia ympäristötekoihin.

→ He eivät tunnista ei-virallispoliittisia kansalaisuuden tekoja 
vaikuttamiseksi.
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Päätelmiä: Vaikuta!-päivät
• Ympäristökansalaisuus on nuorille lähinnä vaikuttamista arjessa, 

yksityisessä piirissä, esimerkiksi ystäviin ja perheeseen.

• Nuoret, jotka eivät viihdy luonnossa (tai heidän vastaukset olivat 
ristiriitaisia), suhtautuivat myös vaikuttamiseen pääosin kielteisesti.

• Nuoret, joille ei ollut jäänyt mieleen luontokokemuksia, eivät olleet 
kiinnostuneita ympäristöasioista.

→ Nuoret, joilla on läheinen suhde luontoon, haluavat vaikuttaa 
ympäristöön.

• Vahvan luontosuhteen, varsinkin lapsuuden luontokokemusten, on 
todettu ennustavan kiinnostusta toimia ympäristön puolesta (esim. 
Asah ym. 2018; Wells & Lekies 2012). 
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Johtopäätöksiä

• Tulokset viittaavat siihen, ettei yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 
puhuta alaikäisille nuorille monipuolisesti perusopetuksessa. 

• Kaikki tavat, joilla nuoret jo nykyisellään vaikuttavat 
ympäristökansalaisina, olisi arvokasta tehdä näkyväksi koulussa.

• Ympäristökysymysten nostattamia tunteita on tärkeätä käsitellä, jottei 
orastava kiinnostus muuttuisi ympäristösuruksi tai ilmastoahdistukseksi. 
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Leirikouluhavaintoja – kohti tulevaa

• Nuorten luontosuhteissa on suuria 
eroja (esim. maalais- ja 
kaupunkilaisnuoret).

• Epäsensitiivisyys nuorten 
asuinpaikalle / arjen ympäristöille 
ja nuorille tärkeille asioille (esim. 
harrastuksille) voivat aiheuttaa 
ristiriitaisuuden ja syyllistämisen 
kokemusta - ja lopulta kenties 
vastarintaa?
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