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Sini Yli-Pohja

MIELI MUUTTUVAN ILMASTON ÄÄRELLÄ
Merivettä jäänyt hymykuoppiin/ muovipusseja simpukoiden sisälle./
Lapsenlapsenlapsenlapsenlapsenlapsenlapsen/ uneton pikku ruumis etsii/ maata jalkojen alle.
–Miira Luhtavaara

Ilmastonmuutos ja sen herättämä ahdistus ovat löytäneet hyökyaallon lailla tiensä
tietoisuuteen, taiteeseen ja julkisuuteen. Ilmastonmuutoksen tunnevaikutuksiin on havahduttu uudella tavalla: olemme voineet lukea mediasta yliopisto-opiskelijoille järjestetyistä ilmastoahdistuksen vertaistuki-ryhmistä, Greta Thunbergista ja nuorten
ilmastomielenosoituksista, psykologien adresseista liittyen ilmastonmuutoksen mielenterveysvaikutuksiin, poliitikko Leo Straniuksen ”ilmastoanoreksiasta”, ilmastolakoista
ja monista muista ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä reaktioista. Miten ilmastoahdistusta voisi jäsentää?
Keskusteluissa nuorten kanssa ilmastohuolet nousevat enenevästi esiin. Nuorilta poimittuja mietteitä:
”Mikä motivoi opiskelemaan, kun elämä maapallolla
lakkaa kuitenkin parinkymmenen vuoden kuluessa?”
”Sitä vaan miettii, et mitä merkitystä on millään.”
”En voi käsittää, miksi Amazonin sademetsiä annetaan polttaa, miten asialle ei tehdä mitään? Oon ihan
vakavissani miettinyt et pitäiskö keskeyttää koulu
ja mennä Greenpeacelle vapaaehtoiseksi, jotta voisi
tehdä jotain konkreettisempaa maapallon hyväksi.”
Nämä pohdinnat kuvaavat hyvin sitä, miltä
tuntuu kasvaa ja rakentaa omaa elämää samalla, kun
uutiset maapallon tulevaisuudesta muuttuvat yhä
apokalyptisemmiksi, eikä aikuisilla tunnu olevan
riittäviä keinoja painajaisen pysäyttämiseksi. Eikä
kyse ole vain nuorista, potilaista, asiakkaista, toisista,
muista. Muuttuvan ilmaston äärellä olemme yhdessä.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen, miten ilmastoahdistusta on pyritty ymmärtämään psykoanalyyttisesta näkökulmasta. Pohdin myös, mitä annettavaa
psykoanalyyttisella näkökulmalla voisi olla laajemmin länsimaissa käytävään keskusteluun ilmastonmuutoksesta. Nähdäkseni teemat kytkeytyvät lähtemättömästi toisiinsa: ilmastoahdistusta on vaikea
ymmärtää ilman että ymmärtää myös ihmismielen
roolia itse ilmastonmuutoksessa.

Mitä on ilmastoahdistus?
Ilmastoahdistus kytkeytyy laajemmin ympäristöahdistuksen ilmiöön, jolla tarkoitetaan ympäristöongelmien ja maailmantilan mielenterveydellisiä ja
hyvinvointiin vaikuttavia seurauksia (Pihkala, 2017,
245).
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Ihmisperäinen ilmastonmuutos eli antroposeeni on nykytieteen valossa fakta. Nykytiedon valossa
muutos ei vaikuta vain ilmastoon, vaan laajemmin
koko planeettaan ja sen biosfääriin ja elämää ylläpitäviin systeemeihin.
Pahimmillaan jo nyt ilmastonmuutos vaarantaa jossain päin maailmaa elämää, ravinnon saantia
ja rauhaisaa yhteiseloa ihmisten välillä. Vähemmän
dramaattisessa mittakaavassa ihmiset joutuvat uudella tavalla miettimään elämäntapaansa, kulutustaan ja kulutukseen kytkeytyvää identiteettiään,
pohtimaan suhdettaan ilmastopolitiikkaan sekä
käyttämään psyykkistä energiaa ilmastonmuutoksen
herättämien tunteiden kanssa toimeen tulemiseksi –
tai nimenomaan näiden torjumiseksi ja kieltämiseksi.
Ilmastoahdistus koskettaa erityisellä tavalla
nuoria. Ensinnäkin ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat nykykehityksen jatkuessa vaikuttamaan
nykynuorten sekä heidän jälkipolviensa elämään
toisella tavalla kuin nyt vanhenevan sukupolven.
Toiseksi nuorten identiteetti ja psyykkinen käsittelykapasiteetti ovat vielä rakentumassa, mikä tekee
heistä haavoittuvaisempia ja psyykkisesti alttiimpia
kärsimään kohdatessaan hankalia asioita. Kolmanneksi nuorten valmiudet ja mahdollisuudet vaikuttaa ovat usein rajallisemmat kuin aikuisten. Ilmastoahdistusta voi lisätä se, ettei ilmaston herättämiä
tunteita voi kääntää toimintaan johtavaksi voimavaraksi. Viime aikoina laajentuneet nuorten ilmastomielenosoitukset tosin puhuvat tätä viimeistä kohtaa vastaan.
Mitä ilmastoahdistus ei ole? Ilmastoahdistus
ei useinkaan ole psyykkistä sairautta. Siihen voi liittyä se, että jotkut kokevat ympäristöhuolien vuoksi
akuutteja ahdistuneisuushäiriön kriteerit täyttäviä
oireita. Kuitenkin paljon suuremmalla osalla ahdistus on ilmastoahdistusta tutkineen Panu Pihkalan
sanoin lievempää, mutta kuitenkin pinnan alla kytevää levottomuutta ja huolta, joka etsii purkautumisväylää ja vaikuttaa elämänlaatuun ja toimintaan
(Pihkala, 2017, 21).
Psykologisesti ajateltuna tunteilla on ihmisille tärkeä toimintaa motivoiva funktio. Esimerkiksi
pelko voi vaaratilanteessa motivoida pakenemaan
tai taistelemaan, viha puolustamaan omia tai mui-
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den oikeuksia ja ilo menemään jotain kohti ja tavoittelemaan jotain itselle merkityksellistä. Tunteet ovat
siis luonnollinen osa ihmisen elämää, ja on luonnollista, että erilaiset uhkat herättävät meissä ahdistusta. Näin on myös ilmastonmuutoksen kohdalla.
Psykoanalyytikko Sally Weintrobea (2013c)
mukaillen voisi ajatella, että nykypäivänä täysin
ilman minkään asteista, ajoittaista ilmastohuolta
elävän ihmisen sataprosenttinen turvallisuudentunne perustuu luultavasti omnipotenttiin haavoittumattomuuden ja luonnosta riippumattomuuden
illuusioon, tosiasioiden kieltämiseen tai kokemisen
tapaan, jossa asioilla ei pohjimmiltaan ole merkitystä.
Ilmastoahdistuksen tai ilmastohuolen kokemisen voi nähdä kertovan siitä, että ahdistusta herättävää informaatiota ei ole kielletty tai torjuttu.
Winnicottin (1971) termein ajateltuna tällöin lapsuudesta lähtöisin olevasta kaikkivoipuuden ja aukottoman turvallisuuden illuusiosta on astuttu kohti
kypsempää kokemistapaa, jossa elämän realiteetit ja
rajat otetaan huomioon. Ilona Joutsamo (2017) on
kuvannut samaa asiaa ikään kuin jatkumona, jonka
toisessa päässä on eläminen omissa harhakuvitelmissa ja toisessa raivorealismi. Tässä keskivaiheilla, jos hyvin käy, on mahdollista elää Joutsamon
mukaan siten, että ”realiteetti otetaan riittävän hyvin huomioon, mutta siten, että illuusiot elävöittävät
sisäistä maailmaa ja toimivat kehitystä motivoivina
mielikuvina”. Ilmastoteeman kohdalla voisi ajatella
myös toivon mielikuvien tärkeyttä.
Ilmastoahdistuksen voi nähdä olevan lähempänä raivorealistista jatkumon päätä siinä mielessä,
että silloin huomio ja tarkkaavaisuus ovat voimakkaasti kohdistettuina maailman epämieluisiin realiteetteihin – jotka täysin realistisesti voivat nykymenon jatkuessa johtaa planeettaa ja ihmiskuntaa
tuhoon. Ketäpä ei ahdistaisi, pelottaisi, hirvittäisi ja
suututtaisi silloin, kun todella ajattelee maapallon
tuhoutumisen mahdollisuutta tai esimerkiksi sotaa.
On kuitenkin eri asia ajatella näitä teemoja
joskus ahdistuneena verrattuna siihen, että miettii
niitä ahdistuneena koko ajan ilman keinoja tulla
ahdistuksen kanssa toimeen. On eri asia säilyttää
toivo, ajatus vaikuttamisen mahdollisuuksista, merkityksellisyydentunne sekä yhteydentunne merki-
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tyksellisiin toisiin, kuin luopua toivosta ja merkityksen tunteesta. On eri asia kanavoida ilmastohuolta
omien arvojen mukaiseen ja ahdistusta helpottavaan
toimintaan, kuin lamaantua. Vaikka ahdistus on
enemmän kuin ymmärrettävä reaktio, ei se ole arvo
ja tavoite itsessään. Joillekin on ehkä mahdollista
huolehtia ympäristöstä myös ilman varsinaista ahdistuksen tunnetta.

Me vaadimme turvallista tulevaisuutta, onko se liikaa pyydetty?
– Greta Thunberg
Ilmastonmuutosta psykoanalyyttisesta näkökulmasta
on tarkastellut muun muassa jo edellä mainittu Sally
Weintrobe (2013c), joka on kirjoittanut syistä, joiden vuoksi ilmastonmuutos voi tuntua ahdistavalta.
Ensimmäisenä on kysymys eloonjäämisestä, joka on
paljon enemmän riippuvaista planeetan tilasta kuin
monet haluaisivat myöntää. Erään nuoren aikuisen
sanoin: ”Ei ole kyse vain itsestä, vaan myös luonnon
monimuotoisuudesta ja kaiken elollisen tulevaisuudesta.”
Weintroben mukaan tämä ahdistus voi muistuttaa pienen lapsen ahdistusta äidin menettämisestä
– äidin, josta pieni lapsi on kertakaikkisen riippuvainen. Winnicottin tunnetun lauseen mukaan pikkulasta sellaisenaan ei ole edes olemassa – pikkulapsi
tarvitsee aina hoivaajan olemassaoloa mahdollistamaan (Winnicott, 1960). Samaan tapaan voi ajatella,
että ilman planeetan toimivia ekosysteemejä ei olisi
ihmisiä – ei elämää, ei psyykkistä itsekokemusta.
Tämä voi ravistella ihmisten perusturvallisuutta.
Erilaisia turvallisuudentunteeseen vaikuttavia
riskejä voi jäsentää sijoittamalla ne kahdelle akselille uhkan kokonaisvaltaisuuden ja uhkan tuntemattomuuden mukaan (APA, 2009). Ilmastonmuutos
voi koetella ihmisten perusturvallisuutta erityisellä
tavalla sen vuoksi, että se sijoittuu korkealle kummallakin akselilla.
Ensimmäisen akselin toisessa päässä ovat paikalliset, yksilölliset, vapaaehtoiset ja kontrollin alla
olevat riskit, kuten vaikka vuorikiipeily. Jokainen voi
valita meneekö vuorikiipeilemään vai ei, ja jos jotain
tapahtuu, koskettaa tämä yhden ihmisen elinpiiriä,
muttei laajempaa väkijoukkoa. Ilmastonmuutos sen
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sijaan sijoittuu akselin toiseen päähän, sillä sen ennustetut seuraukset ilman toimia ilmastonmuutoksen
pysäyttämiseksi ovat globaaleja, myöhempiin sukupolviin vaikuttavia, kontrolloimattomia ja kuolemiakin aiheuttavia.
Toinen akseli kuvaa sitä, miten hyvin riski on
tunnettu ja tutkittu. Toisessa päässä on esimerkiksi
alkoholin liikakäyttö, jonka riskit ovat hyvin tunnettuja ja tutkittuja. Ilmastonmuutos sijoittuu tälläkin
akselilla toiseen ääripäähän, sillä ilmastonmuutoksen
monitahoiset vaikutukset planeetan ekosysteemeihin
ovat tuntemattomia – näin suuria ihmisen aiheuttamia muutoksia ilmastossa ei ole aiemmin koettu.
Ihmisten olemassaolo ja tulevaisuus ovat siis
riippuvaisia luonnosta. Ongelmana on kuitenkin se,
että nykyään ihmiskunta on riippuvainen luonnon
lisäksi luonnon resurssien liikakäytöstä – samaan
aikaan, kun ihmistä pidetään paradoksaalisesti nykykulttuurissa usein autonomisena suhteessa luontoon.
Lehtonen ja Välimäki (2013) ovat kirjoittaneet modernin ihmisen ympäristöneuroosista, joka
tarkoittaa sitä, että tarvitsemme luonnon resursseja
elääksemme – samaan aikaan, kun emme haluaisi ajatella tarvitsevuuttamme ja riippuvuuttamme,
koska tämän huomioiminen tarkoittaisi sen myöntämistä, että elämämme ja itsekeskeisten tarpeidemme
täyttyminen on tulevaisuudessa uhattua. Tällaisella
käsityksellä, jonka mukaan ihminen on jotain ”luonnon” kategoriasta erottuvaa ja jotain, jolla on oikeus
ja mahdollisuus hallita luontoa, on länsimaisessa
kulttuurissa pitkät juuret. Illuusioon liittyy Lehtosen
(1994) mukaan myös ”maa-emon” kokeminen kaikkityydyttävänä, mikä tekee nykyihmisestä autonomisen ja riippumattoman sijaan enemmän ikään kuin
”vauvaihmisen”.
Nämä ovat kulttuurisen tason asioita, mutta
vaikuttavat monella tapaa yksilöihin. Kun vallassa
ovat omnipotenssinsävyiset käsitykset ihmiskunnan
paikasta ja toimintamahdollisuuksista planeetalla, ei
ole ihme, että se haavoittuvuus, tarvitsevuus ja rajallisuus, mistä ilmastonmuutos meitä muistuttaa, voi
herättää tunteita kuten ahdistusta, avuttomuudenkokemuksia tai häpeääkin omnipotenttien mielikuvien
joutuessa päivänvaloon.
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Äiti-maan osakseen saama kohtelu
Winnicottin mukaan pienen lapsen varhaisimmassa vuorovaikutuksessa keskiössä ovat rakkauteen
ja ruumiin toimintaan liittyvät tarpeet rajulla ja
armottomalla, tarpeiden tyydytykseen tähtäävällä tavalla. Winnicottin mukaan vasta myöhemmin
lapsella vahvistuu kannattelevassa ja ”tuhoavuutta”
kestävässä vuorovaikutuksessa kyky huolenpitoon
(Winnicott 1963). Sen myötä äitiin ei enää suhtauduta vain itsestään selvänä, käytettävänä ja ikuisesti
kestävänä hyvän lähteenä, eli ympäristöäitinä, vaan
erillisenä objektina, josta ollaan kiinnostuneita itsessään eikä vain funktionaalisessa merkityksessä.
John Keene (2013) on kirjoittanut siitä, miten
lapsen ympäristö-äiti-tyyppinen suhde äitiin muistuttaa ihmisten sellaista suhdetta maahan, jossa maa
koetaan itsestään selvänä ja aina vain uudestaan
ruokaa antavana ja jätteet nielevänä ilman, että siitä pitäisi pitää huolta. Myyteissä maata on kutsuttu
Äiti-maaksi jo kauan ennen psykoanalyysin syntyä,
mutta voisi kysyä missä määrin suhde Äiti-maahan
on varhaisemmissa myyteissä erilainen verrattuna
länsimaiseen nykysuhtautumiseen – tai suhtautumattomuuteen kaiken muun kiireen keskellä.
Pienenä lapset saattavat suhtautua äitiin vaihtelevasti – välillä rakastavasti ja välillä tarpeidentäyttäjänä. Rakastavassa mielentilassa lapselle saattaa Weintroben (2013) mukaan tulla huolta siitä,
että ahne äidin käyttö tarpeiden tyydyttämiseksi
vahingoittaisi äitiä ja veisi äidin pois. Tällöin lapsi
ei joudu vastakkain vain menettämisen pelon kanssa, vaan myös mahdollisesti sellaisen tunteen kanssa, että itse on ahne ja paha ja aiheuttanut tuhoa ja
menetyksen. Seurauksena voi olla syyllisyys, jolla
tarkoitetaan pahaa oloa, tunnontuskaa, katumusta
ja korjaamisen halua siitä, että itse on aiheuttanut
toiselle jotain harmia ja pahaa. Tässäkin analogia
toimii suhteessa Äiti-maahan, ja syyllisyys omasta tuhoavasta puolesta onkin toinen Weintroben
jäsentämä ilmastoasioihin kytkeytyvä ahdistuksen
lähde.
Tuhoavuudella voidaan psykoanalyyttisessa
kirjallisuudessa tarkoittaa eri asioita, kuten esimerkiksi ahneutta, itsekkyyttä, toisen käyttöä tai vihamielistä reaktiota todellisuutta kohtaan silloin, kun

se ei tyydytä tarpeitamme ja halujamme. Voi ajatella, että ihminen ei ole luonnostaan tuhoava, koska
ihmisissä on tuhoavan puolen lisäksi myös useimmiten rakastava ja korjaamishaluinen puoli. Oikeasti
tuhoavaa voi kuitenkin Weintroben (2013a) mukaan
olla tuhoavuuden kieltäminen, koska silloin tuhoavaan puoleen ei olla kosketuksissa, sitä ei saada haltuun tai sen pulputtua liikaa ei koeta syyllisyyttä ja
korjaamisen halua. Korjaamisen halun herääminen
edellyttää aiheutetun vahingon myöntämistä, myöntämisen sietämistä – psyykkistä kannattelua.

Sukupolvien jatkuvuus ja
mielensisäiset maisemat
Kolmas syy, miksi ilmastonmuutos voi herättää
ahdistusta, liittyy Weintroben mukaan siihen, että
ilmastonmuutos uhkaa koko itsekäsityksemme perustaa. Luotettavan ennakoitavan tulevaisuuden
sijaan ilmastonmuutos on kyseenalaistanut koko
ihmislajin ja inhimillisen todellisuuden jatkuvuuden. Elämän kiertokulku, jossa vanhoja sukupolvia
kuolee ja uusia tulee tilalle, on jatkunut jo joitakin
miljoonia vuosia, ja on vaikea kuvitella tulevaisuutta ilman ajatusta lapsenlapsista ja lapsenlapsenlapsista, jotka asuttavat maapalloa tulevaisuudessa.
Ihmisiin ja eläimiin on miljoonia vuosia vaikuttanut
ruumiista kumpuava lisääntymisvietti, mutta nykyään lisääntymistä itsestäänselvyytenä saatetaan
kyseenalaistaa esimerkiksi väestönkasvun hillitsemisen motiiveista tai siksi, että tulevaisuus koetaan
niin turvattomana.
Ilmastonmuutos voi uhata Weintroben
(2013b) mukaan myös ns. mielensisäisiä maisemia.
Mielensisäisten maisemien käsite liittyy siihen, että
samalla lailla kuin ihmisillä on kokemusten myötä rakentuneita mielensisäisiä objekteja, on heillä
myös kokemusten myötä rakentuneita mielensisäisiä maisemia. Näissä maisemissa mielenmaailmamme tapahtuu – niissä haaveemme, fantasiamme,
muistomme ja unemme elävät ja kulkevat, ja näiden
maisemien keskellä olemme suhteessa toisiin ja itsemme eri puoliin. Nämä maisemat ovat osa meitä
itseämme, ja parhaimmillaan mielensisäisiä maisemia on monenlaisia ja niihin liittyy turvaa ja tukea.
Mielensisäisten maisemien käsite voi tehdä
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ymmärrettäväksi sitä surun ja tuskan määrää, mikä
erilaisiin ympäristöön liittyviin menetyksiin voi
liittyä. Voi olla, että jos esimerkiksi lapsuuden leikkimetsä kaadetaan, ihminen ei menetä vain konkreettista metsää, vaan samalla yhden tärkeän mielensisäisen maailman – osan itseä. ”Ilman metsää
olet autio”, kuten Aulikki Oksanen runossaan ”Villit
sanoivat” kirjoittaa.

Tämä on väärin. Nuoret alkavat
ymmärtää teidän petoksenne.
– Greta Thunberg
Seuraavana ilmastoahdistuksen ulottuvuutena
Weintrobe näkee sen, että johtajat tai päättävässä
asemassa olevat eivät pidä kansalaisista huolta ja
tee enemmän ilmastouhkan torjumiseksi. Yksi yksilö ei voi mitään ilmastomuutokselle ja ihmiset
ovat riippuvaisia johtajista, muista valtaa pitävistä
ja kanssaihmisistä tilanteen korjaantumiseksi. Tästä
huolimatta voimme huomata päättävässä asemassa
olevien priorisoivan tiettyjen ryhmien tai talouden
tarpeita ja jättävän muiden kansalaisten tulevaisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset toissijaisiksi tai liian vähäiselle huomiolle. Tämä voi tuntua siltä kuin olisi jätetty yksin selviytymään ilman
hoivaa, ja tällainen välinpitämättömyyden varaan
jäämisen tunne suhteessa niihin, joiden hoivasta
olemme riippuvaisia, voi tuntua traumatisoivalta ja
herättää esimerkiksi ahdistusta, avuttomuutta ja yksinäisyyttä.
Ilmastonmuutokseen kytkeytyy paljon myös
sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, epäeettisyyttä
ja lyhytnäköisyyttä, jotka voivat herättää vihaisuutta, turhautuneisuutta ja pettyneisyyttä. Jos tunteita
ei saa sopeutumista palvelevaan käyttöön, ne voivat
pahimmillaan lamaannuttaa ja viedä toivoa. Seurauksena voi olla esimerkiksi merkityksentunnun
katoaminen sekä arvottomuuden ja ulkopuolisuuden
tunteet. Myös kateuden ja katkeruuden tunnevireet
voivat aktivoitua: saavatko toiset enemmän huolenpitoa kuin toiset, ovatko toiset arvokkaampia kuin
toiset ja onko toisten sallittua elää vähemmän kypsällä tavalla, samalla kun toiset ottavat muita ihmisiä enemmän huomioon?
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Minun oikeuteni, minun
mukavuuteni, minun elämäntyylini
Ilmastonmuutokseen voi liittyä Weintroben mukaan
myös itsekeskeistä, narsistisesta minäkokemuksesta
kumpuavaa ahdistusta. Tämä liittyy siihen uhkaan,
että omasta tutusta elämäntyylistä, nautinnon- ja
mukavuudenhalusta ja kulutustottumuksista joutuisi
luopumaan. Nykyihmisen identiteetti ja itseilmaisu
ovat voimakkaammin sidottuja elämäntyyliin ja materiaan, ja pelko näiden menettämisestä voi merkitä
identiteetin tai statuksen, ja sitä kautta itsekokemuksen menettämistä silloin, kun itsekokemuksen tasapaino on riippuvainen ulkoisista asioista.
Kulutustapojen muutos edellyttäisi luopumista siitä länsimaiselle kulttuurille tyypillisestä
kokemuksesta, että on jotenkin ”erityinen” tai ”oikeutettu” ja että olisi olemassa maagisia voimia
korjaamaan ilmastonmuutosta. Tästä illuusiosta voi
olla vaikeampi luopua kuin itse ympäristön kannalta
haitallisesta kuluttamisesta tai yritystoiminnan määrästä. (Weintrobe, 2013a ja 2013c).
Ahdistus, joka liittyy narsististen halujen tyydytyksen rajoittumiseen, on eri asia kuin edellisessä
kappaleessa kuvattu ahdistus ja syyllisyys siitä, että
tällaisia omia narsistisia, muiden kannalta tuhoavia
haluja on. Narsismilla ei tässä tarkoiteta vain voimakasta, ulospäin paistavaa itsekeskeisyyttä ja persoonallisuuden psykopatologiaa, vaan se on jossain
mittakaavassa jokaisen ihmisen jokapäiväiseen elämään kuuluva asia. Se voi ilmetä esimerkiksi narsistiseen haurauteen liittyvinä riittämättömyyden tuntemuksina silloin, kun omnipotenttia itsekokemusta
ei voi ylläpitää.
Nykyinen markkinatalous hyödyntää surutta
tällaista tilaa, jossa sisäinen itsesäätely ei toimi ja
ihmismieli pyrkii korjaamaan tilannetta ulkoisen
säätelyn kautta. Brändi-tuotteet tai muut merkitysulottuvuuksia omaavat tuotteet voivat tällöin toimia
idealisoituina minän jatkeina, joita omistamalla tai
pitämällä itsekin on ikään kuin enemmän tai täydempää. Ympäristöongelmien lisäksi tällaisessa kulutustavassa ongelmana on se, että ulkoisilla asioilla
itsekokemuksen narsistisen tasapainon haurautta ei
voi pysyvästi korjata. Näin toimiessaan yksilö jää
riippuvaiseksi ulkoisista asioista ja näistä luopumi-
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nen tarkoittaisi hajoamisahdistusta psyykelle.
Ymmärtääkseen itseään olisi tärkeää ymmärtää myös sitä kulttuuria, jonka vaikutuksille alttiina
elää ja on kasvanut. Lähi-ihmisten kanssa tapahtuneen vuorovaikutuksen lisäksi myös kulttuuri
sisäistyy psyykeen (Weintrobe, 2013a) ja on siten
vaikuttamassa kokemusmaailman muotoutumiseen.
Tämä ei tarkoita sitä, että välttämättä haluaisi alkaa
elää vallitsevan kulttuurin arvojen mukaisesti. Voi
kuitenkin miettiä, millaista kulttuurisen tason tukea länsimainen nykykulttuuri tarjoaa kasvavalle
ja kehittyvällä nykylapselle ja -nuorelle esimerkiksi
ulkoisista asioista vähemmän riippuvaisen itsearvostuksen haltuunottoon. Kyky kritisoida omaa,
ympäröivää kulttuuria voi onneksi vahvistua erilaisten nuorille ominaisten ala- ja vastakulttuurien
tarjoamien näkökulmien myötä.

Ikuisesti ristiriitaiset
halut
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kannattelua, ristiriidan sietoa, abstraktia symbolisaatiota ja itsereflektiota (Ogden 1989, 9–46). Ihmisen valmiudet tällaisen kokemuksen kohtaamiseen
ovat aina rajalliset.
Winnicottin (1958b) mukaan yksi tapa suojautua sisäisen todellisuuden kohtaamiselta on maaninen defenssi. Tällä Winnicott tarkoittaa fantasiaan
pohjaavaa elämän, huolettomuuden ja ”nosteen”
korostunutta kokemista, jolloin asiat saattavat tuntua korostuneen ristiriidattomilta ja hyviltä tai tunteminen peittyä maanis-sävytteisen toiminnan alle.
Yksi patologisen manian oire on ylenpalttinen ostelu, mutta lievemmässä mittakaavassa maaninen
defenssi ja hankalien asioiden kokemisen välttely
on jokapäiväinen ilmiö. Nykykulttuurin kulutuskulttuuria voisi jopa luonnehtia nykyajan maaniseksi defenssiksi, jossa keskitytään
pakonomaiseen elämäntunnun
ylläpitoon kuluttamisen kautta,
jottei tarvitsisi kohdata elämään
kuuluvia ristiriitaisempia ja hankalampia tunteita – jotka kuitenkin tekevät elämästä pinnallisuuden ja tyhjyyden tunnun sijaan
elämänmakuisen.
Maaninen defenssi on toki
joskus tarpeellinen, mutta liiallisena se johtaa siihen, että elämän
koko kirjosta ollaan kosketuksissa vain yhteen osaan ja psyykkisen vapauden sijaan
ollaan sidottuja defenssin käyttöön. Elämiseen ja
ihmissuhteisiin liittyy aina ristiriitaisiakin tunteita
ja pyrkimyksiä; muuta odottava joutuu joko pettymään tai turvautumaan elämää rajoittaviin puolustuskeinoihin.
Ilmastonmuutoksen länsimaisessa kontekstissa ristiriidat ovat yleisiä. Ihminen voi toivoa maapallon tilan korjaantumista ja vastavuoroista huolenpitoa itsen, muiden ja maapallon välillä samaan
aikaan, kun toivoo addiktoituneen kaltaisesti voivansa jatkaa nykyistä elämäntyyliä. Ajatus nykyisen
elämäntyylin rajoittamisesta tuntuu häiritsevältä.
Ihmiset saattavat matkustaa lentokoneella lomamatkalle, mutta tuntea siitä syyllisyyttä, tai pyrkiä
elämään ekologisesti yhdellä elämän osa-alueella,
mutta unohtaa sen täysin toisella.

Psykoterapeutin
on syytä ottaa
ilmastosta
ahdistuneen
huoli todesta.

Sen sijaan että ihmisen halut olisivat selkeitä, on ihmisen mieli
ristiriitainen ja sisältää tiedostamattomiakin konflikteja. Näin
ollen edellä mainitut ahdistuksen
lähteet voivat olla läsnä samanaikaisesti aiheuttaen ihmiselle
psyykkisen konfliktin: ahdistus
psyykkisestä ja fyysisestä eloonjäämisestä, ahdistus
riippuvuudesta, ahdistus omasta tuhoavuudesta, ahdistus itsekäsityksen perustan romahtamisesta, ahdistus hoivaamattomuudesta, ahdistus epäoikeudenmukaisuudesta, ahdistus kulutuksesta luopumisesta
ja sitä kautta ahdistus myös siitä, että joutuisi luopumaan totutunlaisesta mukavuudesta, identiteetistä ja
”oikeutetun” positiosta, sekä monet muut mahdolliset ahdistuksen aiheet sekä erilaiset halut ja tarpeet.
Kuten edellä on todettu, ilmastonmuutoksen
ajattelu voi altistaa esimerkiksi sellaisille tunteille
ja teemoille kuin huoli, suru, syyllisyys, kuolema ja
tuhoutuminen. Tällaiset tunteet ovat tyypillisiä niin
kutsutulle depressiiviselle positiolle. Depressiivinen
positio mahdollistaa kokemusmaailmaan todentunnun sekä syvyyden, ajallisuuden ja jatkuvuuden
kokemuksen, mutta edellyttää omien kokemusten
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Eräs yleensä kirpputoreilta vaatteensa ostava
nuori kertoi kerran pysähtyneensä ihailemaan tyylikästä laukkua näyteikkunaan ja miettineensä ristiriitaisissa tunnelmissa, että kovasti haluaisi sen ostaa,
ellei se olisi epäympäristöystävällistä. Tällainen yksittäinen teko voi näyttäytyä hyvin erilaisessa valossa ottaen huomioon sen, onko ihminen enemmän
depressiivistä positiota pakoileva shoppailuaddikti
vai ylivastuuntuntoinen ylihuolehtija, joka on ahdistunut ja ”hyvä” ihminen muidenkin edestä ja itseään
kohtuuttomasti kuluttaen. On eri asia kuluttaa sitä,
mitä oikeasti tarvitsee, tai sitä mihin liittyy paljon
merkityksiä ja siten kokemuksen rikastumista, kuin
kuluttaa addiktiivisesti sellaista, mikä ei lisää pitkällä tähtäimellä hyvinvointia, elämänlaatua eikä kokemuksen henkistä rikkautta. Kaikki materian haluaminen, mikä nykykulttuurissamme usein edellyttää
ostamista, ei siis ole psykologisesti ajateltuna patologista sinällään. Kuluttamisella voidaan esimerkiksi rakentaa yhteyden tunnetta toisiin tai erilaisiin
ryhmiin.
On myös mahdollista, että kaikkivoipa ajattelu
sijaitsee vastakkaisella puolella. Voi olla yhtä lailla
kaikkivoipaa ajatella, että jokainen oma teko olisi
ilmaston ja planeetan tulevaisuuden kannalta katastrofaalinen, tai ajatella, että itsen yksin pitäisi olla se,
joka pelastaa supersankarimaisesti maailman. Näin
ajateltaessa jää ymmärtämättä, että kyse on itseä
paljon suuremmista voimista ja valtasuhteista, joiden muutokseen tarvitaan ylemmän tason säädäntöä
ja paljon itseä laajempaa kansanliikettä. – Kysymys on aidosti vaikea: miten suuri vaikutus yksilön
omilla teoilla on kokonaisuuden kannalta?

Kokea vai eikö kokea?
Ilmastonmuutos siis herättää ihmisissä inhimillistä,
suojautuvaa reagointia. Suojautumisen tarvetta voi
lisätä se, että ilmastonmuutoksen lonkerot ulottuvat
niin biologiaan, psykologiaan, maantieteeseen, kulttuuriin kuin talouteenkin. Siten se on jo kognitiivisestikin vaikeasti hahmotettava asia.
Ilmastonmuutoksesta on esitetty myös mediassa paljon ristiriitaisia näkemyksiä. Yhtäältä puhutaan uhista, mutta globaalin politiikan taholla uhkakuvat eivät johda tarpeelliseen toimintaan. Toisaalta
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puhutaan kuluttamisen vähentämisen tarpeesta ympäristön vuoksi mutta samaan aikaan kuluttamisen
lisäämisen tarpeesta talousongelmien korjaamiseksi. Mitä siis ylipäänsä ajatella asiasta? Vai onko helpompi olla ajattelematta?
Mielen suojautumiskeinoina liian ahdistavalta
ilmastonmuutoksen kokemiselta (ks. esim. Weintrobe, 2013c, Pihkala, 2017, Lertzman, 2013 ja Dodds,
2011, 41–56) voi toimia esimerkiksi:
• asian kieltäminen
• omnipotentti haavoittumattomuuden kokemus
• maaginen usko idealisoituihin korjausmahdollisuuksiin esimerkiksi tieteen ja tekniikan avulla
• korvaavat teot syyllisyyden poistamiseksi, kuten päästöhyvitysmaksut
• älyllistäminen eli aiheen älyllinen pohdiskelu
toiminnan sijaan
• rationalisointi eli sen tyyppinen ajattelu ja jossittelu kuin ”jos muutkin” tai ”jos minulla olisi
enemmän rahaa”
• projisointi, kuten oman syyllisyyden projisointi
muiden syyttelyyn, tai oman syyllisyyden projisointi luonnonsuojelijoihin ja ekoihmisiin,
jolloin luonnonsuojelijat ja ekoihmiset koetaan
syyttelevinä ja vaativina
• apatia, silloin, kun oikeastaan tunnetaan liikaa
eikä liian vähän
• Freudin kolme pakokeinoa stressiin ja ahdistukseen: harhautus eli muun elämänsisällön
hankkiminen, nautinnonhakuisuus sekä päihteiden avulla haettu turtumus
• reaktionmuodostus eli päinvastoin toimiminen,
jotta itselle voisi uskotella, ettei toisin toimiminen olisi tärkeää
• huomion siirtäminen johonkin vähemmän uhkaavaan
• luonnonsuojelu ja maapallon pelastamisen pyrkimys voivat joskus toimia defenssinä ympäristöön kytkeytyvää ahdistusta vastaan: näin on
Mauss-Hanken (2013) mukaan silloin, kun oma
riippuvuus maasta projisoidaan maahan – ikään
kuin maa tarvitsisi itseä eikä toisinpäin.
Näiden suojautumiskeinojen valikoitumiseen
ja käyttöön vaikuttavat yksilöpsykologisen tekijöiden lisäksi myös sosiaaliset ryhmät ja kulttuuriset
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viitekehykset. Weintrobe (2013c) on kirjoittanut
tarkemmin ilmastonmuutokseen kytkeytyvästä kieltämisestä, jota on hänen mukaansa kolmenlaista.
Ensinnäkin on denialismi, joka on kaupallisista tai
ideologisista syistä tapahtuvaa väärän tiedon lietsomista oikean tiedon sijaan. Toiseksi on negaatio,
joka on todellisuuden kieltämistä sen aiheuttaman
ahdistuksen vuoksi. Weintroben mukaan negaatio
on kieltämisen muodoista helpoiten ylitettävissä,
ja sen voi nähdä olevan osa todellisuuden hyväksymisprosessia ennen vihaa ja sitten surua. Kolmantena kieltämisen lajina toimii vähättely (disawoval),
jolloin todellisuuden faktat periaatteessa myönnetään, mutta niiden konkreettiset
seuraukset ja emotionaaliset merkitykset eivät pääse tietoisuuteen
asti. Tämä voi Weintroben mukaan olla kaikkein tiukimmassa
oleva keino suojautua liian ahdistavalta todellisuudelta.
Parhaimmillaan kuitenkin
se, ettei tosiasioita kiellä liian
vahvasti, vaan jaksaa ottaa ne
huomioon ajoittain kurjempienkin tunteiden kustannuksella, ei
ole hyväksi vain planeetallemme. Se on hyväksi myös ihmisen
omalle henkiselle kehitykselle, energiatasolle ja
elämänlaadulle silloin, kun kokemisen totuudellisuuden pyrkimystä pitää (psykoanalyyttiselle ajattelulle tyypillisellä tavalla) elämän yhtenä keskeisenä
arvona.
Ilmastonmuutoksen selättämisessä tarvitaan
toki teknisiä ja tieteellisiä ratkaisuja. Toistaiseksi
kuitenkaan ongelman täysin poistavia keksintöjä
ei ole tehty. On kysymysmerkki, auttaisivatko tällaiset tekniset ratkaisut tulevaisuudessa ilman, että
ihmiskunta yrittää yhteisönä kehittyä oikeudenmukaisempaan suuntaan ja vähentää hyväksikäyttävää
asennetta suhteessa toisiin ja luontoon.
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yhteisöllisempienkin tukimuotojen rinnalla. Psykoterapeuttinen keskustelu voi helpottaa ilmastoahdistuneen oloa sitä kautta, että ahdistuksen eri puoliin
saa kannattelevassa vuorovaikutuksessa kosketusta
ja niitä pääsee jakamaan ja käsittelemään. Ahdistus
voi olla kattotermi häiritseville tunteille ja voi olla
tärkeää saada kosketusta siihen, mitä monenlaisia
tunteita ahdistuksen takana on. Tämä ei tarkoita
systemaattista varhaislapsuuden käsittelyä, vaan
uteliaisuutta kokemisen syvällisyyttä ja sitä kaikkea
kohtaan, minkä kanssa ollaan tekemisissä tässä ja
nyt. Tässä ja nyt koettu tilanne ja siitä johtuva ahdistus on juuri sitä, millaisena ihminen sen kokee,
vaikka tilanne voi herättää samanaikaisesti mielessä muistoja
aiemmista samankaltaisista asetelmista. Tilanne voi siten asettaa
mielelle haasteen tulla toimeen
samanaikaisesti näiden varhaisempienkin, ehkä aiemmin mielestä torjuttujen kokemusten ja
tunteiden kanssa.
Psykoterapeutin on syytä
ottaa ilmastosta ahdistuneen huoli todesta. Ympäristöön liittyvät
asiat ovat todellisuutta ja psykoterapeutin on syytä pitää huolta
siitä, ettei käytä omana ilmastodefenssinään sisäisen
maailman liiallista painotusta kokemuksen hahmottamisessa ulkoisen todellisuuden kustannuksella.
Pihkala (2017) painottaa kirjassaan, että keskeistä niin ympäristöahdistuksen kanssa toimeen
tulemisessa kuin laajemmin ympäristöystävällisessä
käytösmuutoksessa on nimenomaan uskallus käsitellä erilaisia tunteita, keskeneräisyyttä ja ambivalenssia – sekä myös yhteisöllisyys ja vertaistuki,
pienelläkin panoksella osallistuminen sekä toivon ja
merkityksellisyyden teemat.
Näistä muutkin kuin tunteiden käsittely ovat
yleisiä hyvinvointiin ja psyykkiseen pärjäämiseen
liittyviä ulottuvuuksia, jotka usein rakentuvat onnistuneessa psykoterapiassa kannattelevan vuorovaikutuksen myötä, olipa terapiassa kyse sitten minkälaisten asioiden käsittelystä tahansa.
Toivon rooli on ensisijaisen tärkeä, sillä ilman
sitä uhkana on lamaannus tai pahimmillaan itsetu-

Kuluttamisella
voidaan esimerkiksi rakentaa
yhteyden
tunnetta toisiin
tai erilaisiin
ryhmiin.

Mikä avuksi – psykoterapian
näkökulma
Ilmastoahdistuksen kohdalla varsinainen psykoterapia on vain yksi tuen muoto muiden tärkeiden,
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hoisuus. Toivo tuo mukanaan tulevaisuuden mahdollisuuden, niin yksilölle kuin laajemmassa mittakaavassa maapallolle. Toivolla on eteenpäin vievä
rooli, sillä sen ansiosta tulevaisuuteen suuntaava
psyykkinen ja konkreettinen työ uskalletaan kokea kannattavaksi. Toivo on keskeinen tekijä myös
identiteetin kannalta, sillä se määrittää ja avartaa
olemassaolon ja mahdollisuuksien rajoja kokemusmaailmassa. Toivo kytkee elämään, Paul Ricoeurin
sanoin ”toivo on mahdolliseen kohdistuvaa intohimoa” (Pihkala, 2017, 144).
Ilmastonmuutoskontekstissa toivon ylläpysymistä voi auttaa esimerkiksi se, että pysähtyy
miettimään niitä asioita, jotka itselle antavat toivoa,
sekä ”kahden tason näkökyky”
(Pihkala, 2017, 17). Kahden tason näkökyky tarkoittaa Pihkalan mukaan sitä, että voi nähdä
sekä hyvän että pahan. Mediassa
esimerkiksi kirjoitetaan paljon
kurjista ilmastouutisista, mutta
pienet positiiviset ilmastouutiset eivät välttämättä ylitä uutiskynnystä. Silti nekin ovat yhtä
lailla olemassa. Hyvien asioiden
näkökykyä voi joutua harjoittelemaan, jotta voi paremmin havaita
toivon merkkejä. (Pihkala, 2017, 17).
Silti matka toivoon voi sisältää myös epätoivon ja depressiivisyydenkin vaiheen. Jos näitä ja
muitakin ympäristön herättämiä tunteita uskaltaa
hyväksyä ja käydä läpi – on totuudellinen itselleen
tunteista ja asioiden merkityksistä – voi kuitenkin
toivon siemen alkaa itää. Onnistuneen psykoterapian myötä tämä usein tapahtuu – usein vaivihkaa,
pikkuhiljaa ja ikään kuin itsestään silloin, kun psykoterapeutti pystyy osaltaan kannattelemaan yhtä
aikaa sekä nykytilanteen huolta että toivoa.
Psykoterapiassa esille voivat nousta myös aiemmat traumat, kokemukset, jotka ovat ylittäneet
psyykkisen käsittelykyvyn. Pahimmillaan traumaattinen kokemus voi murskata trauman kokeneen
koko maailman: trauman jälkeen maailma ja itse ei
ole enää ehyt, kokonainen ja jatkuva (Niemi 2014).
Vaikka traumoihin liittyneet mielensisällöt olisi lohkottu mielestä pois siten, että arkea pystyy elämään,
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voivat uudet uhkalta tuntuvat asiat aktivoida varhaisempia traumoja. Jos aiempi maailman romahtamisen ja ”mitään ei jää jäljelle” -kokemuksen tuntu
on jäänyt sävyttämään suhtautumista maailmaan,
ilmastonmuutoksestakin piirtyvät herkästi mieleen
sen kaikkein toivottomimmat ja synkimmät visiot.
Psykoterapiassa ihmisen oma arvomaailma voi
selkeytyä, jolloin motiivikonfliktit ja yliminän ankaruus voivat korvautua minäihanne-rakenteella (Blos
1979, 319-369) – tai kuten ilmastonmuutoskontekstissa voisi sanoa: eko-egoideaalilla. Jos omaa
arvomaailmaansa on riittävästi selkiyttänyt, elämä
ja valinnat helpottuvat, kun tietää, mitkä ovat niitä
tärkeitä asioita, joita kohti elämässä haluaa pyrkiä
parhaansa mukaan, tuntien tästä
sisäistä mielihyvää ja ”omantuntuisuutta”, eikä vain miellyttääkseen muita, rangaistuksenpelosta
tai muusta ulkokohtaisesta pakosta. Elämä ja valinnat voivat
helpottua, kun tietää, mikä on se
määrä arvostusta muita kohtaan,
että elämä tuntuu merkityksellisestä, mikä on se määrä syyllisyyttä, jota on valmis sietämään,
mikä on se määrä omien tarpeiden etusijalle laittamista, että itseä voi arvostaa, ja parhaimmillaan, miten itseään
voi epätäydellisenä olentona rakastaa.
Ekoegoideaalin hengessä ilmastoahdistusta
kokevan voi olla tärkeää ymmärtää oman vastuun
rajat (Randall, 2013) ja erottaa lamauttava syyllisyys liikkeelle saavasta syyllisyydestä (Pihkala,
2017). Ilmastoahdistusta kokevan on tärkeää pitää
itsestä ja omasta jaksamisesta hyvää huolta ja olla
itseään kohtaan armollinen. Vaikka länsimaiset
ihmiset ovat monessa suhteessa etuoikeutettuja,
he ovat muuttuvan ilmaston ja vielä kehittymässä
olevan ilmastopolitiikan suhteen yhtä lailla myös
uhreja. Vaikka minäihanteen kehittyminen on ihmiselle tietynlainen psykologinen kehitystehtävä, on
ihmisillä samanaikaisesti kuitenkin myös luonnollinen tarve tietää, mitä heiltä odotetaan (Välimäki &
Lehtonen, 2009). Näin ollen ympäristöasioissa yksittäisten ihmisten egoideaalien kehittyminen ei riitä
– lisäksi tarvitaan selkeyttä myös päättävässä ase-

Paul Ricoeurin
sanoin ”toivo on
mahdolliseen
kohdistuvaa
intohimoa”.
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massa olevien yhteiskunnalliseen visioon ja siihen,
mitä yhteiskunnassa miltäkin tahoilta odotetaan.
Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tarvitaan isompia voimia. Ilmastonmuutos ei ole yksilön vastuulla.
Toimintakyvyn tukeminen voi olla silti
tärkeää. Yksilön ilmastoahdistusta voi helpottaa se,
että voi tehdä jotain yksin tai muiden kanssa. Voi
kokea olevansa osallinen paremman maailman rakentamiseen, omien resurssien ja voimavarojen
mukaan. Toiminta voi olla esimerkiksi yhteiskunnallista vaikuttamista, omien elämäntapojen muuttamista, ruohonjuuritason toimintaa, tiedon etsimistä tai kärsivällistä ja rauhallista kissan uudelleen ja
uudelleen pöydälle nostamista vaikenemisen sijaan.
Sen sijaan, että antaa ilmastotunteiden lannistaa ja
viedä itseltä energiaa, ilmastotunteiden voimaa voi
yrittää kanavoida rakentavaan
toimintaan. Omaa luonto- ja
ympäristöyhteyttä voi vahvistaa – kosketusta johonkin itseä
ja ihmistä suurempaan. Erilaiset
ryhmät, vertaistukiryhmät, yhteisöllisyys ja ylipäänsä tekeminen,
oleminen ja puhuminen muiden
samansuuntaisia tuntemuksia jakavien kanssa voivat helpottaa
oloa silloin kun keskustelu on
rakentavaa. Välillä voi myös olla
tarpeellista hetkellisesti sulkeutua kaikkialta päälle vyöryviltä huonoilta uutisilta.
Samalla sanomattakin on selvää, että eniten ilmastoahdistusta vähentäisi se, että ilmastonmuutokselle
konkreettisesti tehtäisiin enemmän poliittisella tasolla.
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johtajuutta syrjään vetäytyminen, pelko, epäluottamus ja huoli siitä, että kaikki eivät ole projektissa
mukana ja että jotkut yrittävät hyötyä toisten ponnisteluista, pitävät pintansa. Ihmisillä on tarve tietää, mitä heiltä tarkalleen ottaen odotetaan, ja varmistua siitä, että valtiotasollakin tarvittaviin toimiin
on ryhdytty – että yhteinen uhka otetaan vakavasti.
Sosiaalista ympäristöä tulisi myös rakentaa kannattelevaksi ja miettiä, minkälaista emotionaalista
tukea, yhteisöllistä toimintaa ja mediaviestintää tarvittaisiin tukemaan ihmisiä kohtaamaan epämiellyttäviä totuuksia ja tunteita ja suremaan illuusioiden
menetystä. (Välimäki & Lehtonen, 2009.)
Parhaimmillaan, jos tässä johtajuusjohteisessa
projektissa onnistutaan, ilmastotoimintaa ei sävytä päällimmäisenä luopuminen ja kieltäytyminen
vaan näitä kompensoiva tyydytys siitä, että yhdessä voidaan
pitää huolta ja toimia yhteisten
päämäärien eteen (Välimäki &
Lehtonen, 2009). Parhaimmillaan kiireen ja talouskasvulle
perustuvan kaupallisuuden tilalle voisi oikeasti avautua hyviä
asioita: enemmän ei-kaupallista
yhdessäoloa, yhteydentunnetta,
luovaa toimintaa – asioita, jotka
ulottuvat kertakäyttöisyyttä ja
välinearvoa syvemmälle. Yksilöiden pelottelu ja syyllistäminen eivät auta vaan
päinvastoin voivat pahentaa kieltämistä.
Ilmastokysymyksiä laajemmin psykoanalyyttisessa ilmastokirjallisuudessa puhutaan tarpeesta hahmottaa ihmisen ja luonnon suhdetta ylipäänsä. Tällöin ihmisen kokemusmaailma voisi
rikastua, koska ihminen voisi samaistua perhettään,
kansakuntaansa ja ihmislajia laajemmin ympärillä
olevaan elolliseen kirjoon. Esimerkiksi Dodds
(2011, 82–83) onkin kirjoittanut ”ekologisesta itsestä”, joka länsimaiselle kulttuurille ominaisten
”omistettujen, käytettävien ja kuolleiden objektien”
sijaan rakentuu suhteessa laajempaan joukkoon itsessään arvokkaita ”eläviä objekteja”.
Psykologian opinnoissa opetettiin, että ihminen on biologis-sosiaalis-kulttuurinen olento.
Miten kuva ihmisyydestä muuttuisi, jos ihminen

Ilmastoahdistus
voi olla samaan
aikaan sekä
haavoittuvuutta
että muutospotentiaalia.

Elävät objektit ympärillämme
Kokonaisuudessaan ilmastomuutos on ongelma,
jota ei ratkaista ihmisten yksilöpsykoterapioissa. Ilmastonmuutoksen uhka ei ole mielensisäinen uhka,
vaan ulkoa tuleva uhka, ja siksi ilmastonmuutoksen
torjumiseen tarvitaan johtajuutta. Yksittäisiä kansalaisia ei voi velvoittaa kantamaan vastuuta sellaisesta, jota on yksin mahdotonta kantaa (Välimäki &
Lehtonen, 2009).
Välimäen ja Lehtosen mukaan ilman hyvää
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todella alettaisiin mieltää biologis-sosiaalis-kulttuuris-ekologisena olentona? Olentona, jonka juuret
ovat maassa, maasta muotoutuvassa ravinnossa ja
elämän kiertokulussa ja jonka elämään kohtaamiset
erilaisten luonto-olentojen, -eliöiden ja -muodostumien kanssa tuovat parhaimmillaan paljon iloa ja
ihmetystä. – Samalla kun ne voivat tuottaa myös pelästymistä, allergista reaktiota, pienuuden kokemusta, haavoja tai onnettomuuksia; on varottava luonnon idealisointia ja siedettävä ristiriitaa tässäkin.
Sisäisen objektisuhteen käsite viittaa kokemusten myötä sisäistyneisiin vuorovaikutusmielikuviin, jotka vaikuttavat siihen, miten toisten ihmisten
kanssa konkreettisesti ollaan vuorovaikutuksessa.
Voisiko ajatusta laajentaa myös ympäristösuhteeseen? Monet ihmiset ovat elämänsä aikana sisäistäneet kulttuurin ja lähipiirinsä kautta tietynlaiset
mallit ja tottumukset elintavoistaan ja ympäristön
paikasta arvomaailmassaan ilman, että ovat pysähtyneet miettimään asioita sen tarkemmin – ja ilman,
että he olisivat pahoja tai itsekkäitä ihmisiä sinällään. Elämän aikana voi kuitenkin tulla tarve pohtia ja ehkä yrittää muuttaakin sisäisiä mielikuviaan,
niin objektimielikuvia kuin ympäristömielikuviakin, erityisesti silloin, kun ne eivät tunnu riittävän
kantamaan eteenpäin mielekkäällä tavalla.
Kaikkiaan psykoanalyyttinen ilmastokirjallisuus painottaa sitä, että me ihmiset emme ole luonnon yläpuolella tai siitä erillisiä. Ilmastoystävällisen
muutoksen ei tarvitse tarkoittaa riutumista, vaan
ihmiskunnan mahdollisuutta kukoistaa harmoniassa yhdessä luonnon kanssa. Ihmiskunnalla olisi
runsaasti taitoa, tietoa ja taloudellisiakin resursseja
viedä asioita parempaan suuntaan, jos itsekkyys,
välinpitämättömyys, ajattelemattomuus – toisin sanoen itsekokemuksen säätelyn hauraus, vaikeus tulla hankalien tunteiden kanssa toimeen, toivon puute
tai usein vain tottumus – eivät olisi muutoksen tiellä.
Toivoa ei ole kuitenkaan menetetty: toivo ja
kannatteleva ympäristö voivat auttaa olemaan kosketuksissa ristiriitaisiin ja epämiellyttäviinkin todellisuuden osa-alueisiin. Kun näin tapahtuu, Pihkalan
(2017, 15) sanoin ilmastoahdistus voi olla samaan
aikaan sekä haavoittuvuutta että muutospotentiaalia.
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