HUOLI YMPÄRISTÖSTÄ JA TULEVAISUUDESTA
LISÄÄNTYY
Mitä tämä tarkoittaa mielenterveyden edistämisen
näkökulmasta?
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Tervetuloa, Satu Turhala
Ympäristötunteet ja kokemuksia
toiminnasta niiden parissa, Taneli Saari
Tauko
Keskustelua resilienssistä ympäristökriiseissä,
Lisa Friberg ja Elina Marttinen
Opiskelijoiden ajatuksia ympäristöahdistuksen
lievittämisestä, Sirkku Rämö
Mitä teemme ja miten toimimme,
Satu Turhala
Loppukeskustelu
Tilaisuus päättyy
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OHJEITA JA HUOMIOITA
• Pidäthän mikkisi suljettuna aina, kun ei ole
puheenvuorosi
• Pyydäthän puheenvuoroa nostamalla käden
• Voit kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja chattiin
• Tallennamme keskusteluosuuden resilienssistä
ympäristökriiseissä
#ympäristötunteet

#ilmastoahdistus

mieli.fi

YMPÄRISTÖTUNTEET
• Vaikeiksi ja negatiivisiksi, mutta myös positiivisiksi ja iloisiksi koettuja tunteita
•

Syyllisyys, suuttumus, häpeä, suru, ylitsekäyvyys, inho, vaikuttamisen halu, kiinnostus, toivo…

• Ympäristöahdistus – moniulotteinen ilmiö
•
•
•
•
•

Yleistermi erilaisille vaikeille tuntemuksille, jotka liittyvät ympäristökriisiin
Liittyy usein eritasoiseen huoleen, pelkoon ja ahdistukseen
Yhtenä muotona esim. mediassa runsaasti käytetty ilmastoahdistus
Ymmärrettävä ja tiedeperustainen reaktio ympärillämme tapahtuviin muutoksiin
Ei sairaus tai mielenterveydellinen häiriö, mutta vaatii mielenterveydellistä tukea

• Ilmastonmuutos- ja muu ympäristötieto voi olla traumaattista. Ilmiöt koskettavat kaikkia ja
ovat päätepisteettömiä. Ammattilaiselle erilaista kuin esim. menneisyyteen sijoittuvien
traumojen kohtaaminen ja käsittely asiakastyössä.
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Kuva: Ympäristöahdistus ja sen kanssa eläminen
(Pihkala 2019)
Alkuperäinen kaavio: Mental Health & Climate
Change report (Clayton et al. 2017)
16.2.2021
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MIELENTERVEYDEN EDISTÄJÄT REAGOIVAT
Esimerkkejä meiltä ja maailmalta:
• American Psychological Associationin raportti “Psychology and Global Climate
Change: Addressing a Multi-faceted Phenomenon and Set of Challenges” (2009)
• Psychology for a Safe Climate (2010)
• Climate Psychiatry Alliance (2017)
• Psykologien ilmastorintama (2019)
• Suomalaiset lääkärijärjestöt julistivat ilmastohätätilan 7.1.2021: “llmastonmuutos on
2000-luvun vakavin uhka ihmisten terveydelle”
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TUNNE RY
• Vuonna 2018 perustettu sosiaali- ja terveysalan
yhdistys, poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton
• Tarkoituksena edistää maailmaa, jossa kenenkään
ei tarvitse olla yksin ilmastonmuutokseen liittyvien
tunteiden ja ajatusten kanssa
• Tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä ilmaston- ja
ympäristönmuutokseen liittyviä tunteita ja
ajatuksia luottamuksellisesti sekä puolueettomasti
yksilön taustasta ja suhtautumisesta riippumatta
• Osallistuu ilmastonmuutokseen ja hyvinvointiin
liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä
kehittää aihepiirin työskentelymenetelmiä
• Toimintaa kehittävät ja
toteuttavat ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan
ammattilaiset
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Toimintaa
•
•
•
•

Työpajoja
Infotilaisuuksia
Neuvontaa ja ohjausta
Etäpaneelikeskustelu (tulossa 18.2.2021)
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TYÖPAJOJA
YMPÄRISTÖTUNTEIDEN
KÄSITTELYYN
• Painotus tunnetaidoissa ja hyvinvoinnin
tukemisessa: ympäristötunteiden
tunnistaminen, käsitteleminen,
hyväksyntä ja tunteiden kanssa eläminen
• Pidempänä tavoitteena irti tunteiden ja
tekojen arvottamisesta ja syyttelystä;
elämää omien arvojen mukaisten tekojen
kautta, tunteet “matkakumppaneina”
• Lyhyessä kertaluontoisessa työpajassa
haaste, ettei osallistujia voi tuntea yhtä
hyvin kuin useammin kokoontuvassa
ryhmässä (taustat, vaihe
ympäristötunteiden käsittelyssä, vaarana
mahdolliset konfliktit, joita ei voi purkaa)
16.2.2021
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Kuva: “Ilmasto, ympäristö ja tulevaisuus – tunteet muutoksessa“ -työpaja
ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen vuosikokouksen yhteydessä 28.11.2019

Tietoa työpajoista:
•
•
•
•

Tilaajia oppilaitokset, kaupungit ja järjestöt
Myös kaikille avoimia ja maksuttomia työpajoja
Tähän mennessä n. 300 osallistujaa
Hyväksymis- ja omistautumisterapia, tietoinen
läsnäolo, (itse)myötätunto, yksin ja yhdessä
tehtävät harjoitukset, ryhmäkeskustelut ym.
mieli.fi

TYÖPAJOISTA SAATUA PALAUTETTA
• “Tilaisuus oli oikein perusteellinen ja rakentava sukellus tunteisiin, joita
ilmastonmuutos ja muut isot ympäristöuhat aiheuttavat. Juuri tällaista armollista
keskustelua tunteiden tulokulmasta tarvitaan. Itselle myös henkilökohtaisesti
arvokasta saada puhua näistä!”
• “Kiva ekaa kertaa tavata ihmisiä jotka kokee samalla tavalla.”
• “Hieno juttu, ettette millään tavalla vähättele maailman ongelmia ettekä pyri
vakuuttelemaan ketään, että tilanne on OK ja tullaan ratkaisemaan. Työpajasta sai
ajattelun aihetta ja välineitä omien tunteiden käsittelyyn.”
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MITEN TOIMIMME JA
MITÄ VOIMME
TARJOTA?
Tarjoamme järjestölähtöistä tukea
henkilöille, jotka kokevat pelkoa,
toivottomuutta tai ahdistusta
ympäristömme tilasta

Tervetuloa mukaan:
• verkkomuotoisiin vertaistukiryhmiimme
• ryhmänohjaajakoulutukseen
ympäristöahdistuksen fasilitoinnista

Lisäämme keskustelua ympäristökriisin
mielenterveysvaikutuksista ja sen käsittelyn
keinoista
Tervetuloa mukaan:
• avoimiin yleisötilaisuuksiin ja työpajoihin
• kampanjaamme maaliskuussa
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Tarjoamme koulutusta ja tietoa
ympäristöahdistuksesta ilmiönä eri alan
toimijoille
•
•
•
•
•
•

Opetus- ja kasvatusala
Sote-ala
Järjestötoimijat
Maaseututoimijat
Ympäristösyistä lapsettomuutta harkitsevat
Korkeakoulut

mieli.fi

TULOSSA
•
•
•
•

Ilmastoahdistuschat 28.1. www.nyyti.fi
ympäristöahdistus.fi verkkosivut julkaistaan 29.1.
Lääkäreille suunnattu työpaja 2.2., hanna.rintala@lsv.fi
Podcastit:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ympäristösyistä johtuva vapaaehtoinen lapsettomuus 5.2.
Miten ympäristöaktivistit käsittelevät tunteitaan, julkaisu maaliskuun alussa.
Ympäristötunteet maanviljelijöiden työssä kevät 2021

Etäpaneelikeskustelu 18.2.
Työpaja ympäristötunteiden käsittelyyn 23.3.
Verkkomuotoiset fasilitoidut vertaistukiryhmät maaliskuussa 2021
Osallistava viestintäkampanja maaliskuussa 2021
Opetus- ja kasvatusalalla sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville etäkoulutus 5.5.
Ryhmänohjaajakoulutus ympäristöahdistuksen fasilitoinnista 5-6/2021
Kartoitus maaseututoimijoiden kohtaamista ympäristötunteista syksy 2021
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YHTEISTYÖSSÄ

YMPÄRISTÖAHDISTUKSEN MIELI -HANKE
• Satu Turhala, projektipäällikkö, MIELI ry
satu.turhala@mieli.fi p. 0406526646
• Taneli Saari, toiminnanjohtaja, Tunne ry
taneli@tunne.org p. 0503886200
• Elina Marttinen, asiantuntija, Nyyti ry
elina.marttinen@nyyti.fi p. 0504320933
• Roosa Lehtinen, muotoilija, Nyyti ry
roosa.lehtinen@nyyti.fi
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• Verkkosivut: ympäristöahdistus.fi
• Instagram: @ymparistotunteet
• Tilaa uutiskirje: tunne.org/yamverkosto/
#ympäristötunteet #ilmastoahdistus
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Mielenterveyttä voi vahvistaa – mieli.fi

