Greta Thunberg. Kuva: Anders Hellberg, Wikimedia Commons.
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Ilmastonmuutos on vakiintunut yhteiskunnallisen kesk
ustelun
kärkiaiheeksi. Keskustelun ytimessä ja sen nostajina
olivat nuoret.
Suomessa ilmastonmuutos on yleisin nuorten keskuude
ssa
epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttava ilmiö, lisäk
si nuorten
ilmastohuoli on ennätystasolla. Yksilötasolla tämän voi
ajatella
ilmenevän ilmastoahdistuksena, jolla on myös kollektiiv
issosiaalinen, jaettu ulottuvuutensa – huoli ja pelko sosio
-ekologisen
järjestyksen murenemisesta.

I

lmastoon liittyvällä huolella ja ahdistuksella voi olla niin lamauttavia kuin aktivoiviakin
vaikutuksia. Nuorten ilmastoliikehdintä on
tästä hyvä osoitus: se on nuorten keino tuoda esille huoltaan, esittää vaatimuksiaan ja toisaalta lievittää ahdistustaan (mm. Nairn 2019). Toiminta
tarjoaa kollektiivisen kanavan ilmastovaikuttamiselle, mutta myös vaikeiden tunteiden, kuten suuttumuksen ja surun käsittelylle sekä kokemuksen
siitä, että tekee jotain asian eteen (Pihkala 2019a).
Reaktiot nuorten aktivoitumiseen ovat vaihdelleet laidasta toiseen. Esimerkiksi osa päättäjistä, kuten Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Suomen pääministeri Sanna
Marin, ovat maininneet nuorten esimerkin yhtenä syynä kasvattaa ilmastopoliittista kunnianhimoa. Reaktioiden toisessa päässä kansainvälistä
näkyvyyttä on saanut se, kuinka Greta Thunberg,
ilmastoliikehdinnän keulakuvana, on kohdannut
vähättelyä ja pilkkaa muun muassa korkean profiilin valtionpäämiehiltä (Jung ym. 2020). Myös
Suomessa ilmastoasioissa aktiiviset nuoret ovat
joutuneet suoranaisen kiusan kohteeksi (Niinistö
2020). Ilmastokysymyksen jonkinasteinen henkilöityminen (tiettyihin) nuoriin sekä tulehtunut (ilmasto)poliittinen keskustelu ja hyökkäykset nuoria kohtaan saavat asetelman näyttämään herkästi
siltä, että ilmastonmuutos olisi vain nuorten asia.
Mutta näin yksinkertaista se ei tietenkään ole.

Ilmastonmuutos sukupolvikokemuksena?
Ilmastonmuutoksen, ilmastoahdistuksen ja ilmastoliikehdinnän suhteen on jo ehditty pohtia, ovatko
ne niin sanottuja sukupolvikokemuksia (mm. Juntunen, Poutanen ja Lahtinen 2019; Hakala ym. 2019).
Mutta mitä se voi tarkoittaa? Yhteiskunnallisen sukupolven ”avainkokemus” on sukupolvitutkija Matti Virtasen (2001) lanseeraama ja yleiseen kieleen
juurtunut termi, jonka hän on kehittänyt sukupolvitutkimuksen klassikko Karl Mannheimia (1952
[1928]) mukaillen. Avainkokemus paikannetaan
yleensä 17 ikävuoden paikkeille tai laajemmin 17–
25 ikävuoden väliin. Virtasen analyysissa avainkokemus on eräänlainen nuoruuden ”herkässä iässä”
koettu käänne, joka mobilisoi tietyn fraktion nuoria poliittiseen toimintaan. Siten esimerkiksi IPCCraportin julkaisu vuonna 2018 – joka toki herätteli kaikenikäisiä ihmisiä – voi muodostua sellaiseksi.
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Sukupolvikokemus voidaan määrittää myös
niin sanotusti massamuotoisesti (Roos 1987; Hoikkala ja Paju 2008; Piispa 2018). Massamuotoinen
määrittely palautuu yhteiskunnallisen elämisen
reunaehtoihin – siis sellaisiin, jotka ovat mahdollisimman laajasti jaettuja, vaikka ne saisivatkin henkilötasolla erilaisia vastaanottoja ja kokemuksen
muotoja. Esimerkkejä tyypillisistä massatasolla jaetuista kokemuksista ovat sota, lama ja kaupungistuminen. Samassa hengessä ilmastonmuutos itsessään voi olla jaettu kokemus, ja näin voitaisiin
mahdollisesti jokin päivä puhua ilmastonmuutoksen sukupolvesta. Tai jos ilmastoaktivoituminen
leviää laajalle nuorten keskuudessa, saattaa sekin
nousta jaetuksi kokemukseksi, ainakin osalle nuorista. Silloin voisimme ehkä puhua ”ilmastoheräämisen sukupolvesta”. Tai jos tämän päivän nuoret
kokevat ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvän poliittisen passiivisuuden lamauttavalla tavalla turhauttavaksi, ehkä heistä jokin päivä todella puhutaan ilmastoahdistuksen sukupolvena.
Sukupolvianalyyseja tehdessä on kuitenkin
syytä muistaa, että vaikka jokin ilmiö olisi massamuotoisesti jaettu, eri ihmiset ja ihmisryhmät –
myös samanikäiset – saattavat kokea sen hyvinkin
eri tavoin. Ilmastonmuutoskeskustelua seuratessa tämä tulee jo intuitiivisestikin selvästi näkyviin.
Lisäksi sukupolvianalyysit ovat usein osuvimmillaan vasta sitten, kun aikaa on kulunut riittävästi ja sukupolvensa edustajat itse voivat katsoa
elettyä jonkinlaisen kokemuksen ryydittämän etäisyyden päästä. Ajan kuluminen edesauttaa myös
siinä, että empiirisiä aineistoja on kattavammin
kertynyt. Samalla vältytään siltä, että ei hypätä ennenaikaisiin johtopäätöksiin – jokin äkillinen yhteiskunnallinen tapahtuma tai käänne, kun saattaa
ilmestyä kuvioihin ja ”sotkea” ennakoidut sukupolviasetelmat. (Tätä kirjoittaessa koronaviruksen
aiheuttama pandemia on juuri tällainen, ja palaamme siihen vielä tekstin lopuksi.) Lisäksi tulee välttyä ylitulkinnoilta: se, mikä tuntuu omassa elinpiirissään sukupolvikokemukselta – ja jonka kenties
toivoisi olevan sellainen – ei välttämättä kuitenkaan ole massamuodossa jaettu kokemus, saatikka sukupolven keskuudessa jaettu tavoite. Tällaisia
päätelmiä näkee varsinkin populaarikirjoittelussa
ja arkipuheessa, kun sukupolvia yritetään niputtaa
erilaisten iskusanojen alle.
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Sukupolvimäärittelyiden yksi keskeinen idea
on se, että ne erottavat sukupolvia toisistaan. Toinen populaariyleistysten yleinen kompastuskivi
onkin se, että eroja korostetaan liiaksi. Tieteellisissä analyyseissa – parhaassa tapauksessa – sukupolvijaottelut ja sukupolvien erot perustuvat empiirisiin aineistoihin. Ilmastonmuutos on ollut täällä jo
hyvän aikaa, ja siihen liittyvään keskusteluun lienee valtaosa törmännyt ainakin Suomessa. Massakokemuksen vinkkelistä ilmastonmuutos saattaisi
siis myös yhdistää sukupolvia tai ainakin siinä on
ylisukupolvisia elementtejä – vaikka eri ihmisten ja
ihmisryhmien reaktiot siihen vaihtelevatkin merkittävän paljon. Toisaalta nuorille ilmastonmuutos on elämänmittainen teema, johon tämän päivän lapset saavat kosketuksen jo varhain.
Ilmastokysymykseen liittyy joka tapauksessa
erilaisia sukupolviulottuvuuksia. Keskeistä on pitää mielessä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ulottuvuus: nuorilla ja tulevilla polvilla on
oikeus turvalliseen ja elinkelpoiseen planeettaan.
Toisaalta unohtaa ei sovi sukupolvimekanismin
luovaa, yhteiskuntarakenteita uudistavaa potentiaalia. Ilmastokysymyksessä aktiiviset nuoret ottavatkin valtaa käsiinsä tilanteessa, jossa sitä ei heille itsestään selvästi anneta (Holmberg ja Alvanius
2019). Esimerkiksi koululakko eräänlaisena yhteiskuntasopimuksen yksipuolisena irtisanomisena on
tässä voimakas keino (ks. myös Thomas, Cretney
ja Hayward 2019). Asetelman yksi seuraus on ollut
myös se, että nuorten aktivoituminen on herätellyt
aikuisia polvia (Fisher 2019). Tutkimusta tehtäessä onkin hyvä muistaa, että sukupolvidynamiikan
ympärille voi rakentaa kiinnostavia tutkimusasetelmia myös ilman pyrkimyksiä yhteiskunnallisten
sukupolvien määrittelemiseen tai nimeämiseen.

Ilmastonmuutos ei ole vain nuorten huoli
Ilmastokysymyksen sukupolviulottuvuutta voi
pohtia niin sanotun ilmastoahdistuksen kontekstissa: onko tämä todella vain nuorten ilmiö, kuten
julkisesta keskustelusta saattaisi välillä päätellä?
Kyselyiden mukaan Suomessa ja laajemmin Euroopassa ilmastohuoli on suunnilleen samalla tasolla eri-ikäisten ryhmissä (mm. Sitra 2019; Eurobarometri 2019). Ja vaikka Nuorisobarometri 2016
(Myllyniemi 2017; ks. myös Piispa ja Myllyniemi
2019) todisti nuorten olevan suhteellisen valmiita
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yhteiskunnalliseen muutokseen, jossa esimerkiksi ympäristö asetetaan talouskasvun edelle, myös
nuorista löytyy ilmastonmuutosta kohtaan välinpitämättömästi suhtautuvia. Toisaalta voidaan myös
huomauttaa, että vaikka kyselytutkimukset kertovat ilmastohuolen yleisyydestä, ne eivät yleensä
kerro paljoakaan sen syvyydestä tai muista laadullisista ominaisuuksista – piiloon saattaa jäädä esimerkiksi se, onko näissä ikäryhmäkohtaisia eroja.
Ilmasto- tai ympäristöahdistus ei kuitenkaan
ole uusi ilmiö, vaikka se julkisuudessa herkästi
sellaisena näyttäytyy. Ympäristön tuhoon liittyviä
tunteita on dokumentoitu jo 1970-luvulta lähtien,
tuolloin muun muassa öljykriisin kirvoittamana, ja
1980- ja 1990-luvulla ympäristötietoisuuden levitessä siihen liittyvä ahdistuskin yleistyi (Maiteny
2011; Salonen 2010). Monet tuolloin ympäristöheräämisen kokeneet ovat kuljettaneet ahdistustaan
mukanaan tähän päivään, iän mukana. Niin sanotuissa aikuisissa polvissa onkin paitsi huolestuneisuutta ja ilmastoahdistusta, myös lukuisia ihmisiä,
jotka ovat pyrkineet toimimaan ilmastoasioissa aktiivisesti jo vuosikausia.
Julkisuudessa ”aikuisten” puheenvuoroista
näkyville tulevat helposti vain äänekkäimpien defenssit, ja piiloon jää se hiljainen kärsimys, järkytys
ja ahdistus, joita monet iäkkäämmät ihmiset potevat miettiessään, millainen maailma heidän jälkeläisilleen jää. ”Hiipii totaalinen resignaatio”, totesi eräs tämän jutun toisen kirjoittajan jututtama
eläkeläinen. Climate burnout ja ilmastomasennus
eivät ole vain nuorten syndroomia (ks. Hoggett ja
Randall 2019).
Ilmastoon liittyvien surun tuntemusten tuominen esille ei välttämättä ole helppoa ”emootiofoobisessa”, siis tunteiden näyttämistä vierastavassa kulttuurissa (Greenspan 2004; Pihkala
2019b). Heitä, jotka uskaltautuvat näyttämään
tunteitaan, syytetään usein heikoiksi tai ylitunteellisiksi (”menikö tunteisiin?” on yleinen pilkkalause nettikeskustelussa). Tällaisessa kulttuurissa päädytään usein kätkemään tunteita ja omaa
herkkyyttä. Julkinen tila jää aggressiivisille, eikä
siellä haluta tuoda surua esille. Iäkkäillä ihmisillä
tilannetta voi vaikeuttaa, jos ilmastoahdistus on
”varattu” nuorten kokemuspiiriin. Ilmastoahdistuksen kytkeminen jyrkästi sukupolvijaotteluun
voikin pahentaa myös ilmastoahdistuksen ilmen-
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tymiä, jos se vie vanhemmilta sukupolvilta mahdollisuuden liittää omaa kokemusmaailmaansa
julkiseen keskusteluun. Syyllisyyskysymyksiä tulisikin pystyä käsittelemään rakentavasti, vaikka
se onkin vaikeaa. Ilmastopsykologit ovat tuoneet
esiin, että mustavalkoista ajattelua ja toisten syyttämistä esiintyy helposti tällaisen vaikean ongelman yhteydessä (Randall 2005; vrt. Nairn 2019).
Ilmastoahdistus ei siis koske vain nuoria, mutta
se voi hyvinkin olla nuorten keskuudessa yleistyvä
ja syvenevä ilmiö. Se, tuleeko siitä massamuotoisesti jaettu (sukupolvi)kokemus, jää mahdollisten
tulevien analyysien selvitettäväksi.

Jaetun kokemuksen mahdollisuudet?
Ahdistuminen, turhautuminen ja jopa epätoivo
ovat vallitsevassa tilanteessa ymmärrettäviä reaktioita. Poliittinen järjestelmä ei tunnu olevan kykeneväinen vastaamaan nuorten, tieteen ja kaikkien ilmastosta ja tulevaisuudesta huolestuneiden
vaatimuksiin. Nuorten kohdalla on kuitenkin nostettava esille myös sellainen ulottuvuus, että turhautuminen johtaa herkemmin levottomuuteen.
Yhteiskuntarauha voi hyvinkin olla tässä suhteessa lähitulevaisuudessa koetuksella. Jos niin käy,
voimme vain arvuutella seurauksia. Ympäristöturhautuminen ja ympäristösuuttumus ovat todellisia ilmiöitä, jotka kaipaavat purkautumiskanavia,
mutta siihen olisi hyvä löytyä rakentavia keinoja
(vrt. O’Brien, Selboe ja Hayward 2018). Historia
on myös osoittanut, että väkivaltaan turvautuminen johtaa pikemminkin ongelmiin kuin ratkaisuihin. Ilmastoetiikassa onkin nostettu uudelleen
esiin väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden tärkeyttä ja ammennettu alan historiallisilta
edelläkävijöiltä, kuten Gandhilta ja Martin Luther
Kingiltä (O’Brien 2017).
Ilmastokriisin toimet kysyvät joka tapauksessa yhteistoimintaa, myös sukupolvien välillä ja niiden sisällä. Tarvetta lienee välineille ja kyvyille käsitellä ilmastoon liittyviä vaikeita tunteita yhdessä
(ks. Ojala ja Bengtsson 2019). Merkityksellisyyden
tunne voi nousta yhteisestä toiminnasta, myös tilanteessa, joka näyttäytyy hyvin vaikeana. Meillä
on myös kollektiivinen vastuu heille, jotka ilmastotoimiin eivät suoraan voi vaikuttaa: tuleville polville ja muulle luonnolle.
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Alkuvuodesta 2020 levinnyt koronavirus-pandemia tuo tilanteeseen vielä uudet synkät ja arvaamattomat sävynsä, joiden tarkkaa luonnetta on tässä vaiheessa (huhtikuussa 2020) vaikea
tarkkuudella ennakoida. Sukupolvinäkökulmasta
yhtäältä poikkeusolot vaikuttavat jokaiseen, iästä riippumatta. Toisaalta sukupolvien välistä solidaarisuutta tarvitaan, sillä koronatartunnan vakavien seurausten riski on suurempi iäkkäämmillä
kuin nuorilla. Koronaepidemia ja sen aiheuttama poikkeustila saattavat myös aiheuttaa lapsille
ja nuorille laajamittaisia ongelmia, muun muassa
koulutuksen, vertaissuhteiden, avunsaannin ja harrastustoiminnan häiriintyessä, ja siksi on jo pohdittu, muodostuuko siitä lamauttava sukupolvikokemus (OKM 2020). Samalla taustalla häilyy koko
ajan ilmastonmuutos, ja monissa puheenvuoroissa – niin ilmastoaktiivien kuin tutkijoiden (mm.
BIOS 2020) – on alleviivattu, että akuutin koronatilanteen lisäksi myös ilmastokriisi vaatii edelleen
toimia. Ilmassa on lukuisia epävarmuustekijöitä.
Samanaikaiset ja yhteiskunnan perusrakenteita ravistelevat kriisit muistuttavat siitä, että yksinkertaistavat yleistykset eivät päde monimutkaisessa
maailmassa ja että yhteistyölle on vielä aiempaa
enemmän tarvetta.
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