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Ilmastoasioista kiinnostuneiden nuorten
tapaaminen
Lapsiasiavaltuutettu tapasi ilmastoasioista kiinnostuneita 16-19-vuotiaita nuoria Kannonkoskella
tammikuussa 2020. Osa nuorista kuului Nuorten Suomi ry:n ja Jyväskylä Kestävä kehitys JAPA
ry:n Astetta coolimpi ilmasto -hankkeen puitteissa koottuun nuorten Ilmastotiimiin ja osa oli
Nuorisovaltuustojen edustajia eri puolilta Keski-Suomea. Tapaamiseen osallistui kahdeksan
nuorta. Nuorten kanssa juteltiin hyvästä ympäristöstä, maapallon tulevaisuudesta ja
vaikuttamisen keinoista.
Nuoret pohtivat aluksi oman asuinympäristönsä hyviä ja huonoja puolia. Hyvänä puolena nuoret
toivat asuinympäristöstään esille luonnon. Asuinpaikkakunnallaan nuoret arvostivat myös hyvää
koulua, kirjastoa ja nuorisotilaa sekä hyviä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toisaalta
turhautumista aiheutti se, jos paikkakunnalla ei ole riittävästi toimintaa tai tiloja nuorille. Myös
liikenneyhteydet ovat tärkeitä erityisesti niille nuorille, jotka asuvat syrjäkylillä. Joidenkin
nuorten kohdalla tilanne oli se, että ainoa bussi kulki aamuisin kouluun ja toi iltapäivisin kotiin.
Jos nuori halusi iltaisin harrastaa tai käydä kavereiden luona, oli hän vanhempiensa kyytien
armoilla.

Kun nuorilta kysyttiin, mistä rakentuu hyvä ympäristö, esille tulivat edellä mainittujen asioiden
tapaan hyvät harrastusmahdollisuudet ja liikenneyhteydet, luonto sekä hyvät peruspalvelut.
Näiden lisäksi nuoret mainitsivat turvallisuuden ja ihmiset. Osa nuorista kertoi kokevansa
turvattomuuden tunnetta, sillä vihapuhe näkyi heidän kaupunki- ja kuntakuvissakin.

Toisena teemana nuorten keskustelussa oli maapallon tulevaisuus, joka näyttäytyi kaikkien
nuorten mielestä epävakaana ja huolestuttavana. Nuoria huolestuttivat elintilan kutistuminen,
luonnonkatastrofit, biodiversiteetin katoaminen sekä humanitääriset konfliktit. Vaikka kaikki
nuoret jakoivat huolen maapallon tulevaisuudesta, vaikuttamisen mahdollisuudet ja keinot
painottuivat nuorten ryhmissä eri tavoin. Toinen nuorten ryhmä painotti jokaisen ihmisen
vastuuta ja velvollisuutta toimia, vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät heti näkyisi.
Toinen ryhmä sen sijaan suhtautui skeptisemmin yksittäisten ihmisten toiminnan
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vaikuttavuuteen ja näki ”ilmastonmuutoksen kanssa konfliktissa olevan talousjärjestelmän”
esteenä asiaan puuttumiselle.

Kaikki nuoret kertoivat keskustelleensa maapallon tulevaisuudesta monilla eri foorumeilla, kuten
kotona, koulussa ja netissä. Erimielisyyksiä on ollut etenkin sen suhteen, pitääkö ilmastotekoja
tehdä. Myös tietyt ilmastoteot, kuten kasvissyönti, on herättänyt voimakkaitakin mielipiteitä
nuorten ja lähipiirin keskuudessa. Nuoret kokevat, että he eivät ole saaneet riittävästi tukea
päättäjiltä. Nuorilta kysyttiin myös, millaisella maapallolla ihmisten olisi hyvä asua. Nuorten
vastauksissa korostuivat erityisesti humaanit arvot: rauha, demokratia ja tasa-arvo.

Kolmanneksi nuoret keskustelivat vaikuttamisen keinoista. Heitä pyydettiin kuvailemaan tapoja,
joilla asioita voi muuttaa. Tällaisiksi tavoiksi nuoret listasivat puhumisen, esimerkillisyyden,
sosiaalisen median, äänestämisen, protestoinnin, suoran toiminnan ja kansalaisjärjestöt.
Nuorten mukaan kaikkien – niin päättäjien, vaikuttajien kuin tavallisten ihmisten – pitäisi tehdä
muutoksia. Nuoret kertoivat itse pyrkivänsä vaikuttamaan oman esimerkin kautta: välttämällä
lihan syömistä, harjoittamalla kiertotaloutta sekä pyrkimällä vaikuttamaan asenteisiin
sosiaalisessa mediassa. Lisäksi he olivat mukana vaikuttamistoiminnassa, esimerkiksi juuri
ilmastotiimissä tai nuorisovaltuustossa. Päättäjille nuoret lähettivät seuraavat terveiset:
”Muistakaa kuunnella nuorisoa koska meissä on tulevaisuus”.

