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Miksi tieto ei näytä ilmastoasioissa muuttuvan
toiminnaksi? Miksi ihmiset päinvastoin toimivat
vastoin omaa parempaa tietoaan? Professori Risto
Saarinen pohtii tätä paradoksia kirjassaan (Oppi
toivosta, Gaudeamus 2020). Näin tekee myös VeliMatti Värri teoksesssaan Kasvatus ekokriisin
aikakaudella( Vastapaino 2018).
Aristoteles puhui akrasiasta, luonteemme
heikkoudesta. Ihminen tietää kirkkaasti, mikä on
yleisellä tasolla oikein, mutta ei sovella tietoa
toimintaansa tosipaikan tullen.
Kasvissyönti tuntuu tärkeältä, mutta kauha
työntyy kebablastujen alle lounaslinjastolla.
Ilmastonmuutoksen kohdalla valintoja
hankaloittaa vielä se, että kaikkialle tunkeutunut
markkinatalous usein suosittelee päinvastaista
kuin maapallolle olisi hyväksi.
Tukee eräänlaista väärää tietoa siis?

filosofi Immanuel Kantin järjen kaanoni:

kysymys on: ”mitä voin tietää?”.
Ilmastokysymyksessä tämä kohta on helppo
ruksata, sillä tiede perustelee
vastaansanomattomasti toimien välttämättömyyden
ja kiireellisyyden.
Toinen Kantin kysymyksistä on kinkkisempi: ”mitä
minun tulee tehdä?”. Ilmastonmuutoskeskustelu on
Saarisen mukaan pohjimmiltaan keskustelua
tulevaisuudesta, siihen ladatuista toiveista ja
toivosta.

Kantia seuraten vastaus kysymykseen on tyly ja
kirkas. Sinulla on oikeus toivoa vain, jos olet selvillä
asioista ja teet parhaasi tämän tiedon valossa.

Toivoa vai toivoskelua
Oikeutettu toivo ei siis synny vihertävän tulevaisuuden
mindmappeja porukalla väritellen.
Meidän täytyy heti ja ensin ryhtyä tekemään asioita.
Ilmastokriisin tapauksessa alkaa vähentämään
hiilidioksidipäästöjä.
Vasta se antaa meille oikeuden toivoa. Eivät siis puheet
hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.
Tätä toivoa Saarinen näkee ympärillään monissa nuorissa,
jotka pyöräilevät ja syövät kasviksia voidakseen sanoa, että
näin toimien he ansaitsevat toiveikkuuden myös
yleisemmällä tasolla.
Tietämiseen ja toimintaan keskittyminen ehkäisee
akrasiaa, sillä se karsii pois vetelän toivoskelun, josta on
tullut yksi ilmastotaistelun ongelmista.
Saarisen mukaan tekeminen on ilmastoahdistukseenkin
toimivampi konsti kuin nyt muodissa oleva tapa synnyttää
katteetonta toivoa, jonka uskotaan olevan ainoa tapa estää
ihmisten lamaantuminen.
Tekeminen on siis eräänlaista toimintaterapiaa
ahdistavassa ajassa. Meidän ei tarvitse asetella ensin
päämääriä vaan toimia oikein. Tehdä itse.

Miksi olemme liikkeellä?
• Keskeinen haaste koulun muuttamisessa
ilmastokestävämmäksi ei ole tiedollinen, vaan
paljolti asenteellinen ja ennen muuta
rakenteellinen.
• Nykykoulun valinta-arkkitehtuuri ei tue
ilmastoviisaita ratkaisuja
Aiheuttaa toimijoissa (opiskelijat ja
henkilökunta) tunnetta kestävyyskysymysten
toisarvoisuudesta ja alisteisuudesta
tärkeimmille arvoille (esim. nopeus, helppous,
”tehokkuus”).

• Vallitseva asetelma on ongelmallinen, jos
aidosti pyrimme esimerkiksi LOPS21:n
edellyttämään kestävän tulevaisuuden
rakentamiseen.
• 2020-luvun keskeinen kysymys on, miten
vastaamme ilmastokriisiin toiminnan tasolla?

Lukiokyselyn prosentteja:
Vastaajia 1889 kpl
• 90% olisi valmis tai erittäin valmis
ilmastosyistä vähentämään
ruokahävikkiä omalla lautasella
• 83% olisi valmis tai erittäin valmis
suosimaan uusiutuvaa energiaa
koulurakennuksessa
• 59% vastaajista haluaisi kehittää omaa
lukiotaan ilmastoedelläkävijäksi

Mihin pyrimme?
Koulut ilmastokestävyyden oppimisympäristönä ja
ekologisen jälleenrakennuksen kohteena.
Tarkoittaa siis mitä??
Ilmastokestävyys tai resilienssi (eng. climate
resilience) tarkoittaa tietoista ja ennakoivaa
kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen,
toimia joustavasti häiriötilanteissa sekä
toipua ja kehittyä niiden jälkeen. Se on
haavoittuvuuksien vähentämistä ja
sopeutumiskyvyn vahvistamista.
Ekologinen jälleenrakennus tarkoittaa
yhteiskunnan perusinfrastruktuurin ja
käytäntöjen rakentamista uudestaan, jotta
voimme tulevaisuudessa asua, liikkua ja
syödä romahduttamatta yhteiskunnan
kannalta elintärkeitä luonnonjärjestelmiä.

Miten pääsemme tavoitteeseen?
1.

Alamme tarkastella koulunrakennusta ja
siihen kytkeytyviä toimintoja ekologisen
jälleenrakennuksen kohteina.
2. Analysoimme asiantuntijoiden opastamana ja
eri oppiaineiden kautta, mikä synnyttää
kouluyhteisön hiilijalanjäljen.
3. Pohdimme demokraattisen ja osallistavan
prosessin kautta, mitkä asiat koulukulttuurissa
ja valinta-arkkitehtuurissa voitaisiin muuttaa
kestävämmäksi.
4. Teemme yhteisönä tarvittavat muutokset.
Vähennämme hiilijalanjälkeämme ja luomme
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti
kestävämmän oppilaitoksen.
5. Konkretisoimme koulun arkeen LOPS21 laajaalaisen osaamisen kohdan Eettisyys ja
ympäristöosaaminen.

Mitkä ovat toimintalinjamme?
Ekologinen jälleenrakennus koulun rakenteissa:
• Ruoka, Infra ja Liike
• Havainnolliset mittarit jokaiselle sektorille
ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla
• Kestävän toiminnan esteiden purkaminen
• Oman oppilaitoksen tiekartta päästövähennyksiin
Ekologinen jälleenrakennus kouluyhteisön Asenteessa:
• Vaikeuksien voittaminen ja onnistumiset
toiminnassa eri sektoreilla vahvistavat
kouluyhteisön toimijuutta, yhteisöllisyyttä ja
pystyvyyskokemusta.
• Edellyttää koko kouluyhteisön sitoutumista, sillä
pysyvä kulttuurin ja rakenteiden muutos voi
tapahtua vain johdon ja henkilökunnan
mahdollistamana prosessina.

Kiitos!
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