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1 Johdanto 
 

Tein koulussa kuudennella luokalla lyhytelokuvan, jonka aiheena oli ilmaston-

muutos. Halusimme luokkalaisteni kanssa kuvata elokuvaamme appelsiinia, joka 

kurtistuu ja homehtuu vähitellen syömäkelvottomaksi. Opettaja ehdotti nopeam-

paa ratkaisua, jolla lyhytelokuva voitaisiin kuvata helpommin ja käyttää vain yhtä 

appelsiinia: appelsiini voitaisiin polttaa. Minä ja ryhmäläisemme emme oikein pi-

täneet ajatuksesta, mutta lopulta kuvaus toteutettiin niin, että appelsiini poltettiin 

ja taustalle tuli dramaattista musiikkia. Appelsiiniin oli piirretty maailmankartta, 

joten se kuvasti tuhoutuvaa maapalloa. Muistan vieläkin palavan appelsiinin, 

jossa näkyi Aasiaa, Afrikkaa ja Eurooppaa. Jostain syystä tämä koulutyö on jää-

nyt mieleeni, ei kovin hyvänä muistona, vaan jopa ahdistavana. 

 

Ilmastonmuutos on vaikea aihe käsitellä. Se on ilmiönä ja aiheena hyvin moni-

mutkainen ja siihen liittyy paljon epävarmuutta, pelkoa ja ristiriitaisia ajatuksia tu-

levaisuudesta. Ilmastonmuutoksella on paljon fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia 

ihmisiin ja se herättää voimakkaita tunteita, kuten syyllisyyttä, pelkoa ja ahdis-

tusta. (Pihkala, 2019a, 2019b.) Ilmastonmuutosta on kutsuttu viheliäiseksi ongel-

maksi (wicked problem), jolla tarkoitetaan vaikeasti määriteltävää ongelmaa, jolla 

ei ole yksiselitteistä ratkaisua ja johon liittyy paljon epävarmuutta ja arvoristiriitoja 

(Rittel & Weber, 1979, viitattu lähteessä Aarnio-Linnanvuori, 2018, s. 21). 

 

Ilmastonmuutos on ollut viime vuosina esillä erityisen paljon erilaisten ilmastota-

voitteiden ja toimintasuunnitelmien (esimerkiksi Agenda2030), mutta erityisesti 

ilmastonmuutokseen liittyvien mielenosoitusten, myötä. Esimerkiksi tänä vuonna 

2021 Elokapina, puoluepoliittisesti sitoutumaton kansainvälinen ympäristöliike, 

on kerännyt paljon huomiota mediassa suurten mielenilmaisujen ja kansalaistot-

telemattomuuden vuoksi. Elokapinan ja sen toimintaan osallistuvien ihmisten toi-

minnan taustalla on suuri huoli ilmastosta ja tulevaisuudesta. Eri puolilla maail-

maa ilmaston puolesta järjestettyjen mielenilmauksien, esimerkiksi Greta Thun-

bergin aloitteesta toteutettujen koululakkojen, avulla on haluttu kiinnittää huo-

miota ilmastonmuutoksen hillitsemisen välttämättömyyteen. Huoli ilmastonmuu-
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toksesta onkin ajanut sekä lapset että aikuiset osoittamaan mieltään. Ilmaston-

muutoksen aiheuttama huoli on vaihdellut ajoittain, mutta huoli ilmastosta ja maa-

pallon tulevaisuudesta on selvästi noussut aina, kun aihetta on käsitelty runsaasti 

mediassa (Pekkarinen & Myllyniemi, 2019, s. 76). 

 

Tarkastelin kandidaatintutkielmassani kansainvälisten tutkimusten välittämää ku-

vaa siitä, millaisia kokemuksia ja tunteita lapsilla oli ilmastonmuutoksesta. Kandi-

daatintutkielmani taustatyö ja tulokset toimivatkin pohjana tämän tutkielman ai-

heeseen. Lasten ilmastotunteista onkin alkanut ilmestyä yhä enemmän tutki-

musta viime vuosien aikana. 

 

Lapsilla esiintyy ympäristöahdistusta aikuisten tavoin. Lapset ovat tutkimuksissa 

maininneet ympäristön ongelmista useimmiten luonnon tuhoutumisen, ilmaston 

lämpenemisen, ilmansaasteet ja eläinten tappamisen. Yleisimpiä tunteita, joita 

lapsilla herää ilmastonmuutosta kohtaan, ovat suru, pelko ja viha. (Strife, 2012, 

s. 42.) Lapset kokevat ilmastonmuutokseen liittyen myös avuttomuutta ja turhau-

tuneisuutta (Pettersson, 2014, 53). Tämän takia on tärkeää käsitellä ilmaston-

muutosta ja sen aiheuttamia tunteita lasten kanssa. Peruskoulu on luonnollisesti 

tärkeässä roolissa näiden asioiden käsittelyssä. 

 

Perusopetuksen arvoperustaan kuuluu ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän 

kehityksen ymmärtäminen ja vaaliminen (POPS, 2014). Perusopetuksessa ohja-

taan kestävään elämäntapaan, sekä ymmärtämään, että ihminen on osa luontoa 

ja täysin riippuvainen ympäröivästä ekosysteemistä. Oppilaita ohjataan ymmär-

tämään myös yhteiskunnallisia rakenteita ja vaikuttamaan niihin. Näitä käsitel-

lään esimerkiksi ympäristöopissa, jonka sisältöihin kuuluu ilmastonmuutoksen 

hillitseminen ja sen harjoittelu. (POPS, 2014, s. 16, 239, 242.) Ilmastonmuutok-

sesta ja sen vaikutuksista opetettaessa käytän tässä tutkielmassa termiä ilmas-

tokasvatus, joka on ympäristökasvatuksen alatermi (Lehtonen & Cantell, 2015). 

Ympäristökasvatus ja ilmastokasvatus eivät siis ole perusopetuksessa omina op-

piaineinaan, vaan niiden sisältöjä käsitellään ympäristöopissa. 

 

Ilmastokasvatus on alakoulussa oppiaineiden rajoja rikkovaa ja sen pystyy yhdis-

tämään moneen oppiaineeseen. Ympäristöopissa ilmastokasvatus on yksi siihen 
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luontevasti kuuluvista teemoista. Myös äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaine, johon 

ilmastokasvatuksen toteuttaminen soveltuu hyvin: onhan se monitieteinen taito-, 

tieto- ja kulttuuriaine. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innosta-

minen, elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, 

eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastami-

nen. (POPS, 2014, s. 104, 160.) Kirjallisuus tarjoaa runsaasti keinoja rikastaa 

opetusta. Oppilaiden kanssa voidaan käsitellä kirjallisuuden avulla vaikeitakin 

asioita, kuten surua, yksinäisyyttä, epäoikeudenmukaisuutta ja erilaisia menetyk-

siä ja pettymyksiä (Happonen, 2020, s. 240). Yksi vaikea aihe, jota voidaan kir-

jallisuuden avulla käsitellä, on juuri ilmastonmuutos. 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä ilmastonmuutokseen liittyviä tun-

teita lastenkirjoissa esiintyy ja mitä kirjat kertovat ilmastonmuutoksesta. Toteutan 

tutkielmani kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa analysoin sisällönanalyysin kei-

noin vuosien 2019–2020 aikana ilmestyneitä ilmastonmuutosta käsitteleviä las-

tenkirjoja. Tällaisia teoksia on ilmestynyt erityisesti viime vuosina lukuisia, kun 

keskustelu ilmastonmuutoksesta on viime vuosina entisestään noussut pinnalle. 

 

Ilmastonmuutokseen liittyvät aiheet ovat hyvin abstrakteja ja monimutkaisia, ja 

lapsilla on niihin liittyen monia ajatuksia ja tunteita (Pettersson, 2014, s. 41). 

Opettajien ja kasvattajien tulisi osata käsitellä ilmastonmuutosta monipuolisesti 

ja tieteeseen perustuen (Ratinen, Kinni, Muotka & Sarivaara, 2019). Tiedolla ei 

saisi kuitenkaan ylikuormittaa lapsia ja perusturvallisuuden säilyttäminen on kes-

keistä vaikeaa aihetta käsitellessä (Pihkala, 2019b, luku 4.1). Ilmastokasvatuk-

sessa olisi tärkeää käsitellä myös surua ja muita tunteita, sekä tarjota keinoja, 

joilla lapset voivat itse vaikuttaa ilmastonmuutosta hillitsevillä tavoilla (Ratinen & 

Pahtaja, 2020, s. 4–18). Ilmastokasvatus voikin käytännössä tuntua monen opet-

tajan mielestä haastavalta. Ilmastokasvatusta toteutetaankin Suomessa vielä hy-

vin hajanaisesti ja usein vakiintumattomin keinoin (Tolppanen, Aarnio-Linnan-

vuori, Cantell, & Lehtonen, 2017, s. 3). 

 

Lapset ovat tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja vaikuttajia, joten koulujen ilmas-

tokasvatusta on syytä kehittää. On parempiakin tapoja käsitellä ilmastonmuu-

tosta, kuin polttaa maapalloa esittävä appelsiini.  
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2 Ilmastonmuutos ilmiönä, tunteiden aiheuttajana ja 
aiheena peruskoulussa 

 

Tässä luvussa taustoitan ilmastonmuutoksen seurauksia maapallolla, sekä sen 

fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia ihmisiin. Ilmastonmuutoksen puhutaan usein 

vaikuttavan erityisesti tuleviin sukupolviin. Käsittelenkin tässä erityisesti sitä, mi-

ten ilmastonmuutos vaikuttaa lapsiin, ja millaisia kokemuksia lapsilla on ilmaston-

muutokseen liittyen. Tarkastelen lopuksi ilmastokasvatusta ja erilaisia ilmasto-

kasvatuksen malleja. Käytän tässä teoriataustassa kandidaatintutkielmani teo-

riataustaa ja tuloksia. 

 

2.1 Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset 

 

Ilmastonmuutos on vakavin ympäristöuhka aikakaudellamme. Se on seurausta 

hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvusta ilmakehässä, 

ja kasvihuoneilmiön voimistumisesta. Ihminen tuottaa ylimääräistä hiilidioksidia 

ilmakehään esimerkiksi polttamalla fossiilisia polttoaineita, joista osan luonto pys-

tyy varastoimaan meriin ja metsiin, mutta noin puolet jää ilmakehään (Alestalo, 

2010, s. 52). Ilmastonmuutos näkyy esimerkiksi ilmaston lämpenemisenä, me-

renpinnan nousuna, jäätiköiden voimakkaana sulamisena ja sään ääri-ilmiöiden 

voimistumisena kaikkialla maapallolla. Kasvi- ja eläinlajit ovat vaarassa, sillä ne 

eivät ehdi sopeutua ilmaston muutoksiin. Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten elin-

olosuhteisiin ja turvallisuuteen monin tavoin. Esimerkiksi kuivuus ja viljelysmai-

den tuhoutuminen aiheuttavat haittaa ruoantuotannolle, puhtaasta vedestä on 

enemmän pulaa ja ilmastopakolaisten määrä kasvaa. (CO2-raportti, 2019.) Il-

mastonmuutoksen eteneminen riippuu ihmisten toiminnasta, kuten siitä, mitä ih-

miset tekevät energiantuotannolle (Alestalo, 2010, s. 52). 

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin maapallon ihmisiin. Sen vaikutukset kuitenkin 

vaihtelevat hyvin paljon riippuen ihmisen asuinpaikasta. Ilmastonmuutoksen vai-

kutukset voivat olla suoria tai epäsuoria ja vaikutukset voivat olla näkyvissä heti 

tai vasta monien vuosien päästä (Sanson, van Hoorn & Burke, 2019, s. 202).  
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Ilmastonmuutoksen suoria vaikutuksia ihmisille ovat fyysiseen terveyteen kohdis-

tuvat uhat, kuten kuolemantapaukset, loukkaantumiset, kuumuuteen liittyvät sai-

raudet, altistuminen ympäristömyrkyille, sekä suolistosairaudet ja loiset, joiden 

uhka korostuu hyvin kuumassa ilmastossa (Sheffield & Landrigan, 2010, viitattu 

lähteessä Sanson ym., 2019, s. 202). Nämä vaikutukset voivat johtua äkillisistä 

ilmastonvaihteluista, kuten tulvista tai tulipaloista, tai ilmaston pitkäaikaisista 

vaihteluista, kuten kuivuudesta ja merenpinnan noususta (Garcia & Sheehan, 

2016, viitattu lähteessä Sanson ym., 2019, s. 202). Euroopassa ilmastonmuutos 

näkyy esimerkiksi helleaaltojen yleistymisenä kesäisin, mikä voi aiheuttaa ter-

veysriskejä erityisesti lapsille ja vanhuksille (Ruuhela, 2010, s. 58). 

 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamia epäsuoria vaikutuksia ovat muun muassa ruo-

kapula, ryhmien väliset konfliktit sekä pakkomuutto. Myös lasten koulutuksen 

vaarantuminen esimerkiksi tulvan seurauksena kuuluu epäsuoriin vaikutuksiin. 

(Akresh, 2016, viitattu lähteessä Sanson ym., 2019, s. 202.) Ilmastonmuutokseen 

liittyy myös paljon psyykkisiä vaikutuksia (Sanson ym., 2019). Ilmastonmuutos ja 

ilmastopolitiikka vaikuttavat suuresti myös ihmisten työllistymiseen sekä globaa-

liin talouteen, joilla on suora yhteys ihmisten hyvinvointiin (Ruuhela, 2010, s. 58). 

Ilmastonmuutos vaikuttaakin ihmisten elämään hyvin kokonaisvaltaisesti. Tilanne 

maapallolla on nähty niin uhkaavana, että ilmastonmuutoksesta on alettu käyttää 

myös termejä ilmastokriisi ja ilmastokatastrofi (Pihkala, 2019b, luku 2). Tässä tut-

kielmassa käytän silti edelleen termiä ilmastonmuutos. 

 

2.2 Ilmastonmuutokseen liittyvät tunteet 

 

Ilmastonmuutos ilmiönä voi herättää monenlaisia tunteita, kuten surua, vihaa, 

syyllisyyttä ja häpeää (Pihkala, 2019b, luku 5). Pahimmillaan ilmastonmuutos voi 

aiheuttaa ahdistusta. Yhteyttä nuorten ilmastonmuutokseen liittyviin kokemuksiin 

ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä ei vielä ole täysin ymmärretty. Nuorilla on kui-

tenkin havaittu niin sanottua ympäristöahdistusta (ecoanxiety) (Chiw & Ling, 

2019, s. 5.) Pihkala (2019) puhuu myös ilmastoahdistuksesta (climate anxiety). 

Ilmastoahdistus pitää sisällään monia vaikeita tunteita, joiden syynä ovat ympä-

ristöasiat ja niiden aiheuttamat uhat. Ilmastoahdistus voi olla niin voimakasta, että 

ihminen voi lamaantua. Ilmastoahdistus voi kuitenkin olla tärkeä resurssi ihmisen 
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toiminnan taustalla, jos hän pystyy käsittelemään tunteitaan ja toimimaan tar-

peeksi merkityksellisellä tavalla ilmaston hyväksi. (Pihkala, 2019a, s. 2.) Ilmas-

toahdistus ei lähtökohtaisesti ole mielenterveydellinen sairaus, vaan ymmärret-

tävä reaktio ympäristön tilaan ja sen muutoksia koskevaan tietoon (Pihkala, Can-

tell, Jylhä, Lyytimäki, Paloniemi, Pulkka & Ratinen, 2020, s. 154). 

 

Ilmastoahdistus on Suomessa lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa (Pek-

karinen & Myllyniemi, 2019, s. 73) ja huoli ilmastosta ja samalla myös ilmastopo-

liittiset kannanotot on usein liitetty erityisesti nuoriin. Ilmastoahdistus ei kuiten-

kaan koske vain nuoria, sillä ympäristön tuhoutumiseen liittyviä tunteita ihmisillä 

on dokumentoitu jo 1970-luvulta lähtien. Ahdistus lisääntyi entisestään 1980- ja 

1990-luvuilla ympäristötietoisuuden kasvaessa. Monet aikuiset ovatkin kantaneet 

vaikeita tunteita ja ahdistusta sisällään jo pitkän aikaa. (Piispa & Pihkala, 2020, 

4–5.) 

 

Suomessa huoli ilmastonmuutoksesta on koko väestön keskuudessa vaihdellut 

ajoittain. Huoli kasvoi vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen se laski hetken, kunnes 

kääntyi taas nousuun viime vuosina. Vaihtelua voi selittää esimerkiksi se, että 

taantuman aikaan ihmisten huolena oli työpaikkojen epävarmuus, jolloin huoli 

ympäristöstä jäi taka-alalle. Kun ihmisillä menee hyvin taloudellisesti, heillä on 

aikaa kiinnittää ympäristöasioihin enemmän huomiota. Myös aiheen saama huo-

mio mediassa voi vaikuttaa huolen kasvuun. (Pekkarinen & Myllyniemi, 2019, s. 

76.) Turvattomuutta ilmastonmuutosta kohtaan tuntemien määrä on kymme-

nessä vuodessa kaksinkertaistunut Nuorisobarometrin mukaan. Tänä aikana 

myös tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista on lisääntynyt. (Pekkarinen & Mylly-

niemi, 2019, s. 76.) 

 

Ilmastonmuutokseen liittyy epävarmuutta planeettamme selviytymisestä, mikä 

voi herättää eksistentiaalisen ahdistuksen ja toivottomuuden tunteita (Ojala, 

2012, s. 626). Ilmastonmuutos voi olla ihmisille vaikea asia käsitellä, sillä se on 

etäinen ja globaali ilmiö. Ihmisten taipumuksena on yleensä painottaa lähellä ole-

via ja lähitulevaisuudessa tapahtuvia ongelmia. Luonteeltaan etäisiin ongelmiin, 

kuten ilmastonmuutokseen, on siksi monesti vaikeaa suhtautua. (Pihkala, 2017a, 
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s. 25.) Etenkin Pohjoismaissa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät vasta vä-

hän, ja asia voi olla siksi helpompi laittaa syrjään. 

 

Ihmisten suhtautuminen ilmastonmuutokseen vaihteleekin paljon. Jotkut saatta-

vat kieltää asian kokonaan, mutta kieltämistä yleisimpiä reaktioita ovat esimer-

kiksi asian vähättely ja dissosaatio. Dissosaatio tarkoittaa sitä, että yksilö ei liitä 

yhteen yksilöllistä toimintaansa ja ympäristön tilannetta. Ihminen voi kokea pai-

netta toimia ympäristön hyväksi, mutta hän ei kuitenkaan ole valmis luopumaan 

omasta elintasostaan. Ihminen voi myös perustella yksittäisillä ympäristöteoillaan 

muuta elämäntapaansa, mutta tietää kuitenkin, että nämä teot eivät ole riittäviä, 

jonka vuoksi ihminen on silti ahdistunut. Myös yhteiskunta ei välttämättä tarjoa 

tarpeeksi suuria mahdollisuuksia vaikuttaa, mikä voi ahdistaa ja turhauttaa ihmi-

siä lisää. (Pihkala, 2017b, s. 5.) Ilmastonmuutoksen kieltämisestä ja vähättelystä 

voikin muodostua ihmiselle vaikea henkilökohtainen ristiriita, ja omia tottuja ta-

poja on vaikeaa muuttaa, vaikka niin haluaisikin tehdä. 

 

On kuitenkin huomionarvoista, että huoli ilmastosta ei välttämättä johda ympäris-

tötekoihin ja ympäristöystävällisempään käyttäytymiseen. Ihmiset voivat olla hy-

vinkin huolissaan ympäristöstä, sekä kasvi- ja eläinlajeista, mutta ovat kuitenkin 

kykenemättömiä toimimaan ilmaston hyväksi. (Lertzman, 2015, s. 5.) Olisi tär-

keää, että ihmiset pystyisivät toimimaan ilmaston hyväksi ja tekemään konkreet-

tisia tekoja ahdistuksesta huolimatta. Huolta ja ahdistusta pitäisi myös pystyä kä-

sittelemään koko yhteiskunnan tasolla, koska ilmastonmuutos koskettaa kaikkia. 

Käytän tässä tutkielmassa ilmastonmuutoksen aiheuttamista tunteista termiä il-

mastotunteet. 

 

2.3 Lasten kokemuksia ilmastonmuutoksesta 

 

Myös lapset kokevat ilmastonmuutoksen hyvin moninaisin tavoin; monet heistä 

ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta (Strife, 2012; Taber & Taylor, 2009). Alle 

18-vuotiaiden tunteita ja kokemuksia ilmastonmuutosta kohtaan onkin alettu tut-

kia viime vuosien aikana yhä enemmän, kun aiemmin tutkimusta oli lähinnä ai-

kuisten ja nuorten kokemuksista. 
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Suru on yksi yleisimmistä tunteista, jota lapset ovat tutkimuksissa ilmaisseet il-

mastonmuutokseen liittyen. Suru voi liittyä moneen asiaan. Lapset voivat olla su-

rullisia maapallon, ihmisten, eläinten ja kasvien tulevaisuudesta. Myös nykyti-

lanne voidaan nähdä surullisena, jos ihmiset eivät tee asioille mitään. Surun li-

säksi lapset ovat ilmaisseet ilmastonmuutokseen liittyen muita voimakkaita tun-

teita, kuten turhautumista ja vihaa (Hashemzadeh, 2016; Pettersson, 2014; 

Strife, 2012). Turhautuminen liittyy lasten mukaan eri asioihin. Monesti turhautu-

minen kohdistuu aikuisiin, ja heidän toimintaansa: lasten mielestä aikuiset tuntu-

vat ajattelevan vain rahaa, eivätkä välitä maapallon tulevaisuudesta. Lapset tur-

hautuvat myös siitä, kun aikuiset eivät heidän mukaansa ajattele tarpeeksi tulevia 

sukupolvia jättäessään heille tuhoutuvan maapallon. Turhautumista aiheuttaa 

myös aikuisten turhat lupaukset ja puheet. (Strife, 2012, s. 43–44.) Turhautumi-

nen voi johtua myös siitä, että ilmaston puolesta tehdyt muutokset tuntuvat ta-

pahtuvan liian hitaasti (Pettersson, 2014, s. 53). Viha liittyy usein turhautumiseen. 

Vihaan liittyy joskus myös avuttomuuden tunne, esimerkiksi silloin, kun lasten 

viha kohdistuu aikuisiin, jotka eivät ole ratkaisseet ilmastoon liittyviä ongelmia. 

(Strife, 2012, s. 42.) 

 

Ilmastonmuutokseen liittyy lapsilla myös muita tunteita. Teollisuusmaiden lapset 

ovat Strifen (2012, s. 43–44) mukaan kertoneet kokevansa avuttomuutta, koska 

he tuntevat olevansa liian nuoria vaikuttamaan asioihin, eikä heillä omasta mie-

lestään ollut riittävästi vaikutusvaltaa toimia ilmaston hyväksi (Taber & Taylor, 

2009, s. 107). Ilmastonmuutoksen välittömät seuraukset kokevien lasten avutto-

muus voi olla erilaista kuin teollisuusmaiden lasten. Etenkin köyhien perheiden 

lapset kokevat avuttomuutta ja levottomuutta (exasperation) yrittäessään selviy-

tyä arkisista pakollisista asioista vaikeissa oloissa. Lapset joutuvat esimerkiksi 

kävelemään tulvavesien läpi, pysymään sisätiloissa ja käyttämään paljon tuulet-

timia kuumuutta vastaan. (Berse, 2017, s. 223.) 

 

Koko maailman lapsista 85 % asuu niin sanotuissa kehittyvissä maissa (develo-

ping countries). Nämä maat ovat kaikkein alttiimpia ja haavoittuvampia ilmaston-

muutoksen vaikutuksille muun muassa heikomman infrastruktuurin ja palvelujen 
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puutteen vuoksi. (Burke, Sanson, & van Hoorn, 2018.) Maissa, joissa ilmaston-

muutoksen seurauksena lapset joutuvat kohtaamaan katastrofeja ja evakuoin-

teja, pelko on vahvasti läsnä. Nämä kokemukset voivat myös traumatisoida lap-

sia. (Berse, 2017, s. 223.) Monet lapset kokevat pelkoa ilmastonmuutosta koh-

taan, vaikka eivät kohtaisikaan sen välittömiä vaikutuksia. (Hashemzadeh, 2016; 

Strife, 2012). Pelon vastakohtana voidaan nähdä olevan toiveikkuus, jota monet 

lapset kokevat maapallon tulevaisuutta kohtaan. Kuitenkin iso osa lapsista ajat-

telee, että maapallon tila menee vain huonompaan suuntaan, jolloin pelko on voi-

makkaana tunteena lasten mielissä (Hashemzadeh, 2016, s. 132). 

 

Joillakin lapsilla ilmastonmuutos ei herätä tunteita, sillä he uskovat, että vielä tu-

hansiin vuosiin ei tule tapahtumaan mitään kamalaa. Kuitenkin nämä lapset ajat-

televat, että ihmisten olisi hyvä muuttaa ilmastokäyttäytymistään. (Pettersson, 

2014, s. 43.) Osalla lapsista taas ei herää tunteita, vaikka he olisivatkin asiasta 

tietoisia (Hashemzadeh, 2016; Pettersson, 2014). Osalla ilmastonmuutoksesta 

tietoisia olevilla lapsilla tunteita ei herää siksi, että he uskovat ihmisten ratkaise-

van ilmasto-ongelmat (Strife, 2012, s. 44): jos kerran ihmiset ratkaisevat esimer-

kiksi teknologian avulla maapallon ongelmat, heidän ei tarvitse olla huolissaan 

ilmastosta. Maailmassa on myös lapsia, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan il-

mastonmuutoksesta (Hashemzadeh, 2016, s. 132). Jos ilmastonmuutoksesta ei 

ole tietoa, ei siitä voi myöskään olla huolissaan. 

 

Ilmastonmuutos ei aina herätä teollisuusmaissa elävillä lapsilla tunteita myös-

kään siksi, että he ajattelevat ilmastonmuutoksen vaikuttavan lähinnä muualla 

maailmassa. Suurin osa lapsista teollisuusmaissa kokee ilmastonmuutoksen 

kaukaisena ja abstraktina asiana. Jotkut lapset ajattelevat ilmastonmuutosta 

asiana, joka vain on koko ajan olemassa, mutta se ei vaikuta heidän arkipäiväi-

seen elämäänsä, eikä täten myöskään herätä heissä tunteita. (Pettersson, 2014, 

s. 41–43.) Kuitenkin juuri länsimaissa ihmiset edistävät eniten ilmastokriisiä kor-

kean hiilijalanjälkensä ja elämäntyylinsä vuoksi. (Burke ym., 2018.) 

 

Monet lapset uskovat, että ilmastonmuutos on ihmisen toiminnan aiheuttamaa 

(Berse, 2017; Hashemzadeh, 2016; Pettersson, 2014). Lasten mukaan erityisesti 

ihmisten tapa saastuttaa vettä ja ilmaa on ympäristölle haitaksi (Berse, 2017, s. 
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221). Tutkimuksiin osallistuneiden lasten mukaan ihmiset edistävät ilmastonmuu-

tosta maapallolla myös tuhoamalla metsiä viljelysten edestä (Pettersson, 2014, 

s. 46). Lasten joukossa on kuitenkin myös heitä, joiden mielestä ihmisillä on oi-

keus muokata ja käyttää luontoa tarvitsemallaan tavalla (Hashemzadeh, 2016, s. 

110). 

 

Kun lasten kokemuksista ilmastonmuutosta kohtaan tiedetään enemmän, kas-

vattajat pystyvät tarjoamaan parempaa ilmastokasvatusta. Opettajien ja kasvat-

tajien tulee myös tiedostaa, mitkä tekijät johtavat ympäristöystävällisempään 

käyttäytymiseen. 

 

2.4 Ilmastokasvatus koulussa 

 

Perusopetuksen arvoperustaan kuuluu ekososiaalinen sivistys, joka merkitsee 

ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia 

kestävästi (POPS, 2014, s. 14). Länsimaissa lapset muodostavat ajatuksensa 

ilmastonmuutoksesta sen mukaan, mitä he kuulevat aiheesta esimerkiksi sosiaa-

lisessa mediassa ja koulussa (Sanson ym., 2019). Monille lapsille Suomessa il-

mastonmuutos voikin vielä näyttäytyä etäisenä. Tämän vuoksi olisikin tärkeää 

vahvistaa lasten kykyä toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, vaikka ilmas-

tonmuutoksen vaikutukset eivät heidän asuinympäristössään vielä näkyisikään. 

Lapsille tulisi tarjota myös keinoja käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tun-

teita ja ajatuksia, sekä opettaa konkreettisia tapoja vaikuttaa maapallon asioihin. 

Koululla onkin tärkeä tehtävä antaa ajankohtaista ja tieteeseen perustuvaa laa-

dukasta ilmastokasvatusta. 

 

Ilmastokasvatus on yksi ympäristökasvatuksen osa-alue, jossa pyritään ymmär-

tämään ilmastonmuutosta syvällisesti ja samalla muuttamaan käyttäytymistä ja 

toimintaa (Lehtonen & Cantell, 2015). Suomessa ilmastokasvatus on alakoulun 

opetussuunnitelmassa sisällytetty ympäristöoppiin (POPS, 2014). Omana oppi-

aineenaan ilmastokasvatus ei siis esiinny. Opetussuunnitelman mukaan ympä-

ristöopin opetuksen tulee tukea oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista ja ke-

hittää huomiota kestävään kehitykseen ekologisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja 
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taloudellisen kestävyyden näkökulmista. Ympäristöopin keskeiseksi tavoitteeksi 

on asetettu ihmisten tekemien valintojen ja niiden vaikutuksien ymmärtäminen 

elämään ja ympäristöön nyt ja tulevaisuudessa (POPS, 2014, s. 138). Lisäksi 

vuosiluokilla 3–6 oppiaineen sisällöissä mainitaan luonnon monimuotoisuuden 

vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, sekä luonnonvarojen kestävä 

käyttö (POPS, 2014, s. 268–269). 

 

Opetussuunnitelma jättää kuitenkin suhteellisen avoimeksi opetustavat ja meto-

dit, sekä sen, kuinka laajasti ilmastonmuutosta tulee lopulta käsitellä. Myös opet-

tajien keskuudessa on erilaisia ilmastokasvattajia, ja opettajien henkilökohtainen 

suhde ilmastonmuutokseen saattaa vaihdella paljon. Tämän vuoksi myös ilmas-

tokasvatus saattaa vaihdella opettajasta riippuen hyvinkin paljon. Ilmastokasva-

tus hakeekin kouluissa vielä muotoaan, sillä tutkimustieto ilmastokasvatuksen 

pedagogisesta käsittelystä on vielä sirpaleista ja siihen liittyvät termit hajanaisia 

(Tolppanen ym., 2017, s. 3). 

 

Ilmastonmuutoksesta opettamiseen ei olekaan yhtä oikeaa tapaa, vaan opettajan 

täytyy itse löytää tapansa käsitellä vaikeaa tieteenalojen rajat ylittävää ongelmaa. 

Ilmastonmuutoksesta opettaminen vaatii kriittistä ajattelua, koska aiheeseen liit-

tyy paljon epävarmuutta ja arvoristiriitoja. Yhteisöllisen ympäristövastuun koros-

taminen on ilmastokasvatuksessa tärkeää. (Aarnio-Linnanvuori, 2018, s. 84.) Il-

mastonmuutoksesta opettaminen vaatii myös ilmiön ymmärtämistä. Ratinen 

(2016, s. 952) on tutkinut luokanopettajaopiskelijoiden tietoja ilmastonmuutok-

sesta ja havainnut, että ilmastonmuutokseen liittyvät tiedot ovat rajallisia ja ilmi-

öön liittyvien luonnontieteellisten prosessien ymmärtäminen on vaikeaa. Ratisen 

(2016, 952) mukaan opettajien tietoja ilmastonmuutoksesta tulisi lisätä ja samalla 

luoda uusia pedagogisia tapoja opettaa ilmastonmuutoksesta. 

 

Suomalaisessa koulutukseen liittyvässä keskustelussa on viime aikoina ollut pal-

jon esillä opetuksen eheyttäminen ja oppiaineiden rajojen ylittäminen. Eheyttämi-

sestä on puhuttu erityisesti peruskouluun liittyen. Eheyttämistä voidaan toteuttaa 

ilmiölähtöisesti tai tiedonalalähtöisesti, ja kumpikin tapa tarjoaa hyviä keinoja il-

mastonmuutoksen käsittelyyn. (Tani, Hilander & Leivo, 2020, s. 8–9.) 
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Lapset käsittelevät asioita aina ikänsä ja elämäntilanteensa mukaisella tavalla, ja 

esimerkiksi globaaleja huolenaiheita, kuten ilmastonmuutosta, on tärkeää käsi-

tellä helposti ymmärrettävien asioiden kautta (Pihkala ym., 2020, s. 156). Eri 

ikäisten lasten välillä on havaittu eroja siinä, miten ilmastokasvatus on vaikuttanut 

heidän ympäristöystävällisten asenteidensa lisääntymiseen. Liefländer ja Bogner 

(2014, s. 114) ovat tutkineet, että 9–10-vuotiailla ympäristökasvatus vaikuttaa 

enemmän ympäristöystävällisten asenteiden edistämiseen kuin vanhemmilla 11–

13-vuotiailla lapsilla. Voikin olla, että ympäristökasvatus, ja sen yksi osa-alue il-

mastokasvatus, on nuoremmilla lapsilla tehokkaampaa edistämään lasten ympä-

ristöystävällisiä ajatuksia. 

 

Onkin tärkeää, että ilmastokasvatusta annetaan jo varhaisessa vaiheessa. Suo-

messa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (VASU 2018) on mainittu esi-

merkiksi ekologisuus, sekä sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän 

elämäntavan välttämättömyyden huomioiminen. Lisäksi varhaiskasvatuksessa 

edistetään esineiden ja asioiden uusiokäyttöä ja kohtuullista kuluttamista, sekä 

ilmennetään arjen valinnoilla vastuullisuutta luontoa ja ympäristöä kohtaan. 

(VASU, 2018, s. 32.) Ilmastokasvatusta tulee siis tarjota lapsen ikätason mukai-

sesti. Alakoulussa ilmastokasvatuksen tulisi perustua tutkivaan oppimiseen ja 

dialogiseen vuorovaikutukseen, jossa ei kuitenkaan ennen kuudetta vuosiluok-

kaa mentäisi liian abstrakteihin ilmiöihin ja käsitteisiin ilmastonmuutokseen liit-

tyen (Ratinen & Pahtaja, 2020, s. 5). 

 

Ilmastokasvatuksen tueksi on kehitetty materiaalipankkeja, sekä erilaisia malleja 

ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen mallien pohjalta. (Tolppanen ym., 2017, s. 

5.) Toistaiseksi on olemassa kuitenkin vasta vähän konkreettisia oppimismalleja, 

joiden avulla voidaan opettaa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista 

ratkaisukeskeisesti (Ratinen & Pahtaja, 2020, s. 4). 

 

Kagawa ja Selby (2012) ovat kehittäneet kokonaisvaltaisen mallin ilmastokasva-

tukseen ja kestävään kehitykseen opettamiseen. Mallissa on kolme ulottuvuutta, 

jotka ovat tärkeimpiä ilmastokasvatuksessa. Ilmastokasvatuksessa tulisi heidän 

mukaansa kehittää ymmärrystä ja tietoisuutta ilmastonmuutosta kohtaan. Lisäksi 

ilmastokasvatuksessa tulee opetella tunnistamaan ilmastonmuutoksen syitä, 
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sekä kehittämään taitoja ja tietämystä, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan 

hillitä yksilöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla. Ilmastokasvatuksessa tulee har-

joitella myös sopeutumista ilmastonmuutokseen, eli kehittää kykyjä selviytyä jo 

näkyvistä ja ilmeisistä ilmastovaikutuksista. (Kagawa & Selby, 2012, s. 210–211.) 

 

Tolppasen, Aarnio-Linnanvuoren, Cantellin ja Lehtosen (2017) kokonaisvaltaisen 

ilmastokasvatuksen polkupyörämalli on nimensä mukaisesti polkupyörän muotoi-

nen kokonaisuus. Mallin mukaan ilmastonkasvatuksessa on tärkeää kehittää op-

pilaan tietoja ja ajattelun taitoja, sekä vahvistaa oppilaan identiteettiä, arvoja ja 

maailmankuvaa, johon uudet tiedot ja taidot kiinnittyvät. Tärkeässä osassa on 

myös konkreettinen toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sekä motivaatio 

ja osallisuus, jotka ovat ilmastotekojen jatkuvuuden kannalta tärkeitä. Ilmastokas-

vatuksessa tulee myös ottaa huomioon toivo ja ilmastonmuutoksen herättämät 

tunteet, sekä tulevaisuuskasvatus, joka kuuluu keskeisesti ilmastokasvatukseen. 

(Tolppanen ym., 2017, s. 6–17.) 

 

Ratisen ym. (2019) ratkaisukeskeisessä ilmastokasvatuksen prosessimallissa ta-

voitteena on opetella tietoja ilmastonmuutoksesta ja vähentää ilmastopäästöjä, 

sekä oppia sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Malli pyrkii siihen, että oppilaat 

sitoutetaan ja osallistetaan ratkomaan ilmasto-ongelmia yhteisöllisesti, sekä opi-

taan soveltamaan opittua taitoja. (Ratinen ym., 2019, s. 32–33.) 

 

Kaikissa ilmastokasvatuksen malleissa yhteistä on ajatus siitä, että tärkeässä 

osassa ovat ilmastonmuutoksesta saadut tiedot ja taidot, mutta myös se, että ne 

eivät yksinään riitä, vaan ilmastokasvatuksen tulee johtaa ilmastovastuulliseen 

toimintaan ja ajatteluun. Tärkeänä ilmastokasvatuksen tavoitteena onkin sitout-

taa oppilaat toimimaan kestävällä tavalla (Kagawa & Selby, 2012, s. 211). Jois-

sain malleissa on myös tuotu esiin tunteiden ja toivon merkitystä ilmastokasva-

tuksessa. Tunteiden käsittely ja toivon herättäminen tulevaisuuteen ovatkin erit-

täin tärkeitä, jotta ilmastoteoista tulee pysyviä, eikä ilmastoon liittyvät tunteet la-

mauta oppijoita. Ilmastokasvatuksessa tieto voikin lisätä oppilailla ilmastoahdis-

tusta, joten tämän vuoksi on tärkeää, että ilmastokasvatuksessa käsitellään myös 

tunteita (Ratinen ym., 2019; Tolppanen ym., 2017). 
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2.5 Tunteet ilmastokasvatuksessa 

 
Lasten huoli ilmastonmuutoksesta on todettu olevan yhteydessä siitä saadun tie-

don määrään (Taber & Taylor, 2009, s. 107–108). Myös Ratisen ja Vettenrannan 

(2018, s. 169) tutkimuksessa korkeampi ilmastokasvatuksesta saatu osaaminen 

vähensi jonkin verran oppilaiden optimismia tulevaisuutta kohtaan. Ratisen ym. 

(2019) mukaan ilmastonmuutosta on käsiteltävä lasten kanssa vahvasti tietee-

seen perustuen ja ikäkaudelle sopivalla tavalla. Ilmastokasvatuksen yhtenä osa-

alueena tulisi kuitenkin olla myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien tunteiden kä-

sittely. Ilmastokasvatuksessa tulisi korostaa positiivisia asioita ja ottaa huomioon 

opetuksen edetessä oppilaiden mahdollisesti kasvava ilmastoahdistus (Ratinen 

ym., 2019, s. 9). 

 

Opettajalla on erityisen suuri rooli siinä, miten ilmastokasvatuksessa otetaan huo-

mioon tunteet ja miten niihin ylipäätään suhtaudutaan. Lasten ilmastoahdistuksen 

käsittely edellyttää kasvattajilta ja opettajilta sitä, että he uskaltautuvat ensin koh-

taamaan omat ilmastonmuutokseen liittyvät tunteensa (Pihkala ym., 2020, s. 

154). Monet opettajat ovat myös itse kuormittuneet vaikeiden ilmastotunteiden ja 

ilmastokasvatukseen liittyvän vastuun suhteen (Pihkala, 2019b, luku 2). Olisi tär-

keää, että opettajat itse pysyisivät toiveikkaina tulevaisuudesta. Ensisijaista on 

kuitenkin se, että opettaja ymmärtää, että ilmastonmuutos voi aiheuttaa monen-

laisia tunteita, sillä kasvattajilla on käytännössä eettinen velvollisuus tunnustaa 

ilmastotunteiden olemassaolo (Pihkala ym., 2020, s. 162). Tunteista vaikenemi-

nen tai niiden väheksyminen on erityisesti lapsille hyvin haitallista, joten tunteista 

on tärkeää puhua avoimesti, kuitenkin jokaisen kasvattajan itse päättämällään 

intensiivisyydellä (Pihkala, 2019b, luku 6). 

 

Tunteiden sanoittaminen ja sen opettelu on tärkeää, ja tarjoaa mahdollisuuksia 

keskustella oppilaiden kanssa omista kokemuksista ilmastonmuutokseen liittyen. 

Samalla on myös tärkeää kehittää lasten tunnetaitoja, joiden avulla opitaan kä-

sittelemään esimerkiksi stressiä, surua, pettymyksiä, turhautumista ja suuttu-

mista. (Pihkala ym., 2020, s. 162–165.) Ilmastotunnetaitojen kasvu ja tukeminen 

voivat olla tärkeitä myös opettajalle itselleen (Pihkala, 2019b, luku 2).  
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3 Lastenkirjat ilmiöiden ja tunteiden sanoittajina 

 

Ilmastonmuutoksen ja ilmastokasvatuksen lisäksi merkittävässä roolissa tutki-

muksessani ovat lastenkirjat, joten käsittelen lastenkirjallisuutta omana lukunaan. 

Mustolan (2014) mukaan lastenkirjallisuus koostuu lapsille suunnatuista kirjoista, 

joissa aikuisilla on kuitenkin rooli kirjoittajina ja kustantajina. Toisaalta lastenkir-

jallisuutta voi olla myös kaikki sellainen kirjallisuus, jonka lapset itse määrittävät 

lastenkirjallisuudeksi (Mustola, 2014, s. 12). Lastenkirjat ovat tärkeässä ase-

massa osana kasvatusta ja oppimista. 

 

3.1 Yhteiskunnalliset ilmiöt lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 

 

Lasten- ja nuortenkirjat ovat yleensä aikuisten kirjoihin verrattuna lyhyempiä ja 

yksinkertaisempia, ja niissä tuodaan käsittelyyn uusia ilmiöitä usein nopeammin 

kuin aikuisten kirjoissa. Lasten- ja erityisesti nuortenkirjallisuudessa on selkeästi 

havaittavissa erilaisia aikakausia, jolloin tietyt aiheet, kuten homoseksuaalisuus, 

päihteet, lasten ja nuorten pahoinvointi sekä rasismi, ovat nousseet esille. Kui-

tenkin kirjoissa on aina ollut myös pysyviä aiheita, jotka kiinnostavat ja kosketta-

vat lapsia ja nuoria vuosikymmenestä riippumatta. (Heikkilä-Halttunen, 2013, 

247.) Kirjoissa voidaan käsitellä laajasti myös ajankohtaisia aiheita, jotka nouse-

vat esiin esimerkiksi medioissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lasten- ja 

nuortenkirjallisuus onkin vahvasti sidoksissa kirjoittamisajankohtaan (Heikkilä-

Halttunen, 2013, s. 268). 

 

Nykyään lasten- ja nuortenkirjallisuudessa ei juuri ole tabuaiheita, joita ei voitaisi 

kirjoissa käsitellä, mutta toisaalta ajan ja uusien ilmiöiden myötä syntyy aina uu-

sia tabuja. Niitä rikotaan yleensä ensin nuortenkirjallisuudessa, ja sen jälkeen ly-

hyellä viiveellä lastenkirjoissa. Silti arvokeskustelu on ollut 2000-luvun alkuun asti 

suhteellisen varovaista jopa suomalaisissa nuortenromaaneissa. Niissä on kui-

tenkin otettu kantaa esimerkiksi ekologisiin kysymyksiin, syrjäytymiseen ja sek-

suaaliseen identiteettiin. (Heikkilä-Halttunen, 2013, s. 249, 254.) Nyt lastenkir-

joissa on alettu käsitellä ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä tunteita. 
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3.2 Ilmastonmuutosta käsittelevä lastenkirjallisuus 

 

Lasten- ja nuortenkirjat ovat käsitelleet aina paljon ympäristöä ja luontoa. Jo 

1800-luvulta alkaen on ilmestynyt lastenkirjoja, joissa kannetaan huolta luon-

nosta. Modernia ympäristöhuolta käsittelevää lastenkirjallisuutta on ilmestynyt 

1960-luvulta lähtien ympäristöherätyksen myötä. Eri aikoina luontoa ja ympäris-

töä on käsitelty kuitenkin hieman eri näkökulmista ja eri asioita painottaen. 

(Laakso, Lahtinen & Heikkilä-Halttunen, 2011, s. 9–10.) 

 

Luontoa ja ympäristöä on käsitelty esimerkiksi dystopiakirjallisuudessa, jota on 

pidetty yhtenä alalajina tieteiskirjallisuudelle tai spekulatiiviselle fiktiolle. Dystoop-

pisella fiktiolla on monenlaisia alatyyppejä, ja yksi alatyyppi on ekologinen dysto-

pia eli ekodystopia, jossa maailman elinolosuhteet ovat heikentyneet esimerkiksi 

saasteista. (Isomaa & Lahtinen, 2017, s. 8.) Ekodystopiassa on käsitelty myös 

ilmastonmuutosta ja sen seurauksia. (Lahtinen, 2017, s. 75). 

 

Kun keskustelu ilmastonmuutoksesta, kestävästä elämäntavasta ja ilmasto-

huolesta on voimakkaasti lisääntynyt viimeisten vuosien aikana, ei ole ihme, että 

kauppoihin on ilmestynyt paljon ilmastonmuutosta käsittelevää kauno- ja tietokir-

jallisuutta lapsille, nuorille ja aikuisille. Ilmastonmuutosta käsittelevää kirjallisuutta 

on ilmestynyt viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana niin paljon, että sille 

on muodostunut oma terminsä: ilmastofiktio (climate change fiction, cli-fi), jonka 

on myös keskusteltu olevan yksi kirjallisuuden alalajinsa (Johns-Putra, 2016; 

Lahtinen, 2017). Termin esitteli blogissaan Dan Bloom, joka on ympäristöaktivisti 

ja kirjailija, ja yleiseen käyttöön se levisi vuonna 2007. Globaalia ilmastonmuu-

tosta ja sen seurauksia kuvaavan ilmastofiktion (cli-fi) voidaan katsoa olevan ala-

laji ekodystopialle. (Lahtinen, 2017, s. 75.) 

 

Monissa lasten- ja nuortenkirjoissa herätellään lukijaa pohtimaan vaihtoehtoisia 

näkemyksiä yhteiskunnasta ja maailmasta, kyseenalaistamaan vallitsevia nor-

meja, sekä kannustetaan ottamaan itse asioihin kantaa. (Heikkilä-Halttunen, 

2013, s. 268.) Lukemissani uusissa ilmastonmuutosta käsittelevissä lastenkir-

joissa on myös ollut havaittavissa tällainen ajattelemaan herättely ilmastonmuu-

tokseen liittyen. Lastenkirjoissa myös toivolla keskeinen rooli, ja niissä pyritään 
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esittämään usein tasapainoinen loppuratkaisu (Heikkilä-Halttunen, 2013, s. 268). 

Ilmastofiktioitakin on leimannut voimakas didaktisuus, ja teosten lopussa voi 

usein olla tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen syistä, sekä neuvoja ilmastonmuu-

toksen torjumiseksi (Lahtinen, 2017, s. 78). Monissa lasten ilmastonmuutosta kä-

sittelevissä kirjoissa onkin lopussa juuri tällaisia tietoiskuja. Kirjallisuuskriitikot 

ovat kuitenkin usein syyttäneet tieteiskirjallisuutta liiallisesta didaktisuudesta ja 

ikään kuin tiedon kaatamisesta suoraan lukijalle (info dumping), kerronnan ja 

henkilöhahmojen ollen samalla hieman kömpelöitä (Lahtinen, 2017, s. 78). 

 

Uusi kirjallisuudenlaji on laittanut alulle uuden ympäristösuuntautuneen kirjalli-

suudentutkimuksen haaran, ekokritiikin (ecocriticism) (Johns-Putra, 2016). 

Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus tuo esiin tekstien luontokäsityksiä ja samalla 

parantaa ekologista lukutaitoa (katso myöhemmin luku 4) (Laakso ym., 2011, s. 

17). Gaard (2009) on tutkinut ympäristöaiheista lastenkirjallisuutta ja tuonut esiin 

ekokritiikkiä. Hän on kyseenalaistanut lastenkirjojen tapoja esittää luonto, ihmi-

nen ja erilaiset yhteiskunnan normit. Gaardin (2009, s. 327) mukaan ympäristö-

aiheisia lastenkirjoja lukiessa on syytä pohtia esimerkiksi sitä, miten kirjoissa ih-

minen esitetään luontoon ja eläimiin nähden. Gaard käyttää ekokritiikkiin liittyen 

myös termiä ekopedagogiikka (ecopedagogy), jonka tarkoituksena on esimer-

kiksi herättää kysymyksiä ekologisesta oikeudenmukaisuudesta (Gaard, s. 326). 

 

Uusista ilmastonmuutosta käsittelevistä lastenkirjoista tehtyä tutkimusta ei Suo-

messa ole vielä juurikaan julkaistu, pois lukien opinnäytetyöt. Ulkomaista ilmas-

tonmuutosta käsittelevää lastenkirjallisuutta on kuitenkin tutkittu jonkin verran. 

Esimerkiksi Boggs, Wilson, Ackland, Danna & Grant (2016) ovat tutkineet vuoden 

2008 jälkeen ilmestyneitä ilmastonmuutosta käsitteleviä lastenkirjoja ja niiden 

esitystapoja ja tietoja ilmastonmuutoksesta. Tosin Boggsin ym. (2016) aineis-

tossa oli myös Dr. Seussin kirjoittama ja kuvittama, vuonna 1971 ilmestynyt Yh-

dysvalloissa hyvin tunnettu lasten kuvakirja The Lorax, joka käsittelee luonnon 

tuhoutumista ihmisten ahneuden vuoksi. Kirjaa voisi kuvailla ekodystopiaksi, sillä 

siinä esitetään dystooppisen fiktion tyyliin entä jos -kysymys, sekä eräänlainen 

ajatuskoe maailmasta, joka eroaa jollain tavalla omastamme (Isomaa & Lahtinen, 

2017, s. 8). 
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Uusia kansainvälisesti tunnettuja ilmastonmuutosaiheisia lastenkirjoja ovat esi-

merkiksi Greta Thunbergista kertovat tai hänen innoittamansa lastenkirjat. Myös 

Thunberg itse on kirjoittanut ilmastonmuutosaiheisen lastenkirjan. Thunbergin in-

noittamia ilmastonmuutosaiheisia lastenkirjoja ovat tutkineet ainakin Moriarty 

(2021) ja Axelrod, Ives & Weaver (2020). 

 

Tutkimusta ilmastonmuutosta käsittelevistä lastenkirjoista on kuitenkin syytä 

tehdä lisää, sillä pääosin tutkimus painottuu vielä yleisesti ympäristöaiheisiin kir-

joihin. Lastenkirjallisuus tarjoaa hyvän väylän käsitellä lasten kanssa ilmaston-

muutokseen liittyviä kysymyksiä ja samalla ilmastotunteita. On kuitenkin tärkeää 

valita tarkasti lasten kanssa käsiteltävät kirjat ja valita riittävän monta erilaista 

teosta (Boggs. ym, 2016, s. 674). Hyvän ilmastonmuutosta käsittelevän lasten-

kirjan tulisi Boggsin ym. (2016, s. 674) mukaan kannustaa luovaan ajatteluun ja 

ilmasto-ongelmien ratkaisuun sekä antaa toivoa. 

 

3.3 Lastenkirjallisuus apuna kasvatuksessa ja tunteiden käsit-

telyssä 

 

Suomessa monet lastenkirjailijat olivat vielä sotavuosina usein opettajia, mutta 

nykyään on yleistä, että lastenkirjoja kirjoittavat työskentelevät esimerkiksi free-

lancereina ja suomentajina, ja ovat lasten kanssa tekemisissä esimerkiksi sana-

taideopettajina (Heikkilä-Halttunen, 2013, s. 255). Lastenkirjoilla on kuitenkin 

vahva kasvattava rooli. Monissa lastenkirjoissa esiintyykin eräänlainen opetus tai 

niissä on muuten vain pedagoginen ote. Lastenkirjat voivat myös tarjota apua 

kasvatuksessa ja opetuksessa, kuten tunnekasvatuksessa tai abstraktien asioi-

den ymmärtämisessä. 

 

Lastenkirjoissa käsitellään hankalia aiheita ja tunteita, joita jokainen kohtaa jos-

sain vaiheessa elämäänsä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi suru, epäoikeuden-

mukaisuus ja pettymys. (Happonen, 2020, s. 240.) Lastenkirjoissa, erityisesti ku-

vakirjoissa, voidaan käsitellä hyvin vaikeitakin tunteita ja traumaattisia kokemuk-

sia, kuten läheisen kuolemaa, sairautta, avioeroa, mielenterveysongelmia tai pe-

dofiliaa (Heikkilä-Halttunen, 2013, s. 255). Vaikeita aiheita voidaan käsitellä las-

ten kanssa esimerkiksi ääneen luettuna, jolloin lapsesta voi aistia ne kohdat, 
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joista olisi hyvä keskustella ja käsitellä aihetta yhteisesti (Happonen, 2020, s. 240; 

Mankiw & Strasser, 2013, s. 85). Myös koulussa opettajat voivat valita yhteisluet-

taviksi kirjoiksi sellaisia teoksia, joissa käsitellään asioita, joita lapset mahdolli-

sesti käyvät juuri sillä hetkellä läpi myös omassa elämässään. 

 

Tietyt aiheet nousevat pintaan aika ajoin, erilaisten tapahtumien seurauksena. 

Esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita voi nousta vahvasti pintaan esi-

merkiksi silloin, kun uutisissa on käsitelty jotain isoa ilmastouutista, kuten sade-

metsien palamista; paikallisesti on ollut ilmastonmuutokseen vahvasti liitetty il-

miö, kuten hellejakso; koulussa on käsitelty ilmastonmuutosta opetuksessa tai 

tilaisuuksissa; tai oppilaat ovat osallistuneet johonkin ilmastotoimintaan, kuten 

mielenosoitukseen. (Pihkala, 2019b, luku 7.2.) Esimerkiksi tällaisina ajankohtina 

voi olla hyvä ottaa käsittelyyn ilmastonmuutosta ja ilmastotunteita käsittelevää 

kirjallisuutta. 

 

Lastenkirjat voivatkin parhaillaan tarjota lukijalleen välineitä ja keinoja, joilla lukija 

voi työstää omassa elämässään tai ympäristössä tapahtuneita kokemuksia. Li-

säksi kirjat voivat tarjota vertailukohdan, jonka avulla omia ongelmia voidaan 

asettaa realistisiin mittasuhteisiin. (Heikkilä-Halttunen, 2013, s. 268.) Kirjojen 

avulla lapset myös saavat mahdollisuuden tavata erilaisia hahmoja, joita he eivät 

tosielämässä ole tavanneet, mutta joiden kanssa heillä on jotain yhteistä (Mankiw 

& Strasser, 2013, s. 85). Kirjat tarjoavatkin keinon päästä ikään kuin toisten hen-

kilöiden pään sisään (Nikolajeva, 2013, s. 101). 

 

Viime vuosina on ilmestynyt paljon herkkiä aiheita käsittelevää lastenkirjalli-

suutta. Kun opettaja tai muu kasvattaja valitsee tällaisia kirjoja käsiteltäväksi, on 

hänen kuitenkin hyvä tarkistaa kirjan soveltuvuus lapselle. Lisäksi on hyvä selvit-

tää, mitkä ovat olleet kirjailijan motiivit kirjaa kirjoittaessa, ja mitkä ovat hänen 

tietonsa aiheesta: onko kirjailija esimerkiksi alan ammattilainen, vai onko tehnyt 

kirjan omasta kiinnostuksesta. Kirjoja kannattaa tarkastella kriittisesti ainakin 

niiltä osin, ovatko ongelmat kirjoissa ratkaistu realistisella tavalla, millaista kieltä 

kirjoissa on käytetty, sekä onko kirja sovelias ja lapselle ymmärrettävä. (Mankiw 

& Strasser, 2013, s. 86.) 
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4 Ekologinen lukutaito 
 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sitoutumisessa on erityisen tärkeää, että ihmi-

set ymmärtävät ilmastonmuutosta ilmiönä ja sen vaikutuksia paikallisesti ja muu-

alla maailmassa (Lee, Markowitz, Howe, Ko & Leiserowitz, 2015). Ympäristön ja 

tässä tutkielmassa erityisesti ilmastonmuutoksen kokonaisvaltaista ymmärtä-

mistä voidaan tarkastella ekologisen lukutaidon käsitteen (ecological literacy, 

eco-literacy) kautta. Ekologinen lukutaito on osa monilukutaitoa (multiliteracy) 

(Wong & Kumpulainen, 2019). Tässä tutkielmassa ekologinen lukutaito on tärke-

ässä osassa tuloksissa ja analyysivaiheessa. 

 

Monilukutaito ei ole yksiselitteinen käsite, ja sitä voidaan käyttää eri yhteyksissä 

eri tavoin. Termin kääntäminen kieleltä toiselle voi myös aiheuttaa epäselvyyksiä. 

(Mertala, 2017.) Monilukutaitoon voidaan liittää monenlaisia taitoja, kuten, tulkit-

semisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, kykyjä muokata, tuottaa, esittää ja 

arvioida tietoa, kriittistä ajattelua, sekä kykyä eettiseen pohdintaan moninaisessa 

maailmassa. Monilukutaidon taustalla on semiotiikan teoria, jonka mukaan kaik-

kiin havaintoihin liittyy aina merkitysten ymmärtäminen. Kun esimerkiksi luemme 

kirjaa, emme pelkästään lue merkkejä, vaan sanat merkitsevät meille jotain. Sa-

nojen taustalla on isompia merkityksiä, kontekstista puhumattakaan. (Kupiainen, 

Kulju & Mäkinen, 2015, s. 16–17.) Kun siis luemme ilmastonmuutoksesta, mie-

leemme voi tulla hyvin erilaisia ajatuksia maailmasta, ihmisistä, eläimistä, kulut-

tamisesta, politiikasta ja kulttuurista. Ylipäätään erilaisten merkitysten ymmärtä-

minen on tärkeää myös ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä. 

 

Monilukutaidon käsite nousi osaksi peruskoulun opetusta, kun se lanseerattiin 

uusimpaan peruskoulun opetussuunnitelmaan (Kulju, Kupiainen & Jyrkiäinen, 

2018, s. 1). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS, 2014) 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa monilukutaito kuvataan erilaisten tekstien 

tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taidoiksi, joita oppilas tarvitsee osa-

takseen tulkita maailmaa ja sen monimuotoisuutta, sekä rakentaa omaa identi-

teettiään. Tekstit voivat olla sanallisia, kuvallisia, auditiivisia, numeerisia tai kines-

teettisiä symbolijärjestelmiä, sekä näiden yhdistelmiä, joten teksti ei tarkoita pelk-

kää kirjoitettua tekstiä. Monilukutaito on tärkeää kriittisen ajattelun ja oppimisen 
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taitojen kehitykselle ja sitä kehitetään kaikissa oppiaineissa ja monipuolisissa op-

pimisympäristöissä, hyödyntäen monimuotoisia tekstejä. Monilukutaito kehittää 

oppilaita havainnoimaan tekstien taustalla olevia tavoitteita, jotka voivat olla esi-

merkiksi tiedon välittäminen, mielikuvien luonti tai ostamiseen houkuttelu. 

(POPS, 2014, s. 22, 156.) 

 

Ekologisen lukutaidon käsite nousi käytetyksi termiksi systeemiteoreetikko Fritjof 

Capran ja ympäristökasvattaja David Orrin toimesta 1990-luvulla. Heidän mu-

kaansa ekologinen lukutaito on luonnon ja ihmisten järjestelmien keskinäisten 

yhteyksien ymmärtämistä ja sen kautta kestävien yhteiskuntien luomista. (Wong 

& Kumpulainen, 2019, s. 96.) Nykymaailmassa globaalien ongelmien edessä 

ekologisen lukutaidon merkitys on korostunut, joten lasten ja nuorten ekologista 

lukutaitoa on tärkeää kehittää (Adawiah & Esa, 2014, s. 11). 

 

Capran ja Orrin töihin perustuen Wong ja Kumpulainen (2019, s. 96–97) ovat 

luoneet ekologisen lukutaidon ymmärtämiseen kehitetyn mallin (kuva 1), jossa on 

seitsemän toisiinsa liittyvää taitoa. Nämä seitsemän taitoa ovat empatia (em-

pathy), yhteistyö (collaboration), viestintä (communication), luovuus (creativity), 

systeeminen ajattelu (systems thinking), kriittinen ajattelu (critical thinking) ja on-

gelmanratkaisutaidot (problem-solving skills). Nämä seitsemän taitoa ovat ekolo-

gisen lukutaidon ydin, ja näitä taitoja tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää ympäris-

töä ja sen ilmiöitä. 

 

Mallissa empatia kuvaa tunnepitoisen ja henkilökohtaisen luontosuhteen raken-

tumista. Yhteistyötaidot tekevät mahdolliseksi yhteistyön muiden ihmisten kanssa 

kestävää tulevaisuutta rakennettaessa. Viestintätaitoihin kuuluu muun muassa 

ideoiden jakaminen ja tiedon levittäminen. Luovuus taas on tärkeää, jotta uusia 

ideoita ympäristön hyväksi voidaan keksiä. Systeeminen ajattelu puolestaan tar-

koittaa erilaisten järjestelmien ymmärtämistä maailmassa. Kriittinen ajattelu mer-

kitsee ihmisten tarkoitusten ymmärtämistä heidän toimintansa taustalla. Lisäksi 

ongelmanratkaisutaidot, kuten ongelmien määrittely, arviointi ja ratkaisujen kek-

siminen kestävän elämäntavan hyväksi, ovat tärkeässä asemassa ekologisessa 

lukutaidossa. (Wong & Kumpulainen, 2019, s. 98.) 
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Kuva 1. Wongin ja Kumpulaisen (2019, s. 97) yksinkertaistettu ja suomennettu ekologi-
sen lukutaidon malli. 

 

Ilmastonmuutoksen ja sen seurausten ymmärtäminen on monimutkainen pro-

sessi, joka kehittyy vähitellen. Opettajilla on tärkeä rooli kehittää lasten ekologista 

lukutaitoa. Ekologisen lukutaidon käsite on kuitenkin hyvin abstrakti käsite, jonka 

tukemisesta ja opettamisesta tiedetään vasta vähän. (Wong & Kumpulainen, 

2019, s. 111–112.) Mallissa kuvattujen ekologisen lukutaidon osa-alueiden hah-

mottaminen voi kuitenkin auttaa kasvattajia parantamaan lasten ekologista luku-

taitoa ja ymmärrystä ilmastonmuutoksesta. 

 

Ekologisen lukutaidon rinnalla voitaisiin puhua myös ilmastonmuutoslukutai-

dosta. Ekologiseen lukutaitoon liittyy ympäristön ymmärtämistä laajemmin, mutta 

ilmastonmuutoslukutaito voisi olla vielä rajatumpi monilukutaito, joka keskittyisi 

pelkästään ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen. Ilmastonmuutoslukutaito ei ole 

kuitenkaan vakiintunut käsite, mutta tutkimuksissa on alettu käyttää termiä ilmas-

tolukutaito (climate literacy) (ks. Lee ym., 2015). 

 

Ekologinen 
lukutaito

Empatia

Yhteistyö

Viestintä

Luovuus
Systeeminen

ajattelu

Kriittinen
ajattelu

Ongelman-
ratkaisu
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5 Tutkimuksen tarkoitus 
 

Ilmastonmuutokseen liittyy monenlaisia tunteita ja ilmastotunteet ovatkin olleet 

viime vuosina paljon esillä. Tutkimusten mukaan myös lapsilla esiintyy vaikeita 

ilmastotunteita (esim. Pettersson, 2014; Strife, 2012). Lastenkirjallisuutta on käy-

tetty erilaisten vaikeiden tunteiden käsittelyssä (Happonen, 2020). Uusia ilmas-

tonmuutosta käsitteleviä lastenkirjoja on ilmestynyt viime aikoina useita. Niinpä 

koen tarpeelliseksi tutkia uutta kotimaista lastenkirjallisuutta ja niiden esitystapoja 

ilmastonmuutokseen liittyen. Selvitän tässä tutkielmassa, millaisia ilmastonmuu-

tokseen liittyviä tunteita kirjoissa esitetään. Kiinnostavaa on erityisesti se, onko 

kirjoissa kuvattu samanlaisia tunteita kuin lapsilla on todettu esiintyvän. 

 

On välttämätöntä, että ihmiset alkavat toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

ja elää sen vaatimalla tavalla, sekä oppivat sopeutumaan ilmastonmuutoksen 

tuomiin muutoksiin. Koulun ilmastokasvatuksen tavoitteena onkin kasvattaa lap-

sista vastuullisia toimijoita, ja ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisi-

joita. Jotta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen voidaan keksiä ratkaisuja, on kui-

tenkin ensin ymmärrettävä ilmiötä laajasti. Ilmastonmuutos on globaali ja moni-

mutkainen ilmiö, jonka kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen tarvitaan monenlaisia 

taitoja. Selvitänkin kirjoissa esiintyvien tunteiden lisäksi sitä, millaisia ominaisuuk-

sia ilmiöstä nostetaan kirjoissa esiin eli mitä lastenkirjat kertovat ilmastonmuutok-

sesta. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat siis: 

 

1. Millaisia ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita lastenkirjoissa esiintyy? 

2. Mitä lastenkirjat kertovat ilmastonmuutoksesta? 

 

Etsin näihin kysymyksiin vastauksia analysoimalla aineistoni lastenkirjoja sisäl-

lönanalyysin avulla. Tutkielmani tarkoituksena on siis selvittää, miten lastenkir-

joissa on kuvattu ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia tunteita, ja pohtia näiden 

tietojen pohjalta, miten lastenkirjoja voidaan hyödyntää ilmastokasvatuksen 

apuna.  
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa lähden liikkeelle kvalitatiivisesta tutkimusotteesta ja kerron tar-

kemmin sisällönanalyysista. Tämän jälkeen esittelen aineistonani toimivat ilmas-

tonmuutosta käsittelevät lastenkirjat. Lopuksi esittelen tutkielman etenemisen 

vaihe vaiheelta. 

 

6.1 Laadullinen tutkimusote 

 

Tutkielmani on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jolla on hyvin vakiintunut 

paikka kasvatustieteellisessä tutkimuksessa (Eronen, Syrjäläinen & Värri, 2007, 

s. 7). Kvalitatiivinen tutkimusote pohjautuu eksistentiaalis-fenomenologis-herme-

neuttiseen tieteenfilosofiaan, jossa on taustana konstruktivismin ja kriittisen teo-

rian ajatuksia. Kriittisen teorian mukaan tutkijan arvot vaikuttavat tutkimuksen lop-

putulokseen, ja tutkija ja tutkittava ovat aina sidoksissa toisiinsa. Konstruktivismin 

ajatuksena taas on, että todellisuus rakentuu eri henkilöiden suhteellisista todel-

lisuuksista, jotka voivat olla kuitenkin myös yhteisiä monien yksilöiden välillä. Tut-

kimuksen tulokset ovat siis tutkijan tulkintoja tutkittavasta. (Metsämuuronen, 

2011, s. 90–92.) Tämän pohjalta myös tämän tutkielman aloittamiseen, toteutuk-

seen ja lopputulokseen vaikuttaa oma subjektiivinen todellisuuteni. Perustelen 

tutkielman toteutusta myös omien arvojeni pohjalta, sillä pidän henkilökohtaisesti 

tärkeänä, että koulujen ilmastokasvatusta kehitetään ja lasten ilmastotunteiden 

käsittelyyn tarjotaan uusia ja toimivia keinoja. 

 

Induktiivisuus eli aineistolähtöisyys liitetään usein kvalitatiiviseen tutkimukseen ja 

deduktiivisuus eli teorialähtöisyys liitetään usein kvantitatiiviseen tutkimukseen, 

mutta tällainen jaottelu on liian yksinkertaistava, sillä tutkimus ei ikinä ole puh-

taasti vain aineisto- tai teorialähtöistä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 

luku 1.2.1). Deduktiivinen päättely tarkoittaa päättelyketjua, joka etenee yleiseltä 

eli teoreettiselta tasolta yksityiskohtiin. Tunnettujen tosiasioiden pohjalta päädy-

tään siis johonkin yksityiskohtaiseen päätelmään. Induktiivisessa päättelyssä 

puolestaan edetään yksityiskohdista yleistyksiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

käytetään tätä päättelyä, jos esimerkiksi rakennetaan havaintojen pohjalta uutta 
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teoriaa. (Grönfors, 2011, s. 14–15.) Tutkija voi siis valita, lähteekö tutkimukses-

saan liikkeelle induktiivisella vai deduktiivisella lähestymistavalla (Hannula, 2007, 

s. 118; Tuomi & Sarajärvi, 2018a, luku 4.4.1). Tässä tutkielmassa aineisto on 

merkittävässä roolissa ja tutkielma on enemmän aineistolähtöinen kuin teorialäh-

töinen. Kuitenkin aiemmin esitelty teoria vaikuttaa vahvasti päätelmien taustalla. 

Erityisesti analyysivaiheessa teoria ohjaa tutkielman toisen tutkimuskysymyksen 

kanssa. 

 

6.2 Sisällönanalyysi 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on monia erilaisia analyysitapoja, mutta käytän-

nössä ne eivät ole niin selvärajaisia ja ne voivat täydentää toisiaan (Eskola & 

Suoranta, 1998, luku 4). Käytän tässä tutkielmassa aineiston analyysiin sisäl-

lönanalyysiä. 

 

Aineistonani on lastenkirjat, eli käytännössä tutkin tekstiä. Erilaisia vaihtoehtoja 

lastenkirjojen analysointiin olisi monia. Hannulan (2007) mukaan tekstin sisältöä 

voidaan tarkastella esimerkiksi diskurssianalyysillä, systemaattisella analyysillä 

tai sisällönanalyysillä. Diskurssianalyysissä analyysin kohteena on kieli. Syste-

maattisessa analyysissä pyritään taas ymmärtämään tekstin sisältämää ajatus-

maailmaa, jolloin otetaan huomioon pienimmätkin sivujuonteet ja piilotetut viit-

teet. Systemaattinen analyysi onkin lähellä sisällönanalyysiä, jossa luokitellaan 

aineiston ajatuskokonaisuuksia. (Hannula, 2007, s. 116.) Sisällönanalyysi tuntui 

kuitenkin tutkimuskysymyksiini luontevimmalta vaihtoehdolta, sillä halusin tarkas-

tella aineistoa hieman laajemmin, enkä keskittyä kielellisiin yksityiskohtiin. 

 

Sisällönanalyysi on usein rinnastettu sisällön erittelyyn, jolla tarkoitetaan enem-

mänkin dokumenttien analyysiä kuvaamalla kvantitatiivisesti esimerkiksi tekstin 

sisältöä (Tuomi & Sarajärvi, 2018a, luku 4.4.1). Perinteisessä sisällön erittelyssä 

mitataan esimerkiksi sitä, kuinka monta kertaa aineistossa on mainittu jokin tietty 

asia (Eskola & Suoranta, 1998, luku 4). Sisällönanalyysilla tarkoitetaan kuitenkin 

aineiston kuvaamista sanallisesti, joten tutkimustyön kannalta on merkitystä sillä, 
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puhutaanko sisällönanalyysista vai sisällön erittelystä. Kvantifiointia voidaan kui-

tenkin käyttää tarvittaessa apuna sisällönanalyysissä, kuten tein tässä tutkiel-

massa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018a, luku 4.4.1.) Laskin esimerkiksi, kuinka monta 

kertaa tietyt tunteet mainitaan aineistossa ja kuinka monta kertaa tietty ilmaston-

muutoksesta kertova teema esiintyy aineistossa. Tämänkaltainen yksinkertainen 

kvantifiointi auttaa mielestäni tulosten tulkintaa. 

 

Sisällönanalyysi voi olla aineistolähtöistä, teorialähtöistä tai teoriaohjaavaa. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018a, luku 4.4.1). Käytän tässä tutkielmassa sekä aineisto-

lähtöistä että teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Teorialähtöisessä analyysissä 

ennen analyysin aloittamista päätettäisiin teoreettinen viitekehys, jonka avulla et-

sittäisiin aineistosta erilaisia luokkia, joihin tutkimuksessa keskityttäisiin. Seuraa-

vaksi etsittäisiin aineistosta uusia näkökulmia tai asioita, jotka eivät tule teoriassa 

esiin, jonka jälkeen niistä luotaisiin uusia luokkia. (Gläser-Zikuda, Hagenauer & 

Stephan, 2020, luku 2.1.) Teoriaohjaava analyysi eroaa teorialähtöisestä analyy-

sistä siinä, että aineistosta ei etsitä asioita tietyn teoriaan mukaan, vaan aineistoa 

lähestytään enemmänkin sen omilla ehdoilla, kuten aineistolähtöisessä analyy-

sissä. Teoriaohjaavassa analyysissä aineisto liitetään kuitenkin analyysivai-

heessa johonkin sitä tukevaan teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018b, s. 133.) Toi-

sen tutkimuskysymyksen kohdalla käytän teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, sillä 

analyysivaiheessa ohjaavana teoriana toimii ekologisen lukutaidon malli (Wong 

& Kumpulainen, 2019). Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla analyysi on 

aineistolähtöisempää. 

 

Sisällönanalyysissa aineisto analysoidaan askel askeleelta ja vähitellen aineis-

tosta muodostetaan erilaisia luokkia tutkimuskysymysten perusteella. Aineistoa 

käydään läpi useaan kertaan palaten aina välillä ajatuksissa takaisin tutkimusky-

symyksiin, jolloin luokat muuntautuvat vähitellen lopulliseen muotoon. Jotta sisäl-

lönanalyysi olisi luotettava, menetelmän tulee olla ymmärrettävästi toteutettu ja 

kohta kohdalta kirjoitettu auki. (Mayring, 2004, luku 3.) Kuvaan tutkimuksen ete-

nemistä ja luokkien muodostumista myöhemmässä luvussa askel askeleelta. En-

sin kuitenkin esittelen tutkielman aineiston. 
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6.3 Aineistona ilmastonmuutosta käsittelevät lastenkirjat 

 

Laadullisen tutkimuksen tekijällä voi olla valtava määrä valmiita aineistoja käytet-

tävänään, kuitenkin aina aiheesta riippuen. Jos on mahdollista käyttää valmista 

aineistoa, se säästää paljon tutkijan aikaa ja energiaa tutkimuksen tulkinnalliseen 

työhön. Valmista aineistoa käytettäessä tärkeää on kuitenkin aineiston tarkka ra-

jaaminen. (Eskola & Suoranta, 1998, luku 3.) Valmiin aineiston käyttäminen sääs-

tikin aikaa, mutta aineiston rajaaminen vei lopulta paljon aikaa. Rajasin aineistoni 

lopulta pieneksi, vaikka lähtötilanteessa minulla oli noin 30 ympäristöön tai ilmas-

toon liittyvää lastenkirjaa. Selkein rajaus oli ilmastonmuutos termin löytyminen 

kirjasta. Halusin, että kirjassa käsitellään nimenomaan ilmastonmuutosta ja sen 

vaikutuksia. Monissa kirjoissa oli löyhästi ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja, 

mutta ne eivät kuitenkaan käsitelleet itse ilmastonmuutosta. Monissa kirjoissa kä-

siteltiin esimerkiksi vain roskaamista ja kierrättämistä. Rajasin nämä kirjat pois 

siitä syystä, että vaikka kierrättäminen kuuluu ympäristövastuulliseen toimintaan, 

se ei suoranaisesti ole sidoksissa ilmastonmuutokseen. Kuluttaminen on jo 

enemmän yhteydessä päästöihin ja ilmastoon, mutta rajatuissa kirjoissa ei juuri 

otettu kantaa kuluttamiseen, vaan lähinnä roskaamiseen tai kierrättämiseen. 

 

Laadullinen aineisto voi siis olla yksikertaisuudessaan tekstiä, joka on syntynyt 

tutkijasta riippumatta (Eskola & Suoranta, 1998, luku 1). Aineistoni kirjat ovat pää-

tyneet tutkimukseeni aiheensa vuoksi. Teoreettinen viitekehys ohjaa usein ai-

neiston valinnassa. Laadullisessa tutkimuksessa puhutaankin usein otannan si-

jasta harkinnanvaraisesta näytteestä. (Eskola & Suoranta, 1998, luku 1.) Valitse-

missani kirjoissa esiintyikin termi ilmastonmuutos, joka tutkimuksen teoreetti-

sessa viitekehyksessä on avainasemassa. Lisäksi kirjoissa käsiteltiin myös jollain 

tavalla ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja kokemuksia ilmastonmuutoksesta, 

joita myös käsittelin teoriaosuudessa. Luin aineistoa valitessani kymmeniä kirjoja, 

mutta iso osa kirjoista rajautui pois juuri aiheen käsittelyn suppeuden vuoksi. 

 

Lähde olisi hyvä lukea alkuperäisellä kielellä, sillä käännöksissä sanoma tai kä-

sitteet voivat hämärtyä tai assosioitua eri todellisuuksiin (Hannula, 2007, s. 115). 

Käytinkin tutkielmassani kotimaisia lastenkirjoja, joiden alkuperäinen kieli on 
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suomi. Ilmastonmuutosta käsittelevää käännöskirjallisuutta on ilmestynyt viimeis-

ten vuosien aikana myös jonkin verran. Päädyin valitsemaan aineistooni suo-

meksi kirjoitettuja teoksia sen vuoksi, että niitä oli paljon tarjolla, ja lisäksi kulttuu-

riset vaikutukset on helpompi ottaa huomioon kotimaista kirjallisuutta tutkiessa. 

Myöskään ilmastonmuutokseen liittyvien käsitteiden kanssa ei tule hämärtymisen 

riskiä, kun teos on alkuperäisellä kielellä. 

 

Esittelen seuraavaksi aineistooni kuuluvat lastenkirjat. Kirjat ovat suunnattu ala-

kouluikäisille lapsille tai sitä nuoremmille yhdessä vanhempien kanssa luetta-

vaksi. Kirjat ovat ilmestyneet vuosina 2019 ja 2020, eri kustantamoiden julkai-

semina. Aineisto löytyi erilaisten hakujen kautta, esimerkiksi hakemalla kirjaston 

tietokannasta ilmastonmuutokseen liittyviä lastenkirjoja ja kirjakauppojen tarjon-

taa selaillen. Aineistooni päätyneet kirjat olivat olleet esillä juuri ajankohtaisen 

aiheensa vuoksi joko kirjastoissa, kirjakaupoissa tai sosiaalisessa mediassa. 

 

Tuula Korolaisen kirjoittama ja Meria Palinin kuvittama teos Sara ja kadonneet 

sateet löytyi aineistooni Ilmastolukupiiri-sivuston ilmastonmuutosaiheisesta kirja-

listasta (Korolainen & Palin, 2020). Kirjassa päähenkilön Saran kotikylässä kär-

sitään pitkään kestäneestä kuivuudesta. Kirjassa kuvataan kuivuusalueella asu-

vien elämää ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat nähtävissä sään ilmiöinä, ja 

ne vaikuttavat suoraan henkilöiden elämään. Kirjassa päähenkilö ja hänen äitinsä 

lähtevät matkalle aavikon halki kohti kaupunkia heidän kotikylässään olevan ve-

denpuutteen vuoksi. Kirjan lopussa mainitaan ilmastonmuutos, maiden välinen 

vesitasa-arvo ja kansainvälinen ilmastosopimus. Käytän tämän tutkielman tulok-

sissa teoksesta nimeä Sara. 

 

Mikko Pelttarin kirjoittama ja Jenna Kunnaksen kuvittama Näkymätön myrsky löy-

tyi aineistooni samalta Ilmastolukupiiri-sivustolta kuin edellinenkin teos (Palttari & 

Kunnas, 2019). Kirjan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Sumulaaksoon. Pää-

henkilöt huomaavat ympäristössään tapahtuvia muutoksia, jotka aiheuttavat mo-

nenlaisia tunteita heissä. Ilmastonmuutos tulee kirjassa esiin erityisesti henkilöi-

den toiminnassa, kuten kuluttamisessa, fossiilisten polttoaineiden käytössä ja 

vanhempien henkilöiden silmien sulkemisessa yhteiskunnan toiminnalta. Kirjan 
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lopussa kerrotaan laajemmin ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista, hiilidioksi-

dista liittyen ilmastoon sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista. Käytän tä-

män tutkielman tuloksissa teoksesta nimeä Myrsky. 

 

Tiina Nygårdin kirjoittama ja Marjo Nygårdin kuvittama Hulivili ja oikkuileva il-

masto löytyi aineistooni Helmet-kirjaston hausta hakusanalla ilmasto* (Nygård & 

Nygård, 2020). Kirja oli kuitenkin mainittuna myös samalla sivustolla kuin edelli-

set kirjat. Kirjan päähenkilönä on Hulivili niminen tyttö, joka odottaa kirjassa sa-

detta kasvimaalleen ja kummastelee sään vaihtelua, jolloin puutarhassa asuva 

etana kertoo hänelle ilmastonmuutoksesta. Kirjassa tuodaan esiin myös ympä-

ristölle haitallinen vieraslaji, espanjansiruetana, joka säiden lämmetessä voi 

muuttaa Hulivilin puutarhaan. Käytän tämän tutkielman tuloksissa teoksesta ni-

meä Hulivili. 

 

Laura Ertimon kirjoittama ja Mari Ahokoivun kuvittama Ihme ilmat! Miksi ilmasto 

muuttuu tuli ensimmäisen kerran eteeni kirjakaupassa ja sitä markkinoitiin myös 

sosiaalisessa mediassa (Ertimo & Ahokoivu, 2019). Etsiessäni aineistoa tutkiel-

maani hain teoksen uudelleen käsiini Helmet-verkkokirjastosta. Teos on lasten 

tietokirja, jossa on kuitenkin tarinallinen osuus sarjakuvamaisessa muodossa. Il-

mastonmuutoksesta kerrotaan monipuolisesti eri näkökulmista ja apuna on käy-

tetty havainnollistavien kuvien lisäksi kuvaajia ja karttoja. Kirjassa on paljon oh-

jeita, miten voi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Käytän tämän tutkiel-

man tuloksissa teoksesta nimeä Ihme. 

 

Aineiston muut teokset ovat kaunokirjallisuutta, mutta viimeksi esitelty kirja on 

tietokirja. Lapsille suunnattujen tietokirjojen sisältö on yleensä asiantuntijan laati-

maa ja tieto on esitetty lapsille sopivalla tavalla. Monet lapset voivat innostua 

enemmän juuri tietokirjallisuudesta kuin kaunokirjallisuudesta, mikä on hyvä ottaa 

opettajana tai kasvattajana huomioon. (Happonen, 2020, s. 217.) 

 

Oppilaat ovat kaivanneet konkreettisia esimerkkejä ilmastonmuutoksesta esimer-

kiksi kuvien muodossa, sillä ilmastonmuutos tapahtuu hitaasti ja kaukana suo-

malaisesta yhteiskunnasta tarkasteltuna (Ratinen & Pahtaja, 2020, s. 4–18). Las-
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tenkirjallisuuden avulla lapsille voidaankin tuoda konkreettisia esimerkkejä ja ta-

rinoita eri näkökulmista, sekä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. En 

kuitenkaan keskity tässä tutkielmassa kuvien tulkitsemiseen, vaan tarkastelen lä-

hinnä kirjojen tekstiä, joskin otan analyysissä huomioon myös kuvien puhekuplat, 

joita on paljon teoksessa Ihme.  

 

6.4 Tutkimuksen eteneminen 

 

Kun metodi on valittu, ei ole olemassa mitään tiettyä ja suoraa reittiä tehdä ai-

neiston analyysiä. Varsinainen analyysi tapahtuukin aina tutkijan mielessä pro-

sessin aikana, jolloin hän on tekstin kanssa tekemisissä ja organisoi sen infor-

maatiota. Usein analyysia alkaa ymmärtää vasta sitten, kun aineistoa on jo ana-

lysoinut jonkin verran. (Hannula, 2007, s. 118.) Aloitin tutkielman tekemisen lu-

kemalla monia erilaisia ilmastonmuutosta käsitteleviä lastenkirjoja, joista sitten 

valitsin aineistoksi sopivat. Luin kirjat ensimmäisen kerran tekemättä juurikaan 

muistiinpanoja. Samaan aikaan luin teoriakirjallisuutta, mikä vaikutti tutkimusky-

symysten muodostumiseen. Samalla aloin tehdä tarkempia muistiinpanoja ai-

neistosta. Luettuani aineistoa tarkemmin päädyin asettamaan tutkimuskysymyk-

set nykyisiin muotoihinsa. Tämän jälkeen aloitin aineiston analyysin, joka eteni 

hieman eri tavoin riippuen tutkimuskysymyksistä. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla käytin aineistolähtöistä sisällönana-

lyysiä. Aineiston analyysi alkaa yleensä redusoinnista eli pelkistämisestä, jossa 

karsitaan kaikki tutkimukselle epäolennainen pois, ja esimerkiksi korostetaan ky-

nällä tutkimuksen kannalta tärkeät osat, jotka listataan allekkain (Tuomi & Sara-

järvi, 2018b, s. 122–123). Tein redusoinnin merkitsemällä kirjoihin kaikki kohdat, 

joissa mainitaan jokin tunne. Nimesin tunteet alustavasti ensimmäiseksi mieleen 

tulevalla tunteella, ja kirjoitin ylös tunteen ja sivunumeron. Kun olin käynyt koko 

aineiston läpi useaan kertaan, aloin tarkastella tunteiden esiintymiskertoja ja ver-

tailla aineiston kirjojen tunteita toisiinsa. Tietyt tunteet toistuivat useasti, ja ympy-

röin ne. Lisäksi aloin alustavasti niputtaa samankaltaisia tunteita yhteen. Tätä 
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vaihetta kutsutaan klusteroinniksi eli ryhmittelyksi, jossa ryhmitellään samaa il-

miötä kuvaavia käsitteitä yhteen ja luodaan pohjaa tutkimuksen perusrakenteelle 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018b, s. 124). 

 

Luokkien ryhmittely oli suhteellisen haastava vaihe, sillä tunteet ovat hyvin moni-

tulkintaisia. Aineistossa oli myös paljon kohtia, joissa päädyin uudelleen nimeä-

mään tunteet moneen kertaan, luettuani aineistoa uudelleen. Lopulta päädyin 

muodostamaan yhdeksän luokkaa, joihin niputin yhteen monia tunteita ja tunne-

tiloja. Tämä vaihe on abstrahoinniksi nimetty vaihe, jossa muodostetaan käsittei-

den avulla kuvaus tutkimuskohteesta, ja teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan jat-

kuvasti alkuperäisaineistoon (Tuomi & Sarajärvi, 2018b, s. 125–126). Tässä vai-

heessa käytin apuna tutkimuskirjallisuutta ilmastotunteista, ja vertailin muiden tut-

kijoiden tapoja esittää ilmastotunteita. Kun minulla oli valmiit luokat eli tunneka-

tegoriat, päädyin vielä kerran tarkistamaan, että aineistossa olevat kohdat var-

masti sopivat nimettyihin kategorioihin. Toisessa tutkimuskysymyksessä jatkoin 

vielä luokkien jakamista ikään kuin kahteen pääluokkaan. Sisällönanalyysissä 

voikin aineistosta riippuen syntyä ala-, ylä-, pää- ja yhdistäviä luokkia, tai sitten 

luokkia ei tarvita ollenkaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018b, s. 127). 

 

Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, 

joka etenee aineiston ehdoilla aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018b, s. 133). Tämän tutkimuskysymyksen analyysi lähti 

liikkeelle hyvin samantapaisesti kuin ensimmäisenkin. Aloitin merkitsemällä kir-

joista erilaisia kuvauksia ilmastonmuutoksesta ja kirjoitin niitä ylös. Tämän jäl-

keen vertailin kaikista kirjoista tehtyjä muistiinpanoja toisiinsa ja yritin ryhmitellä 

löytämiäni asioita luokiksi. Tämä oli haastavaa, sillä aineistossa käsiteltiin ilmas-

tonmuutosta laajasti. Abstrahointivaiheessa päädyinkin käyttämään teoriaa 

apuna. Ohjaavana teoriana toimi Wongin ja Kumpulaisen (2019) luvussa 4 esit-

telemäni ekologisen lukutaidon malli. Mallissa kuvatut ydintaidot olivat hyvin sa-

mankaltaisia, kuin miten aineistossani käsiteltiin ilmastonmuutosta. Mallin avulla 

oli siis lopulta helppo jakaa hahmottelemani luokat seitsemän eri teeman alle, 

jotka muistuttivat ekologisen lukutaidon mallin ydintaitoja. Teoriaohjaavassa ana-

lyysissä yleensä lähestytäänkin aineistoa sen omilla ehdoilla, ja abstrahoinnissa 

pakotetaan se sopivaan teoriaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018b, s. 133).  
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7 Ilmastonmuutos ja ilmastotunteet lastenkirjoissa 

 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani tulokset siten, että vastaan ensin ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseen ilmastonmuutoksen aiheuttamista tunteista. Seuraa-

vaksi vastaan toiseen kysymykseen, eli mitä kirjat kertovat ilmastonmuutoksesta. 

Lopuksi kokoan yhteenvedon tutkimustuloksista. 

 
 

7.1 Mitä ilmastotunteita lastenkirjoissa esiintyy? 

 

Aineistossa esitettiin monenlaisia tunteita ilmastonmuutokseen liittyen. Kirjoissa 

esiintyi toisiinsa nähden samoja tunteita ja jotkut tunteet korostuivat koko aineis-

tossa. Kirjoissa oli kuitenkin myös eroja esimerkiksi siinä, kuinka vahvasti tunteita 

tuotiin esiin. Jaottelin tunteet yhdeksään kategoriaan, jotka on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Kirjoissa esiintyvät tunteet ja tunteiden mainintakerrat. 
 

Tunteiden kategorisointi oli tulkinnanvaraista, sillä tunteet esitettiin kirjoissa hyvin 

moninaisesti, joten samassa kategoriassa voi olla niputettuna moniakin tunteita 

tai yksi tunne voi vastata yksin yhtä kategoriaa. Kuvassa 2 on esitetty tunteet 
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mainintakertoina. Yksi mainintakerta tarkoittaa yhtä mainintaa tai esiintymistä kir-

jan yhdessä kohdassa. Kun sama tunne tuli myöhemmin uudelleen esiin eri tilan-

teessa, se laskettiin uudeksi mainintakerraksi. 

 

Kaikissa kirjoissa esiintyi erilaisia tunteita ilmastonmuutokseen liittyen, mutta jois-

sain kirjoissa tunteita esiintyi enemmän kuin muissa. Kirjoissa Myrsky ja Ilma esi-

tettiin hyvin laajasti eri tunteita ja vastaavasti vähiten tunteita esiintyi kirjassa Hu-

livili. Toisaalta jälkimmäinen teos on sivumäärältään myös muita lyhyempi. Kir-

jassa Myrsky esiintyi tunteita kaikista yhdeksästä kategoriasta. Kirjassa Ihme oli 

tunteita kahdeksasta kategoriasta. Kirjoissa Sara ja Hulivili oli tunteita kolmesta 

kategoriasta. Kirjassa Sara esiintyi erityisen paljon tunteita pelon, järkytyksen, 

epätoivon, surun ja ahdistuksen kategoriasta ja kirjassa Ihme esiintyi eniten tun-

teita kategoriasta ilo, innostus ja ylpeys. Seuraavaksi esittelen jokaisen tunneka-

tegorian yksi kerrallaan ja avaan sitä, miten tunteet esiintyivät aineistossa. Ver-

taan samalla teoriakirjallisuuden pohjalta kirjoissa esiintyviä tunteita ihmisillä 

esiintyviin ilmastotunteisiin. 

 

Huoli 

 

Huoli oli yksi yleisimmistä kirjoissa esiintyvistä tunteista. Huoleen mitä luultavim-

min sisältyy erilaisia tunteita (Pihkala, 2019b, luku 5.1), mutta otin sen omaksi 

kategoriakseen, sillä se oli kirjoissa erotettavissa muista tunteista. Huolta esiintyi 

kaikissa muissa kirjoissa paitsi kirjassa Ihme, jossa esiintyi huoleen viittaavia tun-

teita, mutta ne olivat voimakkaampia, joten ne luokiteltiin kategoriaan pelko. Huoli 

näkyi kirjoissa eri tavoin ja huolta kannettiin eri asioista. Huolta kannettiin esimer-

kiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivistä eläimistä, kasveista, lähiympä-

ristöstä ja koko maailmasta. 

 

Huoli eläimistä näkyi erityisen vahvasti kirjassa Sara, jossa kirjan päähenkilö oli 

huolissaan perheensä vuohesta Täplästä tai aavikolla elävistä eläimistä, joita hän 

ruokki, vaikka ruokaa ei juuri ollut ihmisillekään: 

 

Sara juoksi vuohiaitaukseen, antoi Täplälle korpunpalan ja kiirehti sitten 
äidin perään. Kylän laidalla hän katsoi vielä taakseen. Tuntui pahalta jättää 
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kaikki tuttu, oma koti, enon perhe, kaverit, oma vuohi. (Korolainen & Palin, 
2020, s. 14) 

 

Eläinten lisäksi kirjojen henkilöt olivat huolissaan lähiympäristöstä. Kirjassa 

Myrsky päähenkilöt olivat huolissaan heille hyvin tärkeän lammesta, jonka vesi 

uhataan siirtää pois ja käyttää metsäpalojen sammutukseen. Huoli kohdistui kir-

joissa myös suoraan ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi kirjassa Hulivili päähen-

kilö oli huolissaan kuultuaan ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Hän oli 

huolissaan myös omasta kasvimaastaan, joka tulisi kärsimään ilmastonmuutok-

sen vaikutuksista, kuten kuivuudesta ja haitallisista vieraslajeista: 

 

Huliviliä huolestutti. Ilmaston muuttuminen ei tuntunut hänestä enää lain-
kaan mukavalta ajatukselta. Hän oli oivaltanut, että se aiheuttaisi oikkuile-
vaa säätä ja kannustaisi Irmelin serkkua muuttamaan hänen kasvimaansa 
kiusaksi. (Nygård & Nygård, 2020, s. 26) 

 

Kirjojen lapsihahmoilla ilmeni samanlaista huolta eläimistä ja kasveista kuin lap-

sillakin on ollut näkyvissä tutkittaessa lasten tunteita ilmastonmuutokseen liittyen 

(Hashemzadeh, 2016; Pettersson, 2014; Jonsson, Sarri & Alerby, 2012; Strife, 

2012). Yleensä jääkarhut on liitetty erityisesti länsimaisessa mediassa ilmaston-

muutokseen, joten tutkimusten mukaan lapset ovat usein tietoisia jääkarhujen 

huonosta tilanteesta, ja uhka jääkarhujen sukupuuttoon kuolemisesta on herättä-

nyt lapsissa huolta (Pettersson, 2014, s. 45–46). Aineistossani ei kuitenkaan 

esiintynyt yhtäkään jääkarhua, mutta monissa ilmastoaiheisissa aineistosta pois 

rajaamissani lastenkirjoissa niitä kuitenkin esiintyy. 

 

Pelko, järkytys, epätoivo, suru ja ahdistus 

 

Pelkoon ja ahdistukseen viittaavia tunteita esiintyi kirjoissa eniten. Ne olivat usein 

moniselitteisiä ja välillä vaikeasti tulkittavia, mutta selvästi hankalia ja voimakkaita 

tunteita. Jaottelin tunteet samaan kategoriaan, sillä ne usein sekoittuivat keske-

nään, ja ne esiintyivät yleensä toistensa kanssa samaan aikaan tai toisiaan seu-

raten. Tähän kategoriaan kuuluvat pelko, järkytys, epätoivo, suru ja ahdistus. 

Näitä tunteita esiintyi kaikissa muissa kirjoissa, lukuun ottamatta Hulivili-kirjaa. 
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Kirjassa Sara tämän kategorian tunteita esiintyi selvästi eniten. Kirjan päähenki-

löllä esiintyi epätoivoa ja pelkoa myös omaa henkilökohtaista tulevaisuutta koh-

taan. Muissa teoksissa pelko taas kohdistui yleisemmin ympäristöön ja ympäris-

tön tulevaisuuteen. Epätoivo teoksessa Sara liittyi vesipulaan, josta oman kylän 

asukkaat kärsivät, päähenkilö itse heidän joukossaan. Päähenkilön oli pakko läh-

teä kuivuuden vuoksi pois omasta kylästään ja häntä pelotti esimerkiksi se, että 

ei voisi tehdä haluamiaan asioita tulevaisuudessa: 

 

Arvaa, mikä minua pelottaa eniten? Sara kysyi, muttei odottanut vas-
tausta. 
Se, että en pääse enää kouluun. Minä haluan oppia kaikki maailman asiat 
ja alan sitten opettajaksi. (Korolainen & Palin, 2020, s. 24) 

 

Tilanne kirjassa oli erilainen kuin muissa, sillä päähenkilö kärsi ilmastonmuutok-

sen suorista vaikutuksista, kuivuudesta ja vesipulasta. Aineiston muissa kirjoissa 

päähenkilöt elivät sellaisessa paikassa, jossa ilmastonmuutoksen suorat vaiku-

tukset eivät näkyneet niin voimakkaina. Lastenkirjoissa on alettu käsitellä luontoa 

ja ilmastonmuutosta myös globaalisti, koko maailman tasolla, eikä vain lähiym-

päristön tai Suomen näkökulmasta (Heikkilä-Halttunen, 2011, s. 206). Teoksessa 

Sara epätoivon ja pelon tunteet johtuivat siis pääosin kirjan tapahtumapaikasta ja 

sen maantieteellisestä sijainnista, johon ilmastonmuutos vaikutti jo voimakkaasti. 

 

Kategorian tunteita esiintyi kuitenkin myös muissa kirjoissa. Kirjassa Myrsky pää-

henkilöt kokevat järkytystä ja samalla myös surua nähdessään kotikylänsä päällä 

leijuvaa vaaleanpunaista tomua, joka on haitallista luonnolle. Kirjassa Ihme pää-

henkilöissä herää pelon ja ahdistuksen kaltaisia tunteita sen jälkeen, kun he ovat 

selvittäneet asioita ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Kirjassa päähenki-

lön isä kokee myös ahdistusta – hänellä on ”ilmastonmuutostuska”. 

 

Pihkalan mukaan vaikeat tunteet, kuten huoli, pelko, epätoivo ja alakulo voivat 

ilmetä ahdistuksena, etenkin silloin, jos tunteita ei ole käsitelty. Ahdistus on siis 

eräänlainen tuntemustila, johon voi liittyä monia tunteita. Ahdistuksena tai epä-

toivona näyttäytyvää ilmastonmuutoksen ja ympäristön tuhojen aiheuttamaa tun-

netta on kutsuttu myös ympäristösuruksi. (Pihkala, 2019b, luku 5.1.) Tämän 

vuoksi suru on liitetty näissä tuloksissa samaan kategoriaan pelon, epätoivon, 



 

36 
 

järkytyksen ja ahdistuksen kanssa. Myös suru voi näyttäytyä hyvin eri tavoin, ku-

ten synkkyytenä, masentuneisuutena tai tyrmistymisenä (Verlie, 2019, s. 756). 

 

Syyllisyys 

 

Syyllisyys oli yksi helpoimmin tunnistettavista tunteista aineistossa. Sitä esiintyi 

kahdessa kirjassa, Ihme ja Myrsky. Kirjassa Ihme päähenkilöiden vanhemmat 

kokivat syyllisyyttä maailman tilanteesta (kuva 3) ja omista kulutusvalinnoistaan, 

joita esitettiin kirjan alussa. 

 

 

Kuva 3. Syyllisyyttä ja muita tunteita kirjassa Ihme (Ertimo & Ahokoivu, 2019, s. 40). 
 

Kirjassa Myrsky päähenkilöiden äiti koki syyllisyyttä ja siihen läheisesti liittyviä 

tunteita, kun lapset olivat kertoneet hänelle lähilammen tuhoamisesta. Äidin oli 

kuitenkin yritettävä selittää lapsille jotenkin se, miksi ympäristöä tuhotaan ja luon-

nonvaroja käytetään kestämättömästi. 

 

– Asioilla on aina syynsä. Kun olette isoja, ymmärrätte, ettei ole helppoa 
eikä aina mukavaa tehdä mitä pitää, äiti sanoi, ja Jujusta näytti, että äiti 
olisi halunnut pyytää anteeksi. (Palttari & Kunnas, 2019, s. 9.) 
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Kirjoissa syyllisyyttä kokivat lähinnä aikuishahmot. Henkilöt kokivat syyllisyyttä 

esimerkiksi omista elin- ja kulutustottumuksistaan, joiden tiesivät olevan kestä-

mättömiä ja edistävän ilmastonmuutosta maapallolla. Aikuishahmot kokivat syyl-

lisyyttä myös siitä, että he tiesivät jättävänsä lapsilleen maailman, joka on kärsi-

nyt aiempien sukupolvien toiminnasta ja joka vaatii uudenlaisia tekoja ja uhrau-

tumisia nuoremmilta sukupolvilta. Syyllisyys johtuukin usein juuri siitä, että hen-

kilö ajattelee itse tehneensä väärin tai on epäonnistunut olemaan vastuussa (Ver-

lie, 2019, s. 756). Syyllisyyttä onkin kyselyiden perusteella esiintynyt enemmän 

aikuisilla. Syyllisyys on usein yhteydessä muihin tunteisiin, kuten voimattomuu-

teen ja riittämättömyyteen, jotka voivat liittyä myös ympäristöahdistukseen (Pih-

kala, 2019b, luku 5.1).  

 

Voimattomuus ja riittämättömyys 

 

Kirjoissa Myrsky ja Ihme esiintyi voimattomuutta ja riittämättömyyttä. Näitä tun-

teita esiintyi sekä lapsi- että aikuishenkilöhahmoilla. Useilla aikuishahmoilla riittä-

mättömyyden ja voimattomuuden tunteet olivat selvästi yhteydessä edellä esitel-

tyyn syyllisyyteen. Tätä ei tullut ilmi lapsihahmoilla. 

 

Lapsihahmoilla voimattomuutta aiheutti se, että he eivät päässeet vaikuttamaan 

ilmastonmuutoksen hillintään tarpeeksi suuressa mittakaavassa. He eivät esi-

merkiksi pystyneet vaikuttamaan kaupunkien suunnitteluun tai päättämään per-

heensä asuinpaikkaa. Lapset eivät myöskään voineet päättää koulujen rakenta-

misesta, lämmityksestä tai sitä, mitä kouluissa tarjoillaan ruoaksi. Voimatto-

muutta ja riittämättömyyttä aiheutti ylipäätään se, että he eivät päässeet vielä 

vaikuttamaan riittävästi yhteiskunnan asioihin, jotka vaikuttavat ilmastonmuutok-

sen etenemiseen. 

 

Myös aikuishahmot kokivat voimattomuutta ja riittämättömyyttä. Osa kirjojen ai-

kuishahmoista oli toiminut jollain tavalla ilmastonmuutosta hillitsevällä tavalla, 

mutta kuitenkin heillä oli tunne, että he eivät pystyneet tekemään enempää ja se 

aiheutti riittämättömyyttä ja voimattomuutta. Kirjassa Myrsky yksi hahmoista 

muistelee vanhoja aikoja, jolloin luonto ja ilmasto ei vielä ollut niin saastunut. Hän 

kuitenkin toteaa vain: ”Tätä tämä nyt on, kaikki on muuttunut.” Tämä aikuishahmo 



 

38 
 

ja hänen ystävänsä olivat jo melkein lamaantuneita, sillä he ovat olleet niin pit-

kään huolissaan asioista. Kun lapsihahmot olivat huolissaan läheisestä lammesta 

ja lähiympäristöstä ja halusivat tehdä asialle jotain, voimattomuus ja riittämättö-

myys tuli ilmi aikuishahmojen huokailuissa ja puheenvuoroissa: 

 

Lampi ja sen ympäristö kuivuu ja onnekkaimmat eläimet siirtyvät toisaalle. 
Sumusta jää jäljelle vain laakson nimi. Sille ei enää mahda mitään. (Palt-
tari & Kunnas, 2019, s. 27) 

 

Vaikka yksilö toimisikin ilmastolle kestävällä tavalla, se ei riitä, vaan tarvitaan 

myös yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia. Ilmastonmuutokseen eteen teh-

tävät poliittiset päätökset tapahtuvat kuitenkin hitaasti, ja se voi aiheuttaa voimat-

tomuuden tunteita (Pihkala, 2019b, luku 5.2). Tämä näkyi vahvasti kirjojen hah-

moilla. Kirjoissa tuotiinkin todenmukaisesti esiin asioita, jotka vaikuttavat voimat-

tomuuden ja riittämättömyyden syntymiseen. 

 

Ilmastonmuutos on suuri, maailmanlaajuinen ilmiö, johon ei ole yksinkertaista rat-

kaisua. Tällaisen ilmiön edessä voi helposti kokea voimattomuutta ja riittämättö-

myyttä, vaikka henkilökohtaisesti tekisikin paljon ilmastokestäviä valintoja. Toi-

saalta aina voisi tehdä vähän paremmin, ja kuluttaa entistä vähemmän. Riittä-

mättömyyden tunne voi syntyä siis helposti. Myös syyllisyyden kokemus voi ai-

heuttaa riittämättömyyden tunteita (Pihkala, 2019b, luku 5.2). 

 

Suomessa tehdyissä kyselytutkimuksissa ihmisillä on todettu esiintyvän paljonkin 

riittämättömyyttä ja voimattomuutta. Näitä tunteita on kaiken ikäisillä, mutta esi-

merkiksi Sitran kyselyssä eniten riittämättömyyden tunteita oli 46–55-vuotiailla. 

(Pihkala, 2019b, luku 5.2.) Myös kirjoissa oli kaikenikäisiä hahmoja, jotka kokivat 

riittämättömyyttä, mutta kirjoissakin riittämättömyys näkyi hieman vahvemmin 

juuri aikuishahmoilla. 

 

Välinpitämättömyys 

 

Välinpitämättömyys on hyvin moniulotteinen tunnetila, johon sekoittuu monia 

muita jo edellä mainittuja tunteita. Halusin jaotella sen omaksi kategoriakseen, 
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sillä aineistossa oli paljon sellaisia kohtia, jotka oli helppo tulkita juuri välinpitä-

mättömyydeksi. Välinpitämättömyyttä esiintyi kirjoissa enemmän kuin syyllisyyttä 

tai voimattomuutta ja riittämättömyyttä. Sitä esiintyi kirjoissa Myrsky ja Ihme, ja 

ainoastaan kirjojen aikuishahmoilla. Lapsihahmoilla välinpitämättömyyttä ei esiin-

tynyt lainkaan, vaan he vaikuttivat vain turhautuneilta aikuisten välinpitämättö-

myydestä. 

 

Teoksessa Ihme oli Fossiilimenninkäiseksi kutsuttu hahmo, joka huokui välinpi-

tämättömyyttä (kuva 4). Hahmo toi hyvin esiin ongelmia yhteiskuntamme raken-

teissa, jossa esimerkiksi ahneus ja raha voivat olla ilmastotoimien tiellä. 

 

 

Kuva 4. Fossiilimenninkäisen markkinointia ja viherpesua kirjassa Ihme (Ertimo & Aho-
koivu, 2019, s. 34). 

 

Fossiilimenninkäinen esitti kirjassa paljon provosoivia kommentteja, jotka voisivat 

olla lausuttuja todellisuudessakin. Hahmo toi myös talouden ja markkinoinnin 

epäkohtia esiin, sillä hahmo syyllistyi niin sanottuun viherpesuun, eli tavaran 
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markkinoimiseen ympäristöystävällisempänä kuin se todellisuudessa onkaan. 

Tällainen markkinointi kertoo välinpitämättömyydestä, tai sitten taustalla voi olla 

ahneus tai tietämättömyys. 

 

Välinpitämättömyyttä esiintyy kirjoissa yritysten toiminnan lisäksi myös yksityisillä 

henkilöillä. Aikuishenkilöt halusivat elää elämäänsä jo saavutettujen etujen 

kanssa ja jatkaa kulutusta samaan tapaan kuin ennenkin. Lisäksi yksi hahmoista 

tuhosi luontoa omiin tarkoituksiinsa ja salaa välittämättä toimintansa seurauk-

sista. Kirjassa ihme esitetään paljon kommentteja, jotka osoittavat välinpitämät-

tömyyttä ja henkilökohtaisen vastuun välttelyä. Kirjan aikuishenkilöt vakuuttelevat 

esimerkiksi, että suomalaisten tekemisillä ei olisi väliä, sillä päästöt tulevat Kii-

nasta, vaikka samalla henkilöllä on Kiinassa tehtyjä uusia tavaroita kädessään 

(kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Välinpitämättömyyttä teoksessa Ihme (Ertimo & Ahokoivu, 2019, s. 18). 
 

Välinpitämättömyys ja sen mukainen käyttäytyminen herättivät paljon kiukkua ja 

turhautumista etenkin kirjojen lapsihahmoissa. Välinpitämättömyyttä ilmaston-

muutosta kohtaan esiintyi kirjoissa vain aikuishahmoilla, mutta sitä on todettu 

esiintyvän kuitenkin myös nuorilla (Piispa & Pihkala, 2020, s. 5). Ilmastotunteita 

tutkittaessa nuorilla on kuitenkin esiintynyt muihin tunteisiin, kuten suruun ja pel-

koon, verrattuna vain vähän välinpitämättömyyttä (Hickman, Marks, Pihkala, 

Clayton, Lewandowski, Mayall, Wray, Mellor, & van Susteren, 2021, s. 6). On 

hyvä kuitenkin huomioida se, että joskus välinpitämättömän asenteen taustalla 
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voi olla suuri huoli, jolloin asiaa yritetään olla ajattelematta ja tunteet saattavat 

näkyä ulospäin eri tavoin (Pihkala, 2017c, s. 110). Kirjojen aikuishahmojen välin-

pitämättömyyden taustalla olevia tunteita ei juurikaan käsitelty kirjoissa, mutta 

osa välinpitämättömyyttä ilmaisseista hahmoista muutti lopulta toimintaansa. 

 

Kiukku ja turhautuminen 

 

Kiukkua ja turhautumista esiintyi kirjoissa Ihme ja Myrsky. Myrskyssä päähenkilöt 

kohtasivat useasti aikuisia, jotka suhtautuivat välinpitämättömästi ympäristöön ja 

se turhautti suuresti heitä. Kirjan päähenkilöitä suututti erityisesti se, että vaikka 

aikuiset tiesivät ilmaston muuttumisesta ja sen vaikutuksista, he eivät silti tehneet 

asialle mitään, vaan tyytyivät vain tilanteeseen. Ilmastonmuutos on kollektiivinen 

ongelma, joten turhautumista ja kiukkua aiheuttaa usein juuri muiden ihmisten 

suhtautuminen ja käyttäytyminen, etenkin niiden, jotka eivät välitä ilmastonmuu-

toksesta ja halua toimia sen hillitsemiseksi (Verlie, 2019, s. 754). 

 

Kiukku ja turhautuminen eivät kirjoissa siis suoranaisesti liittyneet ilmastonmuu-

tokseen, vaan toisten ihmisten toimintaan, tai oikeastaan toimimattomuuteen, eli 

siihen, että he eivät tehneet asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kiukkua 

aiheutti erityisesti ihmisten juuri päinvastainen toiminta, eli se, että he jatkoivat 

kuluttamista ja luonnonvarojen käyttöä aivan kuten ennenkin (kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Lapsihahmojen suuttumusta aikuishahmojen toiminnasta teoksessa Ihme (Er-
timo & Ahokoivu, 2019, s. 19). 
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Kiukun taustalla voi olla monenlaisia tunteita, joita henkilö ei jostain syystä pysty 

käsittelemään, ja tällöin tunteet voivat tulla ulos kiukkuna tai vihaisuutena. Erityi-

sesti nuorilla esiintyy paljon vihaa ilmastonmuutokseen liittyen, ja taustalla voi olla 

esimerkiksi riittämättömyyden tunne ilmastotoimissa. (Pihkala, 2019b, luku 5.3.) 

 

Ilo, innostus ja ylpeys 

 

Kirjoissa esiintyi kuitenkin myös positiivisia tunteita, kuten iloa ja innostusta, ja 

niihin liittyvää ylpeyttä. Joskus vaikeat tunteet voivat kanavoitua toiminnaksi, 

mikä johtaa ilmastotoiminnasta syntyvään iloon (Pihkala, 2019b, luku 1). Tämä 

oli näkyvissä myös aineistossa, jossa iloa, innostusta ja ylpeyttä esiintyi yhtä pal-

jon kuin huoltakin. Usein kirjojen henkilöillä esiintyi ensin huolta tai muita edellä 

esitettyjä vaikeita tunteita, jonka jälkeen oman ja yhteisön toiminnanmuutosten, 

ja toiminnan positiivisten vaikutusten kautta henkilöillä ilmeni ilmastotoiminnasta 

syntyvää iloa ja samalla myös ylpeyttä. 

 

Ilon, innostuksen ja ylpeyden tunteita omia ilmastonmuutosta hillitseviä tekoja 

kohtaan esiintyi kaikissa kirjoissa lukuun ottamatta teoksessa Sara. Siinä pää-

henkilö taisteli omasta hengestään alueella, jossa ilmastonmuutoksen vaikutuk-

set olivat jo näkyvissä vakavana kuivuutena. Muissa kirjoissa päähenkilöt asuivat 

alueilla, jotka muistuttivat länsimaita, joissa asukkailla on korkea hiilijalanjälki. 

Näissä kirjoissa henkilöt halusivat kuitenkin toimia vastuullisemmin ja ryhtyivät 

keksimään ideoita, jotka voisivat hillitä ilmastonmuutosta. Ideat tuottivat hah-

moissa selvästi iloa ja innostusta. 

 

Näitä tunteita koettiin kirjoissa erityisesti silloin, kun myös muut olivat lähteneet 

mukaan ilmastotoimiin. Erityisesti teoksissa Myrsky ja Ihme korostui yhteistyö 

muiden kanssa. Yhteisöllisyys ja yhteinen päämäärä tuottivat siis iloa kirjojen 

henkilöissä. Kirjassa Myrsky yhteistyö lasten kesken tuotti iloa ja ylpeyttä, kun 

päähenkilöt huomasivat, etteivät he olleetkaan huolensa kanssa yksin: 

 

- - Juju hymyili, koska Aatos hymyili. He olivat turhaan luulleet olevansa 
ainoat Usvalammesta huolestuneet. Ainakin pienet olivat ajatelleet rakasta 
Usvalampea, ja ehkä tuleviakin pieniä. (Palttari & Kunnas, 2019, s. 32) 
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Kirjassa Ihme päähenkilöt taas saivat vanhempansa mukaan kehittämäänsä il-

mastotreeniin, ja innostuivat, kun he huomasivat vanhempiensa kuuntelevan 

heitä ja ottavan asian tosissaan. Toinen perhe esimerkiksi muutti lomasuunnitel-

miaan vähempipäästöisemmiksi ja toinen perhe muutti pienempään asuntoon 

(kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Innostusta kirjassa Ihme (Ertimo & Ahokoivu, 2019, s. 29). 
 

Ylpeys ja ilo ovat yhteydessä toisiinsa, sillä ylpeyttä kokiessaan ihminen kokee 

usein samalla myös iloa. Lisäksi ylpeyden kokemukset ovat itsetuntoa vahvista-

via ja vastaavasti hyvän itsetunnon myötä ihminen voi kokea helpommin tervettä 

ylpeyttä. (Pihkala, 2019b, luku 5.4.) Kirjan henkilöillä esiintyi innostuksen ja ilon 

ohella selvästi myös ylpeyttä. Ylpeyttä koettiin esimerkiksi silloin, kun myös muut, 

kuten aikuishahmot, oli saatu mukaan ilmastotoimiin.  

 

Suomessa erityisesti nuorilla on havaittu esiintyvän ilmastointoa (Pihkala, 2019b, 

luku 5.4). Olisikin tärkeää, että nuorilla ja lapsilla ei esiinny vain ahdistusta ja vai-

keita tunteita ilmastonmuutosta kohtaan, vaan he voisivat kokea myös innostuk-

sen ja ilon tunteita toimiessaan ilmastokestävällä tavalla. Kirjojen hahmoilla yh-

teiset tavoitteet ilmaston eteen poistivat aiemmin esitettyjä voimattomuuden ja 

riittämättömyyden tunteita, kun hahmoille tuli tunne, että ilmaston eteen ei tarvitse 

toimia yksin. Yhteiset ilmastotoimet voisivatkin tuoda vaikeiden ilmastotunteiden 

sijaan iloa, innostusta ja ylpeyttä, mutta ei ole niin yksinkertaista, että näitä tun-

teita syntyisi kaikissa sosiaalisissa ryhmissä. Ylpeyttä ja samalla myös häpeää 
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koetaan nimittäin yleensä sosiaalisissa viiteryhmissä, joten ihminen voi olla esi-

merkiksi ylpeä oman viiteryhmänsä teoista, tai hän voi kokea häpeää koko ihmis-

kunnan puolesta (Pihkala, 2019b, luku 5.4). 

 

Päättäväisyys 

 

Ilmastonmuutosta ehkäisevään toimintaan liittyy myös päättäväisyys, jota esiintyi 

kaikissa kirjoissa. Tämä oli ainoa kategoria, johon oli viittaus kaikissa kirjoissa. 

Päättäväisyys liittyi kirjoissa yleensä tilanteeseen, jossa ilmastonmuutoksesta oli 

juuri saatu uutta tietoa ja ymmärrys tilanteesta alkoi lisääntyä. Kirjojen henkilöillä 

syntyi saadun tiedon mukana usein vaikeita tunteita, mutta myöhemmin heistä 

tuli päättäväisiä ja he alkoivat toimia ilmastonmuutosta hillitsevällä tavalla. Kir-

jassa Hulivili päähenkilö oli oppinut paljon uutta ilmastonmuutoksesta, ja tieto teki 

hänestä hyvin päättäväisen: 

 

Hulivili oli hieman pyörällä päästään, koska hän oli juuri oppinut niin paljon 
uutta. Samalla hän oli vakuuttunut, että ilmaston muuttumisen pysäyttä-
miseksi täytyi tehdä jotain. Hän päätti aloittaa heti. (Nygård & Nygård, 
2020, s. 27) 

 

Päättäväisyyteen voisi liittää edellä esitetyt ilon, innostuksen ja ylpeyden, mutta 

kuitenkin se esiintyi myös ilman näitä muita tunteita. Päättäväisyys oli vahva tila, 

johon ei kaikissa tilanteissa liittynyt lainkaan innostusta, vaan päähenkilöt olivat 

enemmänkin vakavia tai hieman kiihdyksissä. Kirjassa Myrsky päähenkilöt ovat 

ärtyneitä aikuisten toimiin ja siihen, että he eivät välitä tarpeeksi ympäristöstä, 

joten he tiuskaisevat jopa kaupunginjohtajalle, että toimiin on ryhdyttävä: 

 

- - Mutta Usvalampi on pian mennyttä. Pitää ottaa, mitä haluaa. Niinhän te 
sanotte. (Palttari & Kunnas, 2019, s. 29) 

 

Moriarty (2021) on Greta Thunbergin innoittamia lastenkirjoja tutkiessaan huo-

mannut, että ympäristöaiheisten lastenkirjojen päähenkilöt on alettu esittää ikään 

kuin sankarihahmoina, jotka päättäväisesti puolustavat ympäristöä. Sankarihah-

moissa on korostunut yleensä individualismi ja hahmon poikkeuksellisuus (Mo-

riarty, 2021, s. 201–202). Toisaalta tämän tutkielman kirjoissa päähenkilöt esitet-
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tiin tavallisina lapsihahmoina. Kuitenkin muut henkilöt kirjoissa ihmettelivät use-

asti päähenkilöiden päättäväisyyttä. Päättäväisyys oli kirjojen päähenkilöillä 

vahva tunne, joka ajoi heitä kohti ilmastotoimia, vaikka he eivät aina tienneet-

kään, mitä heidän tarkalleen ottaen pitäisikään tehdä. 

 

Toiveikkuus 

 

Ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista kenties yksi keskeisimmistä on toivo 

(Pihkala, 2019b, luku 5.4). Verlien (2019, s. 758) mukaan nuorista tuli toiveik-

kaampia, kun he huomasivat, että myös muut ihmiset ovat huolissaan ilmaston-

muutoksesta ja ovat valmiita toimimaan sen hillitsemiseksi. Toivoa esiintyi myös 

kirjojen henkilöillä erityisesti silloin, kun he huomasivat myös muiden olevan kiin-

nostunut ympäristöstä ja tekemään jotakin ympäristön ja ilmaston hyväksi. 

 

Kirjassa Ihme esitettiin eripuolilla maailmaa tapahtuvia ilmastomielenilmauksia ja 

henkilöitä, jotka ovat tehneet erilaisia muutoksia elämässään ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi. Kirjojen hahmojen toimet ympäri maailmaa loivat toiveikkuutta ja 

tunteen, että kukaan ei ole yksin ilmastohuolen kanssa. Ilmastonmuutoksen hil-

litseminen ja ilmastomielenilmaukset kuvattiin kirjassa yhteisöllisinä ja ihmisiä yh-

distävinä tapahtumina. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävä yhteistyö voi-

kin yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa, kun on olemassa yhteinen tavoite (Verlie, 

2019, s. 758). 

 

Toiveikkuutta kuvattiin kirjoissa Myrsky ja Ihme. Toisaalta myös muissa kirjoissa 

oli toivoa, mutta se ei suoraan liittynyt ilmastonmuutokseen. Toivo ilmastonmuu-

tokseen liittyen on tärkeää, jotta suuri ilmiö ja huolenaihe eivät tuntuisi niin ylivoi-

maisilta. Toivoa tarvitaan, jotta ihmiset voivat nähdä tulevaisuuden valoisampana 

ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, eivätkä lamaantuisi ongelmien 

edessä. 

 

Melkein kaikissa kirjoissa oli lopussa tietoa ilmastonmuutoksesta tai sen vaiku-

tuksista tarkemmin. Näissä tieto-osuuksissa oli myös tuotu esiin toivo, kuten kir-

jassa Myrsky (Palttari & Kunnas, 2019, s. 47): ”Niin kauan kuin voimme vaikuttaa 

nykyisyyteen, parempi huominen on mahdollinen.” 
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Tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuutta ja synkkiäkin kuvia, mutta ilmastokas-

vatuksen tulee tarjota keinoja nähdä tulevaisuus myös myönteisessä valossa ja 

opettaa tekemään päätöksiä myös epävarmoissa tilanteissa (Tolppanen ym., 

2017, 17). Alakoulussa toteutettavan ilmastokasvatuksen tulisi rakentua realisti-

sen toivon käsitteeseen, sillä se on yhdistetty ainakin nuorten ympäristömyöntei-

seen käytökseen (Ratinen & Pahtaja, 2020, s. 7). Kirjoissa toivoa olikin kuvattu 

realistisella tavalla ja toivoon liitettiin yhteistyö sekä tekeminen yhdessä. 

 

Tunneilmapiiri kirjoissa 

 

Tunteita jaotellaan usein positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin, mutta jaottelu on 

ongelmallinen, sillä tunnekokemukset voivat kokijasta tuntua negatiivisilta tai po-

sitiivisilta monella eri tavalla (Pihkala, 2019b, luku 5.1). Halusin kuitenkin jakaa 

tunteet kahteen luokkaan, jotta pystyin tarkastelemaan kirjojen tunneilmapiiriä, eli 

sitä, millaiset tunteet olivat kirjoissa hallitsevia ja toistuvia, ja millainen tunne lu-

kijalle mahdollisesti voi tulla kirjaa lukiessa (kuva 8). 

 

 
Kuva 8. Tunneilmapiiri kirjoissa. 

 

Käytän tässä tutkielmassa nimiä vaikeat ja helpot tunteet. Esimerkiksi Pihkala 

(2019b) on käyttänyt termiä vaikeat tunteet, tummien tunteiden lisäksi. Jaottelin 

helpoiksi tunteiksi toiveikkuuden, päättäväisyyden, sekä ilon, innostuksen ja yl-

peyden. Loput kirjoissa esiintyvät tunteet määrittelin vaikeiksi tunteiksi. Jaottelu 
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on kuitenkin hyvin karkea, ja esimerkiksi päättäväisyyden yhteydessä kirjojen 

henkilöt olivat joskus myös vakavia. Kuvassa 8 helpot tunteet on esitetty vihreällä 

värillä ja vaikeat tunteet punaisella värillä. 

 

Vaikeita tunteita esiintyi kirjoissa Ihme, Sara ja Myrsky enemmän kuin helppoja 

tunteita, mutta kirjassa Hulivili helppoja ja vaikeita tunteita oli yhtä paljon. Kirjassa 

olikin selvästi helpoin tunnelma jo ensimmäisellä lukukerralla, mutta toisaalta 

siinä esiintyi kokonaisuudessaankin vähemmän tunteita kuin muissa kirjoissa. 

Selvin ero helpoissa ja vaikeissa tunteissa oli kirjassa Sara, jossa vaikeita tunteita 

oli selvästi enemmän. Tämä tuli esiin jo ensimmäistä kertaa kirjaa lukiessa, sillä 

kirjassa on hankalia ja surullisia tilanteita, sekä taistelua elämästä. Toisaalta 

muita kirjoja lukiessa välittyi lopussa toiveikkaampi kuva kuin mitä kuva 8 antaa 

ymmärtää. Erityisesti kirjojen lopussa tuotiin esiin toiveikkuutta jonkinlaisen ope-

tuksen kautta. Helpot tunteet esiintyivät tosin enemmän kirjojen lopussa, joten 

kun kirjan oli saanut päätökseen, viimeisenä esiintyvät tunteet jäivät ehkä hel-

pommin mieleen. Luultavasti tämän vuoksi kirjojen tunneilmapiiristä jäi kirjan pää-

tyttyä toiveikas kuva. 

 

Tunneilmapiiri näytti kuitenkin tunteiden mainintojen määrän perusteella enem-

män vaikealta kuin helpolta. Kaikissa kirjoissa oli kuitenkin mukana helppoja tun-

teita. Olisikin tärkeää, että ilmastonmuutokseen liittyvät tunteet eivät olisi pelkäs-

tään vaikeita, vaan mukana olisi myös iloa, toiveikkuutta ja päättäväisyyttä. Esi-

merkiksi toivolla on nimittäin todettu olevan positiivinen vaikutus ihmisen ympä-

ristöystävälliseen toimintaan (Ojala, 2012). 

 

7.2 Mitä lastenkirjat kertovat ilmastonmuutoksesta? 

 

Seuraavaksi vastaan toiseen tutkimuskysymykseen, eli siihen, mitä lastenkirjat 

kertovat ilmastonmuutoksesta. Tarkastelin kysymystä teoriaosuudessa esitetyn 

ekologisen lukutaidon käsitteen kautta, joka ohjasi kirjojen analyysiä tässä tutki-

muskysymyksessä. Kirjoissa käsiteltiin ilmastonmuutosta ilmiönä, sen vaikutuk-

sia, taustalla vaikuttavia tekijöitä, ihmisten toimintaa, sekä ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä ja siihen sopeutumista. Muodostin seitsemän teemaa, jotka liittyivät 

ilmastonmuutokseen ilmiönä, sen syihin, sekä sen hillitsemismahdollisuuksiin. 
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Jokainen teema opettaa jotakin ilmastonmuutoksesta. Teemat on muodostettu 

Wongin ja Kumpulaisen (2019) ekologisen lukutaidon mallin pohjalta, joten ne 

ovat hyvin samankaltaiset ekologisen lukutaidon ydintaitojen kanssa (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Kirjojen seitsemän teemaa ekologisen lukutaidon ydintaitojen (Wong & Kum-
pulainen, 2019) pohjalta. 
 

Mitä kirjat opettavat ilmastonmuutoksesta? Ekologisen lukutaidon ydintaidot 
(Wong & Kumpulainen, 2019) 

Tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista Systeeminen ajattelu 

Ihmisten toiminta ilmastonmuutoksen taustalla Kriittinen ajattelu 

Henkilökohtainen suhde luontoon Empatia 

Tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Ongelmanratkaisutaidot 

Ideoita ja innovaatioita Luovuus 

Tiedon saaminen ja jakaminen  Viestintä 

Yhteistyö on avain muutokseen Yhteistyö 

 

Wongin ja Kumpulaisen (2019) esittelemään ekologiseen lukutaidon malliin kuu-

luu seitsemän eri taitoa, jotka kaikki vaikuttavat ympäristön ja ilmastonmuutoksen 

ymmärtämiseen. Poimin kirjoista ne kohdat, jotka voivat mahdollisesti kehittää 

lukijan ekologisen lukutaidon osa-alueita. Kirjoissa esiintyi selvästi näihin kaikkiin 

seitsemään taitoon viittaavia kohtia (kuva 9). 

 

 

Kuva 9. Ekologisen lukutaidon ydintaitoihin liittyviä kohtia kirjoissa mainintakertoina. 
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Erityisen paljon kirjoissa oli systeemistä ajattelua mahdollisesti kehittäviä kohtia. 

Kirjoissa oli paljon myös kriittistä ajattelua, sekä ongelmanratkaisutaitoja mahdol-

lisesti kehittäviä kohtia. 

 

On kuitenkin huomattava, että vaikka kirjoissa on ekologisen lukutaidon ydintai-

toihin liittyviä kohtia, ei tämän tutkielman perusteella voi tietää, kehittävätkö kirjat 

todella lukijansa ekologista lukutaitoa ja sen ydintaitoja. Siispä tässä tutkielmassa 

voin vain keskittyä itse aineistoon, ja siihen, mitä kirjoissa kerrotaan ilmaston-

muutoksesta. Kirjojen tarkastelu on kuitenkin tärkeää, sillä kirjallisuus vaikuttaa 

huomaamatta ja avoimesti lukijan käsityksiin itsestään ja luonnosta, ja ekologisen 

lukutaidon havainnoinnin ja tutkimisen avulla tätä ajatusprosessia voidaan ym-

märtää (Laakso ym., 2011, s. 18). Seuraavaksi esittelen yksi kerrallaan seitse-

män ekologisen lukutaidon ydintaitojen pohjalta jaoteltua teemaa, jotka kuvaavat, 

miten ilmastonmuutoksesta kerrottiin kirjoissa. 

 

Tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista 

 

Kirjoissa oli paljon kohtia, joissa kerrottiin ilmastonmuutoksesta fysikaalisena il-

miönä ja sen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Lisäksi kirjoissa kerrottiin jon-

kin verran syy-seuraussuhteista. Tietojen tarkkuus ja laajuus kuitenkin vaihtelivat 

aineistossa paljon. Osasta kirjoista löytyi paljon tarkasti kuvattua tietoa ilmaston-

muutoksesta ja sen vaikutuksista. Kirjoissa kerrottiin esimerkiksi kasvihuonekaa-

sujen vaikutuksista, planetaarisesta ruokavaliosta, kuluttamisen ja tavarantuo-

tannon vaikutuksista ilmastoon ja yhteiskunnallisista päätöksistä, sekä hieman 

ilmastopolitiikastakin. Kirjoissa oli myös havainnollistavia kuvia esimerkiksi kas-

villisuudesta, ilmakehästä, ilmamassojen ja merivirtojen liikkeistä, sekä ihmisen 

toiminnan vaikutuksista. Erityisen paljon tietoa ilmastonmuutoksesta oli kirjassa 

Ihme, ja se onkin määritelty lasten tietokirjaksi. 

 

Kirjassa Myrsky esiintyi kuvitteellisia termejä ja keksittyjä aineita, mutta ne muis-

tuttivat kuvaukseltaan erehdyttävästi maapallolla esiintyviä aineita. Kirjan lopussa 
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puhuttiinkin ilmastonmuutoksesta oikeilla termeillä, joten lukija pystyi yhdistä-

mään keksityt aineet, kuten tomun, fossiilisiksi polttoaineiksi. Kirjassa kuvataan 

kuvitteellista ihmisten käyttämää voimanlähdettä eli tomua näin: 

 

Tomua saadaan tomumöhkelöistä. Ne ovat sienen kaltaisia paakkuja, joita 
kehittyy kun kuollut kasvi tai eläin on otollisissa oloissa maan alla kyllin 
kauan. Syvimmät ja vanhimmat paakut ovat voimallisimpia. Tomua on löy-
detty muun muassa autiomaista, järvien pohjista ja soilta. Niistä, joiden 
takapihalta löytyy tomua, voi tulla rikkaita. (Palttari & Kunnas, 2019, s. 19) 

 

Tomusta puhutaan kirjassa Myrsky hyvin paljon. Kirjassa tomua käytetään voi-

manlähteenä, ja sen kerrotaan vaikuttavan luontoon, kuten kasveihin ja eläimiin. 

Tomusta lukiessaan kirjan lukija voi tehdä päättelyitä siitä, mitä tomu voisi kuvata 

maapallolla. Kirjan kuvaukset tomusta voivat kehittää lukijan päättelykykyä ja ym-

märrystä maapallolla käytettävistä erilaisista voimanlähteistä ja polttoaineista. 

Lukija voi löytää kirjasta yhtäläisyyksiä tomulle hiilestä ja öljystä. 

 

Kirjoissa oli myös mainintoja vieraslajeista, jotka leviävät uusille alueille maapal-

lolla tai sopeutuvat sinne paremmin, kun ilmasto lämpenee ja sään ääri-ilmiöt li-

sääntyvät. Kaikki vieraslajit eivät ole haitallisia, mutta mukana voi myös olla hai-

tallisia vieraslajeja, jotka voivat häiritä herkkiä ekosysteemejä ja jopa syrjäyttää 

alkuperäisen lajiston kokonaan (Jauni & Seppälä, 2020, s. 204). Ymmärrys vie-

raslajien leviämisestä voi auttaa lukijaa ymmärtämään ilmastonmuutoksen mo-

nenlaisia vaikutuksia ja laittaa pohtimaan syy-yhteyksiä asioiden välillä. Syy-yh-

teyksien pohtiminen kirjoissa voi mahdollisesti myös parantaa lukijan systeemistä 

ajattelua. 

 

Systeeminen ajattelu on kykyä ajatella järjestelmiä kokonaisuuksina sen sijaan, 

että otettaisiin järjestelmistä huomioon vain sen osat irrallisina. Voidaankin aja-

tella, että maailmassa kaikki liittyy kaikkeen. (Sanneh, 2018, s. 7.) Systeemisen 

ajattelun taidot ovat tärkeitä, jotta ihminen voi ymmärtää maailman ilmiöitä. Myös 

ilmastonmuutos on ilmiönä monimutkainen, joten sen ymmärtämiseksi tarvitaan 

systeemistä ajattelua. 
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Systeemistä ajattelua voisi kuvata myös Tolppasen ym. (2017) ilmastokasvatuk-

sen polkupyörämallissa olevat renkaat. Myös Kagawan ja Selbyn (2012) ilmasto-

kasvatuksen mallin ensimmäinen ulottuvuus, eli tarkkaavaisuuden ja ymmärryk-

sen ulottuvuus, liittyy myös systeemisen ajattelun taitoihin, sillä se kuvaa juuri 

ymmärrystä ja tietoisuutta ilmastonmuutosta kohtaan. Systeemisen ajattelun ke-

hittäminen onkin tärkeä osa koulun ilmastokasvatusta. Aineistossa oli tietoa il-

mastonmuutoksesta hyvinkin havainnollistavalla tavalla, joten lastenkirjat voivat 

olla keino lisätä oppilaiden tietoja ilmastonmuutoksesta ja kehittää mahdollisesti 

heidän systeemistä ajatteluaan. 

 

Ihmisten toiminta ilmastonmuutoksen taustalla 

 

Kirjoissa tuotiin esiin, kuinka ihmisten toiminta on aiheuttanut nykyisen kaltaisen 

kestämättömän tilanteen maapallolla. Kirjoissa käsiteltiin valtioiden, yritysten ja 

yksityisten henkilöiden kuluttamista. Valtioiden ja yritysten osuutta tuotiin kuiten-

kin esiin lähinnä kirjassa Ihme, kun muissa keskityttiin yksityisten henkilöiden toi-

mintaan. 

 

Valtioiden ja yritysten toimintaa ilmastonmuutoksen taustalla kuvattiin kirjoissa 

kertomalla esimerkiksi metsien raivaamisesta, soiden kuivattamisesta, kivihiilen 

polttamisesta ja öljyn käyttämisestä. Lisäksi kuvattiin ihmisten kulutusta suosivaa 

elämäntapaa ja käytäntöjä, joihin on totuttu, mutta jotka eivät ole ilmastolle ja 

maapallolle kestäviä. 

 

Kirjoissa käsiteltiin jonkin verran yksityisten henkilöiden tietoja ja taitoja ilmaston-

muutoksesta. Enemmän kirjoissa tuotiin kuitenkin esiin erilaisia syitä, miksi kirjo-

jen henkilöt eivät olleet toimineet kestävällä tavalla. Henkilöt eivät olleet aina täy-

sin ymmärtäneet tilanteen vakavuutta ja sen seurauksia. Esimerkiksi kirjassa 

Myrsky tuotiin esiin henkilön ajatuksia sen jälkeen, kun hän vasta todella kuuli, 

mitä ympäristölle on tapahtunut:  

 

Aikamoinen juttu, tomua kaikkialla. Onhan tällaisesta puhuttu, mutta ei sitä 
ole osannut uskoa tai ymmärtää, isä päivitteli ties monettako kertaa. (Palt-
tari & Kunnas, 2019, s. 38) 
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Joissain tilanteissa henkilöt eivät kuitenkaan vain välittäneet siitä, mitä ympäris-

tölle käy, sillä he tavoittelivat vain itselleen hyötyä tai voittoa. Jotkut hahmot taas 

tiesivät tilanteen vakavuuden, ja olivat kovin huolissaan, mutta eivät joko osan-

neet tai uskaltaneet tehdä tarvittavia ratkaisuja asioiden muuttamiseksi. Jotkut 

henkilöt puolestaan eivät ajatelleet asiaa kovin laajasti, vaan keskittyivät omaan 

elämäänsä ratkaisemalla vain heihin itseensä vaikuttavia ongelmia. Esimerkiksi 

kirjassa Ihme oli kohta, jossa kirjan päähenkilö ja hänen äitinsä keskustelivat val-

keasta joulusta, jota ei enää juurikaan esiintynyt heidän kotiseudullaan. Kirjan 

päähenkilö yrittää ymmärtää ongelmaa laajemmin, kun taas äiti ratkaisisi asian 

ilmastoa vain enemmän kuormittavalla tavalla, eli lentämällä Lappiin jouluksi 

(kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Ratkaisu valkeaan jouluun kirjassa Ihme (Ertimo & Ahokoivu, 2019, s. 2). 
 

Kirjojen päähenkilöt yleensä kyseenalaistivat muiden toimintaa ja näkivät, että 

kuluttaminen ja luonnon tuhoaminen eivät ole järkeviä toimintatapoja. Kirjassa 

Ihme päähenkilöt pohtivat kriittisesti, kuka tekee päätöksiä esimerkiksi koulujen 

rakentamisen ja ruokailujen suhteen, ja kenellä on valtuudet päättää asioista, 

jotka vaikuttavat suuresti ilmastoon. 
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Kriittisen ajattelun taitoihin liittyy esimerkiksi ihmisten toiminnan ja sen taustalla 

olevien ajatusten ymmärtäminen (Wong & Kumpulainen, 2019, s. 97). Kirjojen 

hahmojen ajatuksia ja motiiveja pohtimalla lukija voi yrittää ymmärtää, miksi ih-

miset ovat toimineet maapallolle kestämättömällä tavalla näin pitkään ja miksi 

tähän tilanteeseen on ajauduttu. Lisäksi lukija voi oppia ymmärtämään yksittäisen 

hahmon motiiveja kuluttamisen taustalla. 

 

Kriittinen ajattelu näkyy myös ilmastokasvatuksen malleissa. Esimerkiksi Tolppa-

sen ym. (2017) polkupyörämallissa toinen pyöristä kuvaa ajattelun taitoja, jonka 

voi ajatella kuvaavan systeemisen ajattelun lisäksi myös kriittisen ajattelun tai-

toja. Kagawan ja Selbyn (2012) mallissa kriittinen ajattelu voidaan nähdä yhtenä 

osana tarkkaavaisuuden ja ymmärryksen ulottuvuutta. Kriittistä ajattelua onkin 

tärkeää tuoda osaksi ilmastokasvatusta. Tähän olisi hyvä kuulua myös viesti siitä, 

että ilmastonmuutos ei vaikuta vain kirjojen hahmoihin tai muihin ihmisiin maail-

massa, vaan se vaikuttaa myös lapseen eli lukijaan itseensä. Axelrod ym. (2020, 

s. 44) ovat nimittäin huomanneet, että lastenkirjoista puuttuu usein kuvaus inhi-

millisistä seurauksista, eli ilmastonmuutos näytetään ikään kuin ulkoisena uh-

kana, eikä lukijaa itseään todellisuudessa uhkaavana. Näin ilmastonmuutos saa-

tetaan näyttää siten, että kaikkien ei tarvitsisi torjua sitä. (Axelrod ym., 2020, s. 

44.) 

 

Kriittiseen ajatteluun kuuluu kuitenkin myös ihmisen aseman kriittinen arviointi. 

Lastenkirjoja tarkasteltaessa voidaankin pohtia, millaisessa asemassa ihminen 

on kuvattu luontoon nähden. Massey (2009, s. 127) on lastenkirjoja tutkiessaan 

jakanut ihmisen ja luonnon suhteen kolmeen erilaiseen esitystapaan: antro-

posentrismiin, jossa ihminen on luonnon ylivaltainen hallitsija; hillittyyn antro-

posentrismiin, jossa luontoa ymmärretään, mutta sitä pidetään silti selviytymisvä-

lineenä; sekä ekosentriseen, jossa ihmisen ei nähdä olevan luonnon yläpuolella. 

 

Aineiston lastenkirjoissa on antroposeenin ajalle tyypillisiä asioita, kuten se, että 

planeetan ekologinen kantokyky on ylittynyt, ja ihminen on samalla vastuussa ja 

syyllinen ilmaston muuttumisesta, mutta kuitenkin samalla tulevaisuus on ihmis-
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ten käsissä (Siirilä, Salonen, Laininen, Pantsar & Tikkanen, 2018, s. 48). Aineis-

ton kirjoista teoksessa Sara oli vähiten antroposentrismiä ja siinä ihmisen kuvat-

tiin olevan eniten luonnon armoilla. Tosin ihminen oli vaikuttanut jollain tapaa tä-

män tilanteen syntyyn. Ilmastokasvatuksessa on tärkeää pohtia ja kyseenalais-

taa, miten ihminen käsittää itsensä luontoon nähden ja millainen rooli hänellä on 

esimerkiksi kuluttajana ja ilmastonmuutoksen aiheuttajana (Tolppanen ym., 

2017, s. 10). 

 

Henkilökohtainen suhde luontoon 

 

Kirjoissa oli paljon kohtia, joissa kuvattiin päähenkilöiden suhdetta omaan lähiym-

päristöönsä ja luontoon. Ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita käsiteltiin edel-

lisessä tutkimuskysymyksessä, joten en keskity tässä enempää tunteisiin. Tuon 

tässä kuitenkin esiin niitä kirjojen kohtia, joissa henkilöillä esiintyi empatiaa ym-

päristöä kohtaan. Kun päähenkilöt pitivät luontoa henkilökohtaisesti tärkeänä, he 

olivat kiinnostuneita sen hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta, ja halusivat näin vai-

kuttaa myös ilmastonmuutoksen hillintään. 

 

Kirjojen hahmojen henkilökohtainen suhde luontoon näkyi esimerkiksi lähiympä-

ristöstä puhuttaessa. Kirjassa Myrsky päähenkilöt kutsuivat lähilampea suosikki-

lammekseen tai rakkaaksi Usvalammeksi. Yksi päähenkilöistä oli myös nähnyt 

painajaista lammen tuhoutumisesta ja hän oli siitä hyvin huolissaan. Kirjan toinen 

päähenkilö halusi myös muiden tietävän, että lähiluonto oli hänelle hyvin tärkeä: 

 

Kaikki maailman lammet ovat tärkeitä, mutta Usvalampi ja sumumarjat 
ovat juuri meille tärkeitä, koska ne ovat omiamme, Aatos jatkoi. (Palttari & 
Kunnas, 2019, s. 39) 

 

Henkilökohtaisen luontosuhteen tärkeys näkyi myös eläimiin suhtautumisessa. 

Kirjassa Sara eläimet ovat hyvin tärkeitä päähenkilölle: hän ruokkii autiomaassa 

pientä hyppyrottaa, vaikka hänellä itselläänkään ei juuri ole ruokaa jäljellä. Toi-

saalta luonnon ja eläinten kunnioitus näkyy myös siinä, että päähenkilö pelkää 

autiomaassa sakaaleja ja hyeenoja. Kun kirjassa tuodaan esiin eläinten kärsi-

mystä, se tuntuu kirjan lapsihahmoista erityisen kamalalta. 
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Kirjassa Hulivili päähenkilölle erityisen tärkeitä olivat hänen oman kasvimaansa 

kasvit. Kuultuaan ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista hänen kasvimaa-

hansa, päähenkilö huolestui. Tärkeä suhde kasvimaahan ajoi kuitenkin päähen-

kilöä keksimään keinoja hillitä ilmastonmuutosta: 

 

- - Hän oli oivaltanut, että se [ilmaston muuttuminen] aiheuttaisi oikkuilevaa 
säätä ja kannustaisi Irmelin serkkua muuttamaan hänen kasvimaansa kiu-
saksi. Hulivili kysyi etanalta, miten luonnon temppuilun saisi rauhoittu-
maan. (Nygård & Nygård, 2020, s. 26) 

 

Tunnepitoisen ja henkilökohtaisen suhteen rakentuminen luontoon on tärkeää 

myös ekologisen lukutaidon kehittymisen kannalta (Wong & Kumpulainen, 2019). 

Tunteet liittyvät siis vahvasti luontosuhteen rakentumiseen ja ympäristötekoihin. 

Tämä näkyy myös Tolppasen ym. (2017) kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen 

polkupyörämallissa, jossa lamppu kuvaa tunteita ja runko kuvaa ihmisen arvoja, 

eli asioita, joita ihminen pitää tärkeänä. On johdonmukaista ajatella, että kun 

luonto on ihmiselle tärkeä, sitä haluaa myös suojella. 

 

Vaikka kirjojen hahmoilla oli rakentunut syvä henkilökohtainen suhde luontoon, 

erityisesti lähiympäristöön, ja he pitivät sen suojelemista tärkeänä, voi kirjoja lu-

kiessa olla kuitenkin hyvä pohtia aiemmin mainittuja Masseyn (2009) kolmea 

tyyppiä esittää ihmisen suhde luontoon. Aiemmissa sitaateissa oli mainintoja esi-

merkiksi omasta lammesta ja omasta kasvimaasta. Tästä voisi tulkita, että ihmi-

nen omistaisi luonnon. Toisaalta kirjoissa korostettiin myös rakkautta luontoon ja 

esimerkiksi kaikkien lampien tärkeyttä. Lastenkirjojen henkilöiden henkilökoh-

taista luontosuhdetta voikin tulkita monella tavalla, mutta sen pohtiminen ja ky-

seenalaistaminen on joka tapauksessa tärkeää. Myös ilmastokasvatuksessa on 

tärkeää pohtia, millaista ihmiskuvaa vahvistetaan ja miten oppilaat itse suhtautu-

vat luontoon (Tolppanen ym., 2017, s. 40). 

 

Tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

 

Kirjoissa tuotiin esiin paljon asioita, joilla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Il-

mastonmuutokseen liittyviä ongelmia määriteltiin ja arvioitiin, mitä niiden hyväksi 



 

56 
 

voitaisiin tehdä. Kirjassa Ihme lukijaa kehotettiin arvioimaan oman tekemisen vai-

kutuksia ilmastolle ja niitä asioita, joista voisi mahdollisesti luopua. Lisäksi luki-

jalta kysyttiin, mitkä välttämättömät tavat ja asiat voisi muuttaa vähemmän kulut-

taviksi. 

 

Eniten ratkaisuja ja vaikutuskeinoja esiteltiin kirjassa Ihme. Siinä tuotiin esiin esi-

merkiksi kodin lämmityksessä, vedenkulutuksessa ja sähkönkulutuksessa sääs-

täminen, uusien tavaroiden hankkiminen käytettyinä, sekä matkustaminen ja liik-

kuminen ympäristöystävällisemmin. Kirjassa esiteltiin ratkaisuja myös yhteiskun-

nan ja koko maailman tasolla. Kirjassa ehdotettiin esimerkiksi, että puolet maa-

pallon alasta rauhoitettaisiin villin luonnon käyttöön; energian ja raaka-aineiden 

tuhlaaminen lopetettaisiin ja uudenlaista tekniikkaa otettaisiin käyttöön energian 

tuottamiseen; koulutuksen lisäämistä kaikille, erityisesti tytöille; sekä viljelytek-

niikkojen uusimista. Ratkaisuiksi ehdotettiin myös uudenlaista elämänrytmiä ja 

henkisen pääoman lisäämistä tavaroiden ja materian sijaan. Kirjassa mainittiin, 

että ”Rakkautta, huumoria ja yhteistä aikaa voi tuhlata.” 

 

Yksi vaikuttamiskeino kirjoissa oli ruokavalio. Kirjassa Ihme tuotiin esiin ruokava-

lion muuttaminen esimerkiksi planetaariseen ruokavalioon. Kirjassa Hulivili ker-

rottiin, että kaukaa laivalla tuotavien kalapuikkojen hiilijalanjälki on suurempi, kuin 

itse lähijärveltä kalastettujen kalojen, joten päähenkilö lähti onkimaan äitinsä 

kanssa. Aineistossa mainittiin muutamia kertoja hiilijalanjälki-termi, ja sen pienen-

tämistä ehdotettiin yhdeksi ratkaisuksi ilmastonmuutokseen. 

 

Kirjassa Myrsky ilmastonmuutosta kuvattiin erilaisin termein ja vertauskuvin. Kir-

jassa puhuttiin näkymättömästä myrskystä, jota tomun käyttö aiheutti. Niinpä kir-

jan ratkaisut liittyivät myös myrskyyn, joten kaikkia ratkaisuja ei voi suoraan yh-

distää ilmastonmuutoksen hillintään. Toisaalta kirjan päähenkilöt vetosivat aikui-

siin ja päättäjiin, ja toivat esiin epäkohtia, jotka toimivat myös kirjan maailman 

ulkopuolellakin. Myös muissa kirjoissa tuotiin myös esiin kansalaisvaikuttamista 

ja mielenilmauksia. Lisäksi kirjoissa oli mainintoja kansainvälisistä ilmastosopi-

muksista, joiden avulla voidaan parantaa toimia yhteisten ilmastotavoitteiden 

eteen. 
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Kirjojen mukaan oli siis tärkeää, että ihmiset alkavat elämään ilmastolle kestävän 

elämäntavan mukaisesti. Myös ilmastokasvatuksen tavoitteena on saada ihmiset 

toimimaan vastuullisella, ilmastonmuutosta hillitsevällä tavalla ja toisaalta myös 

sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi Ratisen ym. (2019) ratkaisukes-

keisessä ilmastokasvatuksen mallissa tavoitteina on, että kasvatus johtaa aidosti 

toimiin, joilla on ilmastovaikutusta, ja että ilmastonmuutokseen sopeutuminen on 

tavoitteellista, joten vaikuttamaan rohkaistaan myös poliittisesti ja yhteiskunnalli-

sella tasolla. Mallissa ei korosteta pelkästään kuluttajien vastuuta, vaan tuodaan 

esiin myös eri sektoreiden ja kuntatason ilmastopolitiikkaa, ja sitä, miten niillä 

voidaan vaikuttaa valtion päästöihin. (Ratinen ym., 2019, s. 33.) 

 

Ideoita ja innovaatioita 

 

Ilmastonmuutokseen ei ole tarjolla valmiita ratkaisuja, joten tarvitaan luovaa ja 

kriittistä ajattelua (Tolppanen, 2017, s. 10). Kirjoissa päähenkilöt esittelivätkin 

useita luovia ja ennakkoluulottomia ideoita ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen 

sopeutumiseen. Kaikki ideat eivät kuitenkaan mitä luultavimmin toimisi kuin kirjo-

jen maailmassa. Esimerkiksi kirjassa Myrsky päähenkilöt halusivat pelastaa lam-

men sen kuivattamiselta, joten he tukkivat kivellä putken, joka imi vettä pois lam-

mesta. Tämä ei kuitenkaan ollut kovin pitkäaikainen ratkaisu, mutta toimi siinä 

hetkessä nopeana pelastajana. Pieni idea johti kuitenkin kirjassa siihen, että asi-

oille alettiin tehdä myös suuressa mittakaavassa tekoja, jotka vaikuttavat ympä-

ristöön ja ilmastoon. Tämän kohdan opetuksena voidaankin ajatella olevan se, 

että pienetkin ideat voivat siis olla tärkeitä, sillä ne voivat johtaa isompiin inno-

vaatioihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

 

Kirjojen ideat ja innovaatiot olivat sekä pieniä arkisia tekoja, että suurempia elä-

mänmuutoksia. Kirjassa Hulivili päähenkilö päätti säästää ruokansa hiilijalanjäl-

jessä ja lähti onkimaan läheisen järven rantaan. Kirjassa Ihme päähenkilöt kek-

sivät kilpailla perheensä kanssa ilmastokunnossa, joka kannusti tekemään ilmas-

tolle kestäviä valintoja. Ilmastokunto oli innostava ja ilmastotekoihin kannustava 

keksintö, josta erityisesti päähenkilöt itse olivat hyvin innoissaan (kuva 11). 
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Kuva 11. Ilmastokunto päähenkilöiden keksimänä luovana ideana kirjassa Ihme (Ertimo 
& Ahokoivu, 2019, s. 21). 
 

Jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja ratkaista siihen liittyviä ongelmia, tarvi-

taan uusia ideoita ja innovaatioita. Ideat ja keksinnöt vaativat luovuutta. Luovuus 

on myös yksi ekologisen lukutaidon ydintaidoista (Wong & Kumpulainen, 2019, 

s. 97). Ilmastokasvatuksessa olisi tärkeää ruokkia luovuutta ja kannustaa uusiin 

ideoihin. Ilmastokasvatuksen tuleekin herätellä kriittistä ja uudenlaista ajattelua, 

sekä johtaa uusiin innovaatioihin ja ilmastovastuulliseen toimintaan (Tolppanen 

ym., 2017, s. 17). Lastenkirjat voivat innostaa lukijoita ideoimaan omia ratkaisu-

jaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseen.  

 

Tiedon saaminen ja jakaminen 

 

Kirjoissa oli paljon tiedon jakamista henkilöltä toiselle. Kirjoissa oli yhteistä se, 

että tietoa ilmaston muuttumisesta ensin saatiin ja sitten jaettiin eteenpäin. Yk-

sinkertaistaen kirjojen tarina lähti liikkeelle niin, että aluksi päähenkilöt ihmetteli-

vät outoa ilmastoa, muutoksia ympäristössä tai sään ääri-ilmiöitä. Tämän jälkeen 

joku selitti päähenkilöille, mitä tarkoittaa ilmastonmuutos, mistä se johtui ja mihin 

se vaikutti. Tämän jälkeen päähenkilöt halusivat keksiä ratkaisun ongelmiin ja 

levittivät tietoa muille, sekä kannustivat muita mukaan toimintaan. Olennaista kir-

joissa oli siis viestintä, eli tiedon saaminen ja jakaminen. 
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Kun kirjojen henkilöt kuulivat ilmastonmuutoksesta, he halusivat vaikuttaa asioi-

hin. Kirjoissa tieto siis ajoi tekoihin. Päähenkilöt myös jakoivat tiedon lisäksi kek-

simiään ideoita muille, joka johti myös muiden henkilöiden toimintaan. Tiedon ja-

kaminen ja saaminen, sekä keskustelut muiden kanssa avasivat myös ymmär-

rystä kirjojen henkilöissä. Esimerkiksi kirjassa Myrsky päähenkilöt saivat ensin 

ilmastosta huolissaan olevalta tädiltään tietoa siitä, mistä heitä huolestuttavat ta-

paukset ympäristössä olivat johtuneet. Tämän jälkeen päähenkilöt alkoivat toimia 

ja samalla ”auttoivat muita näkemään oikein”. Viestimällä omista ideoistaan ja 

päättäväisyydestään päähenkilöt vakuuttivat tätinsä siitä, että ilmaston muuttu-

miseen voi vaikuttaa. Päähenkilöiden äiti kiusoitteli myöhemmin tätiä: 

 

Sinäkin, rakas tietäväinen siskoni, tarvitsit lapsia kertomaan, mikä on to-
della tärkeää, äiti sanoi Moonalle kiusoitellen. (Palttari & Kunnas, 2019, s. 
39) 

 

Viestintä on yksi ekologisen lukutaidon ydintaito, ja siihen liittyy kyky ilmaista 

omia ideoitaan, esittää ja jakaa tietoa, sekä käsitellä sitä (Wong & Kumpulainen, 

2019, s. 97). Tiedon saaminen ja jakaminen on tärkeää, jotta ihmiset voivat toimia 

ilmastonmuutosta hillitsevällä tavalla. Toisaalta tiedon lisääntyminen ei johda yk-

sinään ympäristötekoihin, vaan siihen tarvitaan paljon muutakin, erityisesti pyrit-

täessä pysyvään toiminnanmuutokseen (Kollmuss & Agyeman, 2002). 

 

Tolppasen ym. (2017) kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämallissa 

ketjut ja polkimet kuvaavat toimintaa, ja toiminta edellyttää esimerkiksi sitä, että 

sitä arvostetaan ja siitä muistutetaan (Tolppanen ym., 2017, s. 11). Ei siis ole 

yhdentekevää, millä tavoin ilmastonmuutoksesta ja sen hillitsemisestä viestitään 

esimerkiksi mediassa ja julkisessa keskustelussa. Vaikka tietoa ilmastonmuutok-

sesta olisikin, ilmastotoiminnan esteenä voi olla paljon asioita, esimerkiksi van-

hoja ja totuttuja toimintatapoja (Kollmuss & Agyeman, 2002, s. 275). Viestinnällä 

voi olla mahdollista myös vaikuttaa tähän, jos ihmisille esitetään uusia ja kestäviä 

tapoja toimia. Lapsille ei kuitenkaan ole vielä tullut syvälle juurtuneita tapoja toi-

mia, joten heille tärkeämpää on varmasti se, että ilmastotekojen viestitään olevan 

sosiaalisesti arvostettavia. Lastenkirjojen antama kuva ilmastoteoista ja niiden 

arvostettavuudesta saattaakin olla tärkeä. 
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Yhteistyö on avain muutokseen 

 

Moriarty (2021) on tutkinut ympäristöaiheisten lastenkirjojen sankarimaisia lapsi-

hahmoja, jotka ovat ottaneet niin sanotun ekokansalaisen roolin, ja joista lapsilu-

kijoiden rohkaistaan ottamaan mallia. Liiallinen poikkeuksellisten yksilöiden ko-

rostaminen kirjoissa voi kuitenkin kääntyä kirjojen ympäristötekoihin rohkaisevia 

tavoitteita vastaan. Moriartyn mukaan lastenkirjoissa tulisi näkyä enemmän taval-

liset ihmiset osana kollektiivista ympäristötoimintaa ja korostaa yhteisöllisiä te-

koja, jotka johtavat yhteiskunnallisiin muutoksiin. (Moriarty, 2021, s. 206.) Vaikka 

tämän tutkielman lastenkirjoissa oli vahvasti esillä päähenkilöiden huoli ja halu 

vaikuttaa asioihin, eivät ne kuitenkaan korostaneet liikaa yksilöä. Yhtenä ratkai-

suna ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kirjoissa esitettiinkin yhteistyö muiden 

kanssa. 

 

Yhteistyötä esiintyi kirjoissa eri tasoilla. Yhteistyötä tehtiin perheen kanssa, oman 

kylän asukkaiden kanssa, sekä yhteiskunnan tasolla. Kirjoissa kannustettiin esi-

merkiksi omaa perhettä mukaan ilmastolle kestävään toimintaan. Kirjassa Ihme 

perhettä kannustettiin tekemään kestävämpiä arkisia valintoja, sekä hieman 

isompiakin muutoksia ympäristölle parempaan suuntaan. Yhteiset teot kannusti-

vat jatkamaan eteenpäin ja tekemään entistä enemmän ilmastokestäviä valintoja. 

 

Yhteistyö kirjan henkilöiden välillä toimi voimavarana, tukena ja toivoa tuovana 

asiana. Kun päähenkilöt olivat huolissaan ympäristöstä, he pystyivät turvautu-

maan muihin samalla tavoin ajatteleviin. Esimerkiksi kirjassa Myrsky päähenki-

löiden täti oli muuttanut alueelle, jossa asui muitakin ympäristöstä huolissaan ole-

via. Heillä oli oma paikkansa kauempana niistä, jotka eivät suhtautuneet ympä-

ristön asioihin yhtä vakavasti kuin he. Päähenkilöiden täti kertoi asuinalueensa 

muista asukkaista ja heidän huolestaan: 

 

- - Olemme viljelijöitä, tieteilijöitä, insinöörejä, ja tavallisia ihmisiä. Meikäläi-
siä on aika paljon joka puolella maailmaa. Olemme huolissamme siitä, miksi 
luonnolle kaikkialla tehdään ikäviä asioita tahallaan tai vahingossa. (Palttari 
& Kunnas, 2019, s. 22–23) 
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Yhteistyö antoi kirjassa Myrsky vertaistuen lisäksi myös voimaa toimia, sekä roh-

keutta ja toivoa. Päähenkilöt halusivat suojella lähilampeaan, mutta heidän omat 

voimansa eivät riittäneet. He saivat kuitenkin apua muilta lapsilta, ja lopulta myös 

aikuisilta, mikä antoi heille toivoa. Yhteistyö näyttäytyi siis kirjassa päähenkilöille 

suurena voimavarana ja loi toivoa tulevaisuuteen: 

 

- - Juju hymyili, koska Aatos hymyili. He olivat turhaan luulleet olevansa 
ainoat Usvalammesta huolestuneet. Ainakin pienet olivat ajatelleen rakasta 
Usvalampea, ja ehkä tuleviakin pieniä. (Palttari & Kunnas, 2019, s. 32) 

 

Kirjan Sara lopussa tuotiin ilmi yhteistyötä ja sen tärkeyttä kansainvälisten järjes-

töjen sekä valtioiden tasolla. Kirjan lopussa oli otsikko ”Toivo on tekoja”, jonka 

alla kerrottiin järjestöjen toiminnasta ja kansainvälisestä ilmastosopimuksesta. 

Yhteistyöstä kansainvälisellä tasolla kerrottiin siis tavallaan vetoamalla sekä toi-

voon että vastuuseen: 

 

Pitkällä tähtäimellä halutaan ehkäistä aavikoitumista, lisätä maiden välistä 
vesitasa-arvoa ja pysäyttää ilmastonmuutos. Useimmat maailman maat 
ovat jo mukana kansainvälisessä ilmastosopimuksessa, joissa ne lupaa-
vat rajata päästöjään ja pysäyttää lämpenemisen 1,5 asteeseen. Tavoit-
teen saavuttamiseksi kaikkien on toimittava yhdessä: valtioiden, järjestö-
jen ja yksityisten ihmisten. (Korolainen & Palin, 2020, s. 44) 

 

Ympäristökasvatuksen on sanottu keskittyvän liikaa yksilöön ja yksilön toiminnan 

muutokseen, yhteisöllisen toiminnan sijaan (Moriarty, 2021, s. 206). Ferreira 

(2019) on ehdottanut, että ympäristökasvatuksen tulisi keskittyä yksilön sijaan 

enemmän yhteisön toimintaan, sillä se johtaa helpommin laajempaan sosiaali-

seen ja poliittiseen muutokseen ympäristöasioita kohtaan. Kouluissa tulisikin hä-

nen mukaansa kannustaa oppilaista aktiivisesti toimivia ympäristökansalaisia, 

jotka ovat myös poliittisesti sitoutuneita ja valmiita tekemään muutoksia yhteis-

kunnan tasolla. (Ferreira, 2019, s. 328–329.) Ilmastokasvatuksen malleissa yh-

teistyötä ei kuitenkaan ole juurikaan korostettu. Tolppasen ym. (2017) polkupyö-

rämallissa satula kuvastaa osallisuutta ja motivaatiota, joten tämä liittyy tavallaan 

yhteistyöhön. Yhteistyö on ilmastonmuutoksen hillinnässä välttämätöntä, joten 

siihen tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös ilmastokasvatuksessa. 
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7.3 Tulosten yhteenveto 

 

Analysoimissani lastenkirjoissa esiintyi monenlaisia ilmastotunteita. Jaoin tunteet 

yhdeksään kategoriaan, jotta aineiston analyysi olisi helpompaa. Eniten tunteita 

koko aineistossa esiintyi kategoriasta pelko, järkytys, epätoivo, suru ja ahdistus. 

Näitä tunteita oli kirjoissa vaikeaa erottaa toisistaan, joten päädyin yhdistämään 

nämä viisi tunnetta yhdeksi kategoriaksi. Näitä tunteita esiintyi kirjojen henkilöillä 

esimerkiksi silloin, kun he olivat juuri kuulleet ilmastonmuutoksesta tai huomasi-

vat, että luontoa on jotenkin vahingoitettu. Tunteita esiintyi myös ilmastonmuu-

toksen vaikutusten, tässä äärimmäisen kuivuuden, tuomien ongelmien vuoksi. 

Kirjoissa esiintyi myös paljon huolta. Huoli liittyi yleensä ympäristöön, eläimiin ja 

tulevaisuuteen. Lisäksi kirjoissa esiintyi välinpitämättömyyttä maapalloa ja ilmas-

toa kohtaan, joka aiheutti kirjojen päähenkilöissä kiukkua ja turhautumista. Syyl-

lisyyttä, voimattomuutta ja riittämättömyyttä koettiin ilmastonmuutoksen edessä 

sen suuruuden ja laajuuden vuoksi. Aineistossa esiintyi kuitenkin myös päättä-

väisyyttä päähenkilöiden halutessa hillitä ilmastonmuutosta ja suojella ympäris-

töä. Ilmastotoimet aiheuttivat lopulta myös ilon, innostuksen ja ylpeyden tunteita, 

kun oma toiminta koettiin tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Lisäksi kirjoissa esiintyi 

toiveikkuutta tulevaisuudesta ja siitä, että asioihin voidaan vaikuttaa. Kuvassa 12 

on kuvattu tunteiden esiintymistä koko aineistossa mainintakertojen perusteella. 

 

 

Kuva 12. Tunteet kategorioittain koko aineistossa mainintakertojen mukaan. 

PELKO/JÄRKYTYS/EPÄTOIVO/
SURU/AHDISTUS

HUOLI

ILO/INNOSTUS/YLPEYS
VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS

PÄÄTTÄVÄISYYS

KIUKKU/TURHAUTUMINEN

TOIVEIKKUUS

VOIMATTOMUUS/RIITTÄMÄTTÖMYYS

SYYLLISYYS

TUNTEIDEN ESIINTYMINEN KOKO AINEISTOSSA
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Käsiteltäessä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia tunteet voivat vaihdella pal-

jonkin. Kirjoissa oli myös havaittavissa monenlaisia tunteiden vaihtelua. Tunteet 

vaihtelivat erityisesti päähenkilöillä, mutta usein myös kirjojen aikuishahmoilla 

sen jälkeen, kun he alkoivat toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirjoissa 

esiintyi kuitenkin myös henkilöitä, joilla esiintyi vain yhtä tunnetta läpi kirjan. Kir-

jojen päähenkilöillä esiintyi eniten tunteita. 

 

Kirjoissa esiintyi niin sanottuja vaikeita ja helppoja tunteita. Eniten vaikeita tun-

teita suhteessa helppoihin tunteisiin esiintyi kirjassa Sara. Kirjassa Hulivili puo-

lestaan vaikeita ja helppoja tunteita oli yhtä paljon mainintakertojen mukaan. Kir-

joissa vaikeat tunteet olivat yleensä kirjan alussa, ja lopussa henkilöillä esiintyi 

helppoja tunteita, kun he olivat ryhtyneet tekemään ilmastokestäviä tekoja. Aivan 

kirjojen lopussa esiintyi toiveikkuutta. Huomionarvoista on, että kirjoissa esiintyi 

juuri niitä tunteita, joita etenkin nuorilla on todettu esiintyvän ilmastonmuutokseen 

liittyen (Hickman ym., 2021; Pihkala, 2019b). Myös lapset ovat ilmaisseet saman-

laisia tunteita luontoa kohtaan kuin mitä kirjoissakin esiintyy (Strife, 2012). 

 

Tunteiden lisäksi lastenkirjat kuvasivat monipuolisesti ilmastonmuutosta ilmiönä. 

Muodostin seitsemän teemaa ilmastonmuutoksesta kertovista asioista helpotta-

maan analyysia. Muodostin teemat Wongin ja Kumpulaisen (2019) ekologisen 

lukutaidon mallia apuna käyttäen. Kirjat kertoivat, mitä ilmastonmuutos ilmiönä 

tarkoittaa ja kuinka laajasti se vaikuttaa maailmaan. Lisäksi kirjat kuvasivat, miten 

ihmisten toiminta vaikuttaa ja on vaikuttanut ilmaston lämpenemiseen. Kirjoissa 

kuvattiin tärkeäksi myös päähenkilöiden suhdetta luontoon, eläimiin ja lähiympä-

ristöön. Kirjoissa esiteltiin erilaisia tapoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen sitä hil-

litsevällä tavalla. Tavat olivat pieniä ja päivittäisiä toimia, sekä suurempia kau-

punkien ja valtioiden tasolla tehtäviä toimia. Kirjoissa esiintyi myös ilmastotekoi-

hin liittyvää luovuutta. Yhtenä tärkeänä asiana kirjoissa oli myös ilmastonmuu-

tosta koskevan tiedon saaminen ja jakaminen. Tähän liittyi myös yhteistyö mui-

den kanssa, mikä on erityisen tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnässä. Yhteistyö 

toi kirjojen henkilöille vertaistukea, voimaa, rohkeutta ja toivoa. Yhteistyö muiden 
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kanssa auttoi myös henkilöiden vaikeisiin ilmastotunteisiin. Taulukossa 2 on seit-

semän teemaa, joiden alla on lueteltu teemoihin liittyviä asioita ja aiheita, joita 

kirjoissa esiintyi. 

 
Taulukko 2. Mitä kirjoissa kerrotaan ilmastonmuutoksesta? Seitsemän teemaa ekologi-
sen lukutaidon ydintaitojen pohjalta. 
 

Tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista 
Vieraslajit 
Voimanlähteet 
Kuluttaminen 
Ilmastonmuutos ilmiönä 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset maapallolla 
Poliittiset päätökset 
Ihmisten toiminta ilmastonmuutoksen taustalla 
Valtioiden toiminta 
Yritysten toiminta 
Yksityisten ihmisten toiminta 
Henkilökohtainen suhde luontoon 
Empatia luontoa kohtaan 
Empatia eläimiä kohtaan 
Omaan lähiympäristöön liittyvä empatia 
Tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
Matkustus- ja liikkumistavat 
Energian kulutus 
Vedenkulutus 
Ruokavalio 
Uudenlainen elämänrytmi ja arvot 
Tavaroiden kierrättäminen 
Kansalaisvaikuttaminen 
Ideoita ja innovaatioita 
Pienet arjen ideat ja muutokset 
Suuret innovaatiot 
Tiedon saaminen ja jakaminen 
Tieto ilmastonmuutoksesta muilta ja muille 
Keskustelut avaavat silmiä 
Tieto lisää ymmärrystä 
Ideoiden jakaminen 
Muiden kannustaminen ja rohkaisu 
Yhteistyö on avain muutokseen 
Yhteistyö perheen kanssa 
Yhteistyö oman kylän asukkaiden kanssa 
Yhteistyö yhteiskunnan tasolla 
Vertaistuki 
Rohkeus ja voima toimia 
Toivo 

 



 

65 
 

Kirjoissa esitettiin ilmastonmuutokseen liittyviä asioita uskottavasti. Kirjoista löytyi 

myös samanlaisia teemoja ja asioita kuin mitä ekologisen lukutaidon mallissa on 

esitetty tärkeiksi opittaviksi taidoiksi. Analysoimieni kirjojen välillä oli kuitenkin 

jonkin verran eroja siinä, kuinka tarkasti ilmastonmuutosta kuvattiin ja kuinka pal-

jon erilaisia tunteita esiintyi, ja kuinka paljon niitä käsiteltiin. Tässä kohtaa on hyvä 

muistaa, että yksi aineiston kirjoista on lasten tietokirja, jossa tietoa oli tarkoituk-

sellisesti enemmän kuin täysin kaunokirjallisissa teoksissa. Kuitenkin kaikki ai-

neiston kirjat olivat tärkeitä ja antoivat yhdessä hyvän kokonaiskuvan lastenkir-

joissa esiintyvistä ilmastotunteista ja ilmastonmuutoksesta aiheena.  
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8 Luotettavuus 
 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi koskee oikeastaan koko 

tutkimusprosessia, mutta suurin luotettavuuden kriteeri on kuitenkin tutkija itse 

(Eskola & Suoranta, 1998, luku 5). Niinpä arvioin tässä luvussa eniten juuri omia 

valintojani ja tulkintojani koko prosessin aikana. Aiheeseen liittyvä teoriakirjalli-

suus, mutta myös opinnoissani vuosien varrella ikään kuin vahingossa vastaan 

tulleet aineistot ovat varmasti kaikki vaikuttaneet tässä tutkielmassa tekemiini va-

lintoihin ja tulkintoihin. Myös ympäröivät asenteet ja arvot sekä ilmastonmuutos-

diskurssi ovat varmasti vaikuttaneet valintoihini ja päätelmiini tässä tutkielmassa. 

Tutkijan ontologiset ja epistemologiset taustasitoumukset ovatkin aina pohjana 

tutkimuksissa, ja ne vaikuttavat siihen, miten tutkija ylipäätään käsittää tutkittavan 

ilmiön ja miten hän esimerkiksi tulkitsee tutkimuksen tuloksia (Eronen ym., 2007, 

s. 10). 

 

Aiheen valinnan lisäksi luultavasti eniten tutkielmaani vaikuttanut asia oli aineis-

ton valinta. Aineiston valikoitumiseen vaikutti moni asia, kuten oma kiinnostuk-

seni ja tietyt itse päättämäni kriteerit, kuten alkuperäiskieli ja ilmastonmuutos-sa-

nan esiintyminen. Lisäksi kirjojen päätymiseen aineistooni vaikutti osaltaan myös 

kirjojen markkinoinnin onnistuminen, sillä ne olivat olleet esillä ja saatavilla. Li-

säksi kirjojen valikoitumiseen vaikutti aika, sillä monet samaan aikaan ilmesty-

neet ja samaa aihetta, eli ilmastonmuutosta, käsittelevät kirjat herättivät huo-

mioni. Voidaan myös ajatella, että aineiston valikoitumiseen vaikutti tavallaan 

myös sattuma. 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä oma tulkintani näkyi ehkä eniten tuntei-

den kategorisoinnissa, sekä siinä, miten poimin aineistossa esiintyviä tunteita. 

Tunteiden luokitteleminen voi olla haastavaa, sillä niitä voi olla usein hankalaa 

erottaa toisistaan. Myös kulttuurilliset prosessit vaikuttavat tunteiden esittämi-

seen, sillä joitain tunteita on esimerkiksi mediassa paljon enemmän näkyvillä kuin 

toisia, joten jotkut tunteet voivatkin jäädä vähemmälle huomiolle (Kivimäki, Ko-

lehmainen & Sumiala, 2010, s. 4–5). Luokittelussa vaikeuksia aiheutti erityisesti 

se, että kirjojen tunteet olivat monitulkintaisia ja tunteita ei mainittu kirjoissa ni-

millä, vaan ne piti päätellä kontekstista ja dialogista. Esimerkiksi tunteen ahdistus 
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olisi voinut pitää omana kategorianaan, mutta se mainittiin ainoastaan yhdessä 

kirjassa, ja muissa se oli vaikeammin tulkittavissa ja sekoittunut muihin tunteisiin. 

Yhdessä teoksessa mainittiin myös järkytys, mutta muissa teoksissa sitä ei pys-

tynyt erottamaan selkeästi muista tunteista. Kirjoissa esiintyi myös ristiriitaisia ja 

vaikeasti tulkittavia tunteita, jotka nimesin aluksi sekavaksi tunteeksi. Tähän ka-

tegoriaan olisi kuitenkin tullut vain kaksi mainintaa, joten päätin luopua tästä ka-

tegoriasta ja liitin kyseiset kohdat muihin tunteisiin. Ilmastonmuutos voi kuitenkin 

aiheuttaa sekavia, moniulotteisia tunteita ja tunteet voivat sekoittua helposti toi-

siinsa (Pihkala, 2019b, luku 3.2), joten tavallaan kategoria olisi voinut olla oma-

naan tämän tutkielman tuloksissa. 

 

Pihkala (2019b, luvut 5.1–5.4) on käsitellyt paljon ilmastotunteita omissa tutki-

muksissaan, joten käytin hänen jaotteluaan yhtenä suunnannäyttäjänä. Pihkala 

ei ole suoraan niputtanut tunteita samaan kategoriaan, mutta hän on käsitellyt 

niitä artikkelissaan ikään kuin ryhminä ja verrannut tunteita toisiinsa. Huolta, epä-

toivoa, pelkoa ja surua sekä ahdistusta käsiteltiin samassa ryhmässä. Jaottelin 

tässä tutkielmassa nämä tunteet samaan kategoriaan, mutta käsittelin huolta 

erikseen, sillä huoli oli helpommin erotettavissa muista tunteista aineistossani. 

Pihkala (2019b) käsitteli myös syyllisyyttä, riittämättömyyttä ja voimattomuutta 

yhdessä. Itse erotin syyllisyyden omaan kategoriaansa, mutta jätin riittämättö-

myyden ja voimattomuuden yhteen, sillä ne olivat aineistossa hyvin lähellä toisi-

aan. Myös suuttumuksen, tai tässä tutkielmassa kiukun, ja turhautumisen tunteet 

sijoitin keskenään samaan kategoriaan, samoin kuin Pihkala. Pihkala (2019b) kä-

sitteli samassa luvussa iloa, voimaantumista, terveyttä ylpeyttä ja toivoa. Sijoitin 

nämä tunteet muuten samaan kategoriaan, mutta erotin toiveikkuuden omak-

seen. Päätin ottaa lisäksi omiksi kategorioikseen myös päättäväisyyden ja välin-

pitämättömyyden, sillä ne olivat aineistossani esillä useaan kertaan. 

 

Myös Verlie (2019) on tutkinut ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja jakanut 

tunteet kuuteen eri tunneryppääseen. Nämä ovat ahdistus, turhautuminen, suru, 

syyllisyys, toivo ja ylitsekäyvyyden tai musertavuuden tunne (overwhelm). Viimei-

simmälle tunteelle ei suomen kielessä ole yleisesti kovin tunnettua vastinetta, 

mutta Verlie (2019) kuvaa tunnetta liian suuren ja ylikuormittavan asian kohtaa-

misen jälkeisenä itsetunnon hajottavana tilana. Tunne on ikään kuin hukkumista 
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liian suureen taakkaan tai jäämistä veden alle. (Verlie, 2019, s. 755.) Tässä tut-

kielmassa ei ollut vastaavaa tunnetta omana kategorianaan, mutta tunnetta voisi 

verrata tässä tutkielmassa esimerkiksi turhautumiseen ja kiukkuun tai voimatto-

muuteen ja riittämättömyyteen. Toisaalta Verlie (2019) oli erottanut turhautumi-

sen ylitsekäyvyyden tunteesta. Tämän tutkielman kategoriat olivat kuitenkin sa-

mankaltaisia Verlien tunnejaottelun kanssa, sillä syyllisyys ja toivo olivat omina 

kategorioinaan. Tämän tutkielman kategoriat olivat siis ikään kuin yhdistelmä Pih-

kalan (2019b) ja Verlien (2019) jaottelua. Toisaalta esimerkiksi ylitsekäyvyyden 

tunteen kohdalla huomaa, että tunteet ovat kulttuurin lisäksi myös kieleen sidot-

tuja, joten käytin jaottelussa suomen kielessä tunnettuja tunteita. Ihminen hah-

mottaakin maailmaa ja samalla myös tunteita kielen kautta ja suomen kielessä 

onkin juuri sille tyypillisiä tunnesanoja (Tuovila, 2006). 

 

Huomioin kirjoissa vain sellaiset tunteet, jotka liittyivät selkeästi ilmastonmuutok-

seen ja sen vaikutuksiin. Kirjoissa esiintyi siis muitakin tunteita, mutta ne eivät 

liittyneet ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Toisaalta kaikki tunteet eivät joh-

tuneet aivan suoraan ilmastonmuutoksesta, vaan osa tunteista liittyi esimerkiksi 

kulutukseen ja ihmisten välinpitämättömään toimintaan. Tällaisia tunteita olivat 

kiukku ja turhautuminen, joita esiintyi usein aikuishahmojen ajattelematonta toi-

mintaa kohtaan. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä halusin selvittää, mitä lastenkirjat kertovat il-

mastonmuutoksesta. Kirjoissa oli tietoa ilmiöstä hyvin laajasti ja monipuolisesti. 

Minulla ei kuitenkaan tämän tutkielman puitteissa ollut mahdollisuutta tarkistaa 

kirjoissa esitetyn tiedon todenmukaisuutta. Keskityinkin tässä tutkielmassa siis 

yleisesti tarkastelemaan sitä, millaisia asioita kirjoissa esitetään ilmastonmuutok-

sesta, enkä lähtenyt kyseenalaistamaan kirjoissa annettuja tietoja. Voisi kuitenkin 

ajatella, että aineiston joukossa olevassa lasten tietokirjassa tiedot pitäisivät hy-

vin paikkaansa. Huomioin kuitenkin jo aineistoa rajatessani kirjojen tietojen to-

denmukaisuutta ja jätin pois sellaisia teoksia, joissa ei mielestäni kerrottu ilmas-

tonmuutoksesta tarpeeksi selkeästi ja todenmukaisesti. 

 

Kirjojen todenmukaisuuteen vaikuttavat tietysti kirjailijat. Lastenkirjoja tutkitta-

essa on siis hyvä tarkastella, keitä kirjailijat ovat ja onko heillä kirjojensa taustalla 
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mahdollisesti jokin motiivi. Hulivili ja oikkuileva ilmasto -kirjan takana on Tiina Ny-

gård, joka on ammatiltaan polaarialueiden ilmastoon erikoistunut tutkija ja joka 

on asunut Huippuvuorilla, jossa ilmaston lämpeneminen on nähtävissä erittäin 

voimakkaasti (Kustannus Mäkelä, n.d.). Laura Ertimo voitti lasten tietokirjallaan 

Ihme ilmat! Miksi ilmasto muuttuu Tietopöllö-palkinnon, ja palkintoraadin yhtenä 

jäsenenä toimi paljon ilmastokasvatusta tutkinut Hannele Cantell. Ertimo on kou-

lutukseltaan filosofian maisteri maantieteen alalta. (Into Kustannus, 2020.) Näky-

mätön myrsky -kirjan kirjoittaja Mikko Pelttari puolestaan on ilmasto- ja ympäris-

tökysymyksiin erikoistunut tiedetoimittaja (Otava, n.d.). Pelttari on myös kirjoitta-

nut lokakuussa 2021 ilmestyneen kirjan ilmastolukutaidosta aikuisille. Hän pitää 

tärkeänä, että ilmastotunteisiin suhtaudutaan vakavasti. (Yle, 2021.) Tuula Koro-

lainen on palkittu kirjailija ja lastenkirjallisuuteen erikoistunut toimittaja. Hän on 

kirjoittanut runsaasti lastenkirjoja, ja tähän aineistoon valikoitui hänen teoksensa 

Sara ja kadonneet sateet. (Karisto, 2020.) Näiden tietojen valossa voidaan siis 

ajatella, että lastenkirjojen tiedot ilmastonmuutoksesta ovat hyvin paikkansapitä-

viä, sillä ainakin tässä kolme ensin mainittua kirjailijaa ovat jollain tavalla erikois-

tuneet työssään ilmastonmuutokseen. 

 

On myös hyvä pohtia, miten aineistoon valittu lasten tietokirja vaikutti tuloksiin. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen tunteisiin liittyen tietokirja ei juurikaan eron-

nut muista, ja siinä esiintyi suunnilleen yhtä paljon tunteita kuin kirjassa Myrsky. 

Olisiko kuitenkin toisen tutkimuskysymyksen kohdalla tulokset olleet hieman eri-

laisia, jos tietokirja olisi jätetty aineistosta pois, ja korvattu täysin kaunokirjallisella 

teoksella? Tietokirjassa oli esimerkiksi eniten tietoja seitsemän teeman ensim-

mäisestä kohdasta, jossa kuvattiin ilmastonmuutosta ilmiönä. Toisaalta aineis-

tossa esiintyi hyvin samanlaisia teemoja toisiinsa nähden, joten aineiston neljä 

kirjaa antoivat yhdessä kokonaiskuvauksen ilmastonmuutoksen esitystavoista 

lastenkirjoissa. Muissa kolmessa kirjassa oli kuitenkin myös taustalla ilmaston-

muutokseen perustuvaa tietoa ja kirjojen loppuihin oli koottu tietoa ilmiöstä maa-

pallolla, eli toisaalta muutkaan kirjat eivät nekään olleet pelkästään fiktiota. 

 

Pohdin erityisesti prosessin aikana, oliko ekologisen monilukutaidon mallin käy-

tössä lastenkirjojen tarkastelussa liiallisesti omaa tulkintaani. Wong ja Kumpulai-

nen (2019) ovat kehittäneet ekologisen lukutaidon mallin kuitenkin kasvattajien 
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tueksi kehittämään lasten ympäristöön liittyviä taitoja, ei kaunokirjallisuuden ana-

lysointiin. Tästä huolimatta malli soveltui kuitenkin hyvin myös ilmastonmuutok-

sesta kertovien lastenkirjojen tarkasteluun tämän tutkielman tutkimustehtävää 

ajatellen: ekologisen lukutaidon mallin ydintaitoihin viittaavia kohtia löytyi aineis-

tosta runsaasti. Tästä voisi päätellä, että lastenkirjoja voisi olla mahdollista käyt-

tää lasten ekologisen lukutaidon kehittämisen tukena ja samalla myös ilmasto-

kasvatuksen apuna. Jatkan tämän pohdintaa kuitenkin enemmän seuraavassa 

luvussa. 

 

Lopulta on tärkeää muistaa, että tutkimus on aina tutkijan omanlaiseksi raken-

tama ja yhdenlainen versio tutkittavasta aiheesta. Joku muu tekisi luultavasti sa-

man tutkimuksen hieman eri tavoin. Tuloksista voidaan kuitenkin tehdä johtopää-

töksiä, mutta ne ovat aina sidoksissa omaan kontekstiinsa, kuten aikaan, paik-

kaan ja tutkijaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, luku 3.3.3.) Aiem-

pien tutkimusten vähäisyyden vuoksi en voinut vertailla omia tuloksiani kovinkaan 

laajasti muihin tutkimuksiin. Ilmastonmuutosta ja ilmastotunteita käsitteleviä las-

tenkirjoja on alkanut ilmestyä paljon viime vuosina, joten aiheen tutkimus var-

masti kasvaa tulevien vuosien aikana. Myöhemmin voidaankin paremmin ver-

tailla tutkimusten tuloksia ja tutkijoiden johtopäätöksiä keskenään. 
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9 Pohdintaa 
 

Tuloksissa selvisi, että aineiston lastenkirjoissa esiintyy samanlaisia ilmastotun-

teita kuin lapsillakin on tutkimuksissa esiintynyt (esim. Burke ym., 2019; Petters-

son, 2014; Strife, 2012). Lisäksi lastenkirjoissa esitettiin ilmastonmuutokseen liit-

tyviä asioita ja ilmiöitä monipuolisesti ja niissä esiintyi kaikkia ekologisen lukutai-

don mallin (Wong & Kumpulainen, 2019) ydintaitoihin liittyviä kohtia. Tutkielman 

tulokset ajoivat pohtimaan, voivatko lastenkirjat auttaa ymmärtämään ilmaston-

muutosta laajemmin ja miten ilmastonmuutosta käsitteleviä lastenkirjoja voitaisiin 

käyttää apuna koulujen ilmastokasvatuksessa ja ilmastotunteiden käsittelyssä. 

 

Pihkala (2019b) on kehittänyt kolmiportaisen mallin ympäristö- ja ilmastotuntei-

den käsittelyyn kasvatustilanteissa. Mallia voitaisiin soveltaa ilmastotunteiden kä-

sittelyyn käyttämällä ilmastonmuutosta käsitteleviä lastenkirjoja opetuksessa. 

Mallin ensimmäisessä portaassa opettaja vahvistaa ilmastotunteiden olemassa-

olon (Pihkala, 2019b, luku 7), mikä voitaisiin hyvin tehdä lastenkirjojen avulla. 

Tunteiden olemassaolon sanoittaminen rohkaisee ja tuo helpotusta ilmastotun-

teiden käsittelyyn, sekä luo ympäristötunteille ikään kuin julkisen aseman ja oi-

keutuksen käsitellä niitä luokassa (Pihkala, 2019b, luku 7). Kun kirjojen hahmoilla 

esiintyy samanlaisia ilmastotunteita kuin lapsella itsellään, voi tunteita olla hel-

pompi tunnistaa, nimetä ja keskustella niistä. Mallin toisessa portaassa opettaja 

tarjoaa keskustelumahdollisuuksia tai muita metodeja tunteiden käsittelyyn (Pih-

kala, 2019b, luku 8). Pihkala (2019b, luku 8) on ehdottanut etäännyttämistä yh-

deksi keinoksi käsitellä ilmastotunteita, mikä tarkoittaa keskustelemista aiheesta 

yleisemmin, henkilökohtaisten kokemusten sijaan. Oppilaiden omat tunteet voi-

taisiin lastenkirjojen avulla etäännyttää puhumalla esimerkiksi päähenkilön ilmas-

totunteista. Mallin kolmannessa portaassa opettaja tarjoaa syvempiä ja kokonais-

valtaisempia käsittelymahdollisuuksia, eli tunnetaitojen opettelua eri metodien 

avulla (Pihkala, 2019b, luku 9), joihin voitaisiin hakea ideoita kirjojen maailmasta 

ja käyttää niitä esimerkiksi inspiraationa kehollisiin tai taiteellisiin harjoituksiin. 

 

Ilmastotunteiden käsittelyn lisäksi lastenkirjat voivat toimia keskustelunavauk-

sena puhuttaessa ilmastonmuutoksesta. Lastenkirjat tarjosivatkin hyvän lähtö-

kohdan keskustelulle ilmastonmuutokseen liittyen, kuten Axelrod ym. (2020, s. 
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43) huomasivat tutkimuksessaan. Keskustelu ja asioiden pohtiminen koko luokan 

kesken on muutenkin tärkeää, erityisesti monimutkaisia asioita käsiteltäessä. 

Keskustelut voivat tarjota myös opettajalle uusia näkökulmia ja auttaa opettajaa 

ymmärtämään paremmin lasten tunteita ja ajatuksia ilmiön taustalla. Opettajan 

on kuitenkin hyvä muistaa, että hänen mielestään tärkeät asiat ja teemat eivät 

välttämättä esiinny oppilaille keskeisimpinä asioina teoksessa, joten keskustelua 

ei tulisi jyrätä omilla tulkinnoilla (Happonen, 2020, s. 250). Kirjoista keskustelta-

essa onkin tärkeää kuunnella lasten ajatuksia ja pohtia heille heränneitä kysy-

myksiä yhdessä. Kirjoissa esiintyviä asioita voi myös tuoda todellisuuteen ja poh-

tia, miten ne vaikuttaisivat omaan elämään. Alakoulun ilmastokasvatuksessa tär-

keää onkin dialoginen vuorovaikutus oppilaan kanssa (Ratinen & Pahtaja, 2020). 

 

Oppilaat kaipaavat konkreettisia esimerkkejä ilmastonmuutokseen liittyen, sillä 

esimerkiksi Suomesta katsottuna ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat näyttäy-

tyä hitaina ja kaukaisina (Ratinen & Pahtaja, 2020, s. 13). Lastenkirjat voivatkin 

tarjota konkreettista kuvaa siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa eri puolilla maa-

ilmaa ja keihin se vaikuttaa maailmassa eniten (Axelrod ym., 2020, s. 43). Tämän 

tutkielman aineistossa yhdessä kirjassa kuvattiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

selvästi kriisialueella, mutta myös muissa kirjoissa oli nähtävillä muutoksia ympä-

ristössä. Kirjoissa tuotiin esiin ilmastonmuutoksen monimutkaisuus ja sen hyvin 

laajat vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. 

 

Lastenkirjat voivat siis auttaa hahmottamaan ilmastonmuutokseen liittyviä laajoja 

kokonaisuuksia ja yhteiskunnan ongelmallisia rakenteita. Duram (2021, s. 1497) 

on todennut, että tieteidenvälisten näkökulmien ja yhteiskunnallisten kontekstien 

ymmärtäminen, monitieteiset tiedot ja taidot, sekä toivo ovatkin tärkeitä ilmasto-

kasvatuksessa. Huoli, pelko ja muut tunteet eivät suoraan sitouta lapsia toimi-

maan ympäristöystävällisesti, joten muiden tunteiden rinnalle tarvitaankin toivoa, 

jotta voidaan lisätä lasten ympäristövastuullista toimintaa (Corner, Roberts, 

Chiari, Völler, Mayrhuber, Mandl & Monson, 2015, s. 530). Toivolla on myös to-

dettu olevan positiivinen vaikutus ihmisen sitoutumisessa ympäristöystävälliseen 

toimintaan (Ojala, 2012, s. 637). Tämän tutkielman lastenkirjoissa esiintyi toivoa, 
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ja sitä tuotiin esiin erityisesti kirjojen lopussa. Toisaalta myös vaikeilla ilmastotun-

teilla on oma vaikutuksensa, sillä monenlaiset tunteet voivat motivoida ihmisiä 

toimimaan (Pihkala, 2019b, luku 3.7). 

 

Ilmastonmuutosta käsittelevistä lastenkirjoista voi siis olla hyötyä koulujen ilmas-

tokasvatuksessa, sillä ne voivat auttaa lapsia käsittelemään vaikeita ilmastotun-

teita, sekä ymmärtämään syvällisemmin ilmastonmuutosta laajana ilmiönä. Kui-

tenkin siitä, kehittävätkö lastenkirjat todellisuudessa lasten ekologista lukutaitoa, 

tai tarkemmin ilmastolukutaitoa, tarvittaisiin laajempaa tutkimusta. Tämä tut-

kielma herätti myös muita kysymyksiä, joihin en tässä voi saada vastauksia. Kir-

joissa oli paljon henkilöitä, jotka muuttivat toimintatapojaan ja alkoivat tehdä il-

mastolle kestäviä valintoja, joten olisi mielenkiintoista tietää, kannustavatko il-

mastonmuutosta käsittelevät lastenkirjat lapsia toimimaan ympäristövastuulli-

sella tavalla. Kirjat ovat luonnollisesti aikuisten kirjoittamia ja kirjoissa esiintyvät 

hillintäkeinot aikuisten keksimiä, joten emme voi tietää, innostuvatko lapset niistä. 

 

Toisaalta ilmastonmuutosta käsittelevät lastenkirjat eivät vaikuta vain lapsiin, 

vaan ne voivat vaikuttaa myös kirjoja lukeviin aikuisiin. Ilmastonmuutosta käsitte-

levissä lastenkirjoissa voikin nähdä aikuisille suunnatut ”vetoomukset”. Lasten-

kirjoissa voidaan esimerkiksi mainita, että aikuiset eivät ole toimineet ilmastolle 

ja maailmalle kestävällä tavalla, joten lapset kärsivät siitä. Tämä voi aiheuttaa 

aikuislukijassa monenlaisia tunteita. Kirjailija Leena Krohn on kertonut pitävänsä 

lastenkirjojensa lukijakuntaa laajempana kuin aikuisille suunnattujen kirjojensa: 

”Kun kirjoitan lapsille, kirjoitan kaikille, mutta kun kirjoitan aikuisille, kirjoitan vain 

joillekuille.” (Krohn, 2010, viitattu lähteessä Heikkilä-Halttunen, 2013, s. 257). 

 

On tärkeää oppia ymmärtämään monipuolisesti maailmaa, ihmisen järjestelmiä 

ja niiden vaikutusta toisiinsa. Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa varmasti, 

joten kouluissa tulisi opettaa taitoja, joilla sopeutua tulevaisuuden muutoksiin ja 

oppia kehittämään ratkaisuja tuleviin ongelmiin. Yhteistyön merkitystä tulisi myös 

korostaa koulujen ilmastokasvatuksessa (Ferreira, 2019), sillä tekoja tarvitaan 

koko maailman tasolla. Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa 

tarvitaan luovuutta ja uusia innovaatioita. Lastenkirjat ovatkin omiaan ruokkimaan 

mielikuvitusta.  
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