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anna leHtonen

Kestävyyskriisien keskellä tarvitaan 
taidekasvatusta, luovaa leikkiä ja  

draaman tajua 

“Hyvää huomenta, oppilaat. Tänään meillä on 
aiheena ilmastonmuutos, joka on yksi ihmiskun-
nan tämänhetkisistä suurimmista haasteista.”
”Opettaja, opettaja, miksi meidän täytyy puhua 
ilmastonmuutoksesta. Siitä tulee mulle niin paha 
mieli.”

”Niinpä. Ilmastonmuutos tuntuu pahalta. Se 
herättää usein hankalia tunteita. Kuitenkin sii-
tä puhuminen ja sen käsitteleminen yhdessä voi 
helpottaa.”

”Opettaja, opettaja”, toinen oppilas keskeyttää 
opetuksen. ”Eikö meidän pitäisi sammuttaa sit-
ten valot, kun kerran puhumme ilmastonmuu-
toksesta?”

”No, niin, no kyllä. Olet oikeassa. Voisitko sinä 
sammuttaa valot?”

Istumme marraskuisessa pimeässä luokka-
huoneessa ja juttelemme ilmastonmuutoksesta. 
Oppilaat vaikuttavat hiljaisilta. Päädymme siksi 
opiskelemaan perusasioita oppikirjasta. Jotta nä-
kisimme ja voimme lukea jotain, joudumme sy-
tyttämään uudelleen valot luokkaan.

Saadaksemme kuvan siitä, mikä kaikki elämäs-
sämme vaikuttaa ilmastonmuutokseen, ryhdym-
me tekemään luokassa hiilijalanjälkitestiä.

”Millaisia tuloksia te saitte?” kyselen oppilailta. 
Oppilaat ovat edelleen hiljaisia. 

”Yleensä suomalaiset tuottavat hiilipäästöjä il-
makehään niin paljon, että jos kaikki maapallon 
asukkaat eläisivät kuten me elämme ja jos kaikki 
ihmiset tuottaisivat yhtä paljon hiilipäästöjä kuin 
me, tarvittaisiin 3,8 maapalloa. Meidän pitää siis 
muuttaa elämäntapojamme ja tuottaa siten vä-
hemmän päästöjä.” Näen yhden oppilaan tulok-
sena viisi maapalloa. 

Samassa välituntikello soi ja oppilaat ryntää-
vät pihalle. 

Luokassa sekä ulkona on hiljaista ja pimeää. 
Niin on minun ajatuksissani ja ehkä myös oppi-
laiden ajatuksissa.

Tarina on kuviteltu, mutta perustuu kokemuk-
silleni luokanopettajana, kun olen käsitellyt il-
mastonmuutosta isompien oppilaiden kanssa 
oppitunneilla. Tarina on lisäksi osa kasvatus-
tieteen väitöstutkimustani (Lehtonen 2021, 1), 
jonka herättämiä ajatuksia ilmasto- ja kestä-
vyyskasvatuksen haasteista ja draaman mah-
dollisuuksista vastata näihin haasteisiin poh-
din tässä kirjoituksessa. Ilmastokasvatus tun-
tuu usein mahdottomalta tehtävältä, jolle 
on tarinan tavoin vaikea löytää sopiva hetki 
ja tunnelma. Ilmastokasvatus on myös tutki-
musten mukaan haastavaa. Ilmastonmuutos 
on ilmiönä hyvin monimutkainen, ja siihen 
liittyy paljon virhekäsityksiä (Ratinen 2016). 
Ehkä suurimpana haasteena ovat kuitenkin il-
mastonmuutoksen herättämät vaikeat tunteet 
sekä ristiriidat, jotka liittyvät elämäntapojen 
ja kulutuskulttuurin muuttamisen välttämät-
tömyyteen (Pihkala 2019). 

Kouluille on määritelty merkittävä rooli 
siirtymässä kohti kestävämpää ja hiilineutraa-
lia yhteiskuntaa. Kestävä kehitys on keskeises-
sä roolissa perusopetuksen arvoperustassa ja 
vahvasti esillä myös laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteissa. Opettajat kokevat kuitenkin epä-
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varmuutta ja riittämättömyyttä kestävyyskas-
vatuksen äärellä (Aarnio-Linnanvuori 2018; 
Hermans 2016). Koulujen valmiudet kasvattaa 
aktiivisia ympäristötietoisia kansalaisia ovat 
kyseenalaiset (Mykrä 2021). Kansallisten ope-
tussuunnitelmien kestävyyden tavoitteet ovat 
vaarassa jäädä vain retoriikaksi ja ekososiaali-
nen sivistys utopiaksi. Olemme kaikki osa tätä 
viheliäistä ongelmaa, halusimme tai emme. 
Niin on myös koulu.

Kestävyyskriisissä on sopeutumisen, 
yhteyksien ymmärtämisen ja taiteen 
tarve

Kestävyyskriisi herättää haastavia tunteita ja 
kysymyksiä niin oppilaissa kuin opettajissa-
kin: miksi ihmiset eivät tee niin kuin pitäisi 
vaan ajautuvat toimimaan kestämättömästi? 

Vaikka meillä on kaikki tarvittava tieto il-
mastonmuutoksen hillitsemiseksi, yhteiskun-
nallinen siirtymä kohti hiilineutraaliutta ja sen 
edellyttämä elämäntapojen muuttaminen on 
hidasta. Kestävyystieteessä ja ilmastokasvatuk-
sessa onkin tiedostettu perinteisen tiedonala-
keskeisen tietämisen ja tiedon ymmärtämiseen 
tähtäävän koulutuksen rajallisuus (Tolppa-
nen, Aarnio-Linnanvuori, Cantell & Lehtonen 
2017). Itseasiassa perinteistä, erillisiin tiedon 
aloihin siiloutunutta tietämistä ja kasvatusta 
pidetään yhtenä kestävyysongelmien juuri-
syynä (Lehtonen, Salonen, Cantell & Riutta-
nen 2018). Niin kutsuttujen viheliäisten tai 
pirullisten, kompleksisten kestävyyshaastei-
den äärellä tarvitaan täydentävää intuitiivista 
älykkyyttä sekä kokonaisvaltaisia, yhteyksien 
ymmärtämistä vahvistavia tietämisen tapoja. 
Kestävyystieteessä ja -kasvatuksessa sekä ilmas-
tonmuutoksen yhteydessä on alettu yhä enem-
män puhua ilmastonmuutokseen sopeutumi-
sesta. Ilmastokriisi edellyttää aktiivista sopeu-
tumista, kykyä toimia kestävyyden puolesta 
epävarmuuden ja ristiriitojen keskellä. 

Kun haluamme löytää kestävämpiä tapoja 
ajatella ja toimia, tarvitaan systeemistä ymmär-
rystä maailmasta ja ihmisestä osana globaale-
ja ekososiaalisia yhteyksiä, joissa yksilöillä on 

merkityksellinen rooli. On korostettava sitä, 
miten ilmastonmuutoksen hillintä on kaik-
kien ihmisten ja elämän säilymisen kannal-
ta tärkeää. Ilmastonmuutos on globaali on-
gelma. Sen vaikutukset näkyvät eri tavoin eri 
puolilla maailmaa, joten ratkaisut on tehtä-
vä paikalliset olosuhteet huomioiden. Olen-
naista on myös ymmärtää oppiminen ja ih-
minen kokonaisvaltaisesti sekä tietäminen 
relationaalisesti, aktiivisen maailmasuhteen 
rakentamisena ja rakentaa siltoja oppijoiden 
elämis maailmaan. Tunteet on syytä ymmär-
tää merkittävänä osana oppimista ja ajattelua 
sekä ihmisen mieli ja keho kokonaisuutena. 
(Lehtonen ym. 2018.) 

Taiteella on tärkeä rooli kulttuurisessa mur-
roksessa. Sen tehtävänä on herättää tunteita ja 
koskettaa, luoda yhteys ihmisen luovaan mie-
likuvien maailmaan. Taide voi myös tehdä nä-
kyväksi pinnan alla olevaa tai sanoittaa sellaisia 
kokemuksia, joista on muuten vaikea puhua, 
kuten vaikkapa ympäristökysymysten herättä-
mästä vieraantumisesta, ristiriitaisista tunteista 
ja tarpeista tai asenteista, joille normatiivises-
sa ympäristökasvatuksessa ei ole tilaa (Ylirisku 
2021). Kestävyyskriisin keskellä tarvitaan kes-
tämättömien mielikuvien pois oppimista sekä 
uudenlaisia tapoja nähdä, ajatella ja suhtau-
tua. Taiteessa ei ole oikeita ja vääriä vastauk-
sia; taiteellinen työskentely antaa parhaimmil-
laan tilaa ihmetellä moniäänisesti sekä kuvi-
tella ja tuntea vapaasti. Yhteisöllinen taiteelli-
nen työskentely ympäristökysymyksien äärellä 
voi mahdollistaa merkityksellisyyden, lohdu-
tuksen ja myötätunnon kokemuksia. Taiteiden 
kautta voidaan tuoda abstraktit käsitteet ja etäi-
siltä tuntuvat ilmiöt lähelle ja merkityksellisiksi 
(Eernstman & Wals 2013).

Draaman tila kestävyystaitojen 
harjoittelemiselle, tutkimiselle ja 
tietämiselle 

Väitöstutkimukseni opetuskokeilut havainnol-
listavat, miten draamakasvatuksessa voidaan 
syventää ymmärrystä ihmisyydestä ilmaston-
muutoksen todellisuudessa sekä harjoitella 
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keskeisiä kestävyystaitoja kuten vaikuttamista 
ja tutkia erilaisten ihmisten suhtautumista poja 
roolityöskentelyn kautta (Lehtonen, Österlind 
& Viirret 2020). Samalla voidaan pohtia kriit-
tisesti yhteisöllisiä tapoja suhtautua luontoon, 
tulevaisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Koke-
mukset draamasta voivat herättää sekä kriittis-
tä ajattelua että halua toimia vastuullisemmin. 
Draamakasvatuksen harjoituksia voidaan myös 
soveltaa tulevaisuuskasvatukseen ja visioida 
vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia: sekä uhka-
kuvia että toivottuja tulevaisuuksia ja tapoja 
elää yhdessä kestävämmin (Lehtonen 2012). 

Draamallisessa työskentelyssä henkilö-
kohtaiset ja yhteiset mielikuvat sekä kokemuk-
set tulevat näkyväksi, esitetyiksi ja jaetuiksi. 
Haastavat kysymykset, asenteet, ympäristötun-
teet ja aiheen herättämät ristiriidat voivat kana-
voitua draaman käyttövoimaksi. Yhdessä voi-
daan pohtia, mistä ajattelumme ja mieli kuvat 
kumpuavat ja miten haluamme suhtautua 
draamassa käsiteltäviin aiheisiin.  Esimerkiksi 
nuorten lyhyissä draamapajoissa tuottamat 
esitystarinat käsittelivät kysymyksiä vastuusta, 
välinpitämättömyydestä, ohikulkemisesta ja 
vieraantumisesta, joita tehtiin näkyviksi teatte-
rin tragedian, parodian ja heräämisen keinoin 
(Lehmann 2016; Lehtonen & Pihkala 2021). 

Draamallinen työskentely voi synnyttää 
turvallisen, moninaisuutta kunnioittavan tilan 
yhteisölliselle kokemukselliselle oppimiselle 
ja luovalle tutkimisen prosessille. Kun osal-
listutaan yhteiseen tarinoiden ja draaman ku-
vitellun todellisuuden rakentamiseen, omaa 
ajattelua ja ilmaisua suhteutetaan yhteiseen 
prosessiin. Parhaimmillaan draamatoiminta 
voi tuottaa rikasta materiaalia, erilaisia perfor-
matiivisia synteesejä osallistujien ajattelusta ja 
heidän kokemuksistaan. Draaman tuottamas-
sa kokemuksellisessa tietämisessä jää tilaa ri-
vien väliin. Draamassa syntyvää kokonaisval-
taista kokemusta on vaikea kuvailla sanoilla 
yksiselitteisesti, siksi tällaista tietoa on syytä 
myös esittää draaman keinoin. 

Yksin, mutta yhdessä -tutkimusruno on 
esimerkki draamalle tyypillisestä kokemuksel-
lisesta tietämisestä, joka kutsuu tulkitsemaan 

ja sen merkitys syventyy tulkinnan kautta. 
Runo kuvaa draamaopiskelijoiden kokemuk-
sia metsätyöpajassa, jossa kuunneltiin metsän 
puhetta, tehtiin kehollisia runoelmia ja osallis-
tuvia esityksiä, joissa osallistujien kokemukset 
tulivat dialogiin. Olen koonnut ja valikoinut 
runoon ajatuksia draamaopiskelijoiden alku-
peräisistä kirjoituksista. Kun luin heidän re-
flektiivisiä kirjoituksiaan, tekstit ryhtyivät ru-
nolliseen dialogiin kuin luonnostaan. Myös 
tutkimusruno tuo yhteen opiskelijoiden ko-
kemukset ja niistä kirjoitetut henkilökohtai-
set reflektiot. 

Yksin, mutta yhdessä
 
Tänään kohtasin kevään. 
Metsän vihreys hulmahti lävitseni valtavalla 
voimalla. 
Rauha. Metsän ääniä. 
- Kuka täällä asuu? Anteeksi, kun häiritsen.
- Kyllä tänne mahtuu, metsä huusi hiljaa. 
 
Kohtasin äitini metsänkeijuna 
sillalla lapsuudesta tähän hetkeen. 
 
Lohtu ja leikki. Ilo.
- Minä olen nyt tässä juuri kuin olen ja niin on 
hyvä.
- Miksi en voisi elää kuin lapsi? 
Tuntui oudolta, mutta nautin siitä.
- Miksi en voisi elää omalla tavallani? 
 
Metsän taideteos: Puu halasi kiveä juurillaan ja 
lohkeamassa ketulle sopiva pesä. 
Kiven, kasvin ja eläimen symbioosi odotti 
löytäjäänsä. 
- Kuinkahan monta ohikulkijaa oli jäänyt sen 
ääreen ihastelemaan? 
 
Me kaikki ollaan yhtä.  
Yksin, mutta yhdessä.  

Runo kuvaa osallistujien kokemuksia itsensä,  
oman menneisyyden ja luonnon kohtaami-
sesta. Osallistujat kokivat luonnossa olemi-
sen lohduttavaksi ja eheyttäväksi metsätyö-
pajaa edeltäneen ilmastonmuutoksen inhi-
millisiin syihin keskittyneen työskentelyn jäl-
keen. Draamallinen toiminta luonnon ympä- 
ristössä voi näin edesauttaa yhteyden ja  yhteen 
 kietoutumisen kokemuksia itsen, luonnon, 
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kanssaolijoiden ja itsessä olevan luonnon  
kanssa. 

Luonnossa oleminen, kehollinen ja yhtei-
söllinen toiminta on tärkeää ekokriisin kes - 
kellä ja auttaa ympäristökriisin herättämään 
ahdistukseen sekä muihin haastaviin tuntei-
siin (Pihkala 2019). Runossa kuvastuu draama- 
 toiminnan synnyttämä hyväksyvä, vakavan lei-
killinen, tavanomaisesta ajattelusta vapauttava 
ja turvallinen tila kuvitella, eläytyä ja kohda-
ta itsensä yksin mutta yhdessä. Tällaiset tilat 
voivat vahvistaa toivoa ja turvallisuuden tun-
netta ekokriisin keskellä sekä edistää sopeu-
tumista huolestuttavaan ilmastonmuutoksen 
todellisuuteen.

Draaman kutsu eettiseen dialogiin ja 
luovaan leikkivään suhtautumiseen 

Taideperustaisen – draamalle myös tyypillises-
ti avoimen, jopa kaoottisen – oppimis- ja tut-
kimisprosessin ohjaaminen on haastavaa. Oh-
jaajan työssä keskeistä on luoda turvallinen ja 
rento luovuuden ilmapiiri, jossa voidaan irrot-
tautua arjen ajattelusta sekä heittäytyä yhtei-
seen draaman maailmojen kuvittelemiseen ja 
luomiseen. Ohjaaja tarvitsee keskeneräisyyden 
sietämisen, ryhmädynamiikan ja ristiriitojen 
keskellä toimimisen taitoja ja ennen kaikkea  
eettistä tunneherkkyyttä. On olennaista tiedos-
taa, millaisia mielikuvia ja stereotypioita vah-
vistamme. Vaikka draama antaa mahdollisuu-
den erilaisten asenteiden vastakkainasettelulle, 
tärkeintä on vahvistaa ymmärrystä ihmisyy-
destä ja empatiaa, luoda kohtaamisia, dialogia 
ja yhteyksiä eri tavalla ajattelevien sekä toimi-
vien ihmisten välille. 

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen eli 
ajattelu- ja toimintatapojen muuttaminen ja 
toimiminen ei ole helppoa. Valmiiksi tarjotut, 
yksinkertaisilta vaikuttavat ratkaisut eivät vält-
tämättä tyydytä, koska ihmisillä on psykologi-
nen tarve henkilökohtaisille luoville ratkaisuil-
le ilmastonmuutoksen herättämien ristiriito-
jen keskellä (Lertzman 2015).  Draama kutsuu 
yhteisölliseen luovaan toimintaan ja leikkiin, 
kuvittelemaan erilaisia todellisuuksia siitä, 

miten elää ja toimia kestävämmin ilmaston-
muutoksen todellisuudessa. Kasvattajina, ai-
kuisina ja opettajina meidän tehtävämme on 
tukea lasten luovaa ajattelua ja tarjota mah-
dollisuuksia yhteisölliselle toiminnalle. Näin 
voimme tuoda toivoa lapsille ja nuorille, joi-
den tulevaisuutta ilmastonmuutos ja muut 
kestävyyskriisit synkästi varjostavat. 

Draaman taju voi niin ikään auttaa aikuisia 
sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja sen edel-
lyttämään kulttuuriseen muutokseen (Pihkala 
2017). Ilmastonmuutos on tragedia, jossa ih-
miset ajautuvat toimimaan kestämättömästi. 
Sopeutumista voi edistää, kun tiedostaa oman, 
yhteiskunnallisen ja maailman poliittisen draa-
man, jonka keskellä kasvattajina toimimme: 
Millainen on tarinamme draaman kaari? Mil-
laisten ristiriitojen ja jännitteiden keskellä 
elämme? Millaista tarinaa haluamme kertoa? 
Millaisen todellisuuden haluamme mielikuvil-
lamme ja teoillamme rakentaa?  Millainen voi-
si olla loppuratkaisu ja minun roolini toivon 
 todellisuuden rakentamisessa? 
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