
  

 
ILMASTOHÄTÄTILA JA 

PLANETAARINEN ETIIKKA 
IHMISEN ELOONJÄÄMISOPPI 2020 

 
Ekosäätiön perinteiset keskustelu- ja 
luentotilaisuudet nostavat keskusteluun 
kestävän kehityksen asioita 
ylisukupolvisena haasteena otsikolla 
Ilmastohätätila ja planetaarinen etiikka. 
Odotettavissa on kiinnostavia 
puheenvuoroja hätätilaetiikasta, 
moraalista, toivosta, ilmastonmuutoksen 
filosofiasta ja henkilökohtaisista valinnoista  
 
Ekosäätiön kumppaneina ovat 
Keskustakirjasto Oodi, Nuorten Agenda 2030, 
Demos ry ja Etelä-Tapiolan lukio. 
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ILMASTOHÄTÄTILA JA PLANETAARINEN 
ETIIKKA  
 
IHMISEN ELOONJÄÄMISOPPI 2020 
 
Ekosäätiön perinteiset keskustelut ja luentotilaisuudet nostavat keskusteluun 
kestävän kehityksen asioita ylisukupolvisena haasteena otsikolla 
Ilmastohätätila ja planetaarinen etiikka. Odotettavissa on kiinnostavia 
puheenvuoroja hätätilaetiikasta, moraalista, toivosta, ilmastonmuutoksen 
filosofiasta ja henkilökohtaisista valinnoista. Ekosäätiön kumppaneina ovat 
Keskustakirjasto Oodi, Nuorten Agenda 2030, Demos ry ja Etelä-Tapiolan 
lukio.  
Tilaisuuksia voi seurata suoratoistona, jonka linkki on jo Ekosäätiön 
nettisivulla https://ekosaatio.fi. Kuulijoiden määrä on toistaiseksi rajoitettu 
puoleen normaalista Covid-19 -tilanteesta johtuen. 
 
 

Globaalietiikka – hätätilaetiikka 
Tiistai 22.9.2020 klo 13-15, Sali Kuutio 
 
Teemana globaalietiikka - hätätilaetiikka, monikulttuurinen arvopohja ja 
kriisinetiikka. Avaako koronapandemia tietä planetaariselle etiikalle? Koronan 
pysäyttämiseen on tartuttu päättäväisesti. Entä jos toimisimme yhtä 
päättäväisesti pysäyttääksemme planeettaa tuhoavan kilpajuoksun? 
Entiseen ei ole paluuta. Onko vuoden 2020 pandemiakokemus luomassa 
ymmärryksen globaalin yhteisöllisyyden tärkeydestä ja mahdollisuudesta? 
Mitä eettinen konsensus ja globaalietiikka tarkoittaisi nykytilanteessa? 
Globaalin etiikan mahdollisuus keskeisten luonnonvarojen ylikulutuksen ja 
pilaamisen estämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen 
pelastamiseksi - planeetan ja ihmiskunnan pelastamiseksi.  
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Taustoittavat avaukset:  
Siirtymä kestävästä kehityksestä planetaariseen näkökulmaan, Sauli 
Rouhinen, YTT, Ekosäätiön hallituksen puheenjohtaja 
Kasvu globaaliin eettiseen vastuukykyisyyteen, prof. Reijo E Heinonen, UEF 
 
Keskustelu 
- Reijo E Heinonen, prof. yleinen teologia, globaalietiikka, UEF 
- Marja-Liisa Honkasalo, LKT, prof., UTU, vieraileva tutkija 

Taideyliopistossa Koneen säätiön hankkeessa 
- Paavo Pelkonen, prof. metsätiede, luonnontiede, UEF 
- Sara Nyman, ilmastoaktivisti ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän vpj, 

Nuorten Agenda 2030 
- Oscar Smith, opiskelija, Etelä-Tapiolan lukio 
 
Keskustelun moderaattorina Ekosäätiön varapuheenjohtaja Jukka Noponen. 
 
 

 

Filosofia ja ilmastohätätila 
 
Tiistai 13.10.2020 klo13-15, Sali Kuutio 
 
Teemana toivon filosofia. Vakavassakin tilanteessa toivo kasvaa inhimillisestä 
ymmärryksestä, johon filosofinen tarkastelu ja väittely parhaimmillaan voivat 
antaa tärkeän panoksensa. Lokakuussa ilmestyvän Simo Kyllösen ja Markku 
Oksasen toimittaman Ilmastonmuutos ja filosofia-kirjan kirjoittajat 
perustelevat, miksi filosofien puheenvuoroilla on merkitystä juuri nyt. 
Vasta vuonna 2019 Ilmastokriisistä ja hätätilasta puhuminen on saanut 
varsinaista vastakaikua mediassa ja poliittisilta päätöksentekijöiltä. Mutta 
mitä erityistä sanottavaa filosofeilla on? Eikö hätätila ole pikemminkin tekojen 
ja toiminnan aikaa, ei filosofien, jotka ihmettelevät voiko hiipivää katastrofia 
edes tunnistaa hätätilana? Planetaariseksi kasvanutta ihmisen 
vaikutusaikakautta on alettu nimittää antroposeeniksi, ihmisenajaksi –
pakottaa uudella tavalla pohtimaan ihmisen osaa ja olemusta, ihmisen 
mahdollisuuksia, kykyjä ja vastuuta. Ilmastokriisin edessä inhimillinen 
olemassaolo uhkaa menettää merkityksensä ja eettisen oikeutuksensa. 
Eksistentiaalinen merkityksettömyyden ja toivottomuuden kokemus ennen 
katastrofin toteutumista on saanut jo oman nimensä: ilmastoahdistus. 
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Keskustelu 
- Simo Kyllönen, VTT, yliopistonlehtori, tutkimusetiikka ja avoin tiede, HY; 
toimii myös keskustelun moderaattorina. 
- Markku Oksanen, VTT, yliopistonlehtori, filosofi, UEF 
- Sara Nyman, Nuorten Agenda 2030 
- NN, Etelä-Tapiolan lukio 
 
 

Ilmastohätätila ja kriisinhallinta 
Tiistai 17.11.2020 klo13-15, Sali Kuutio 
 
Teemana on välttämättömyys estää maapalloa hyppäämästä sellaiselle 
kuumenemisen radalle, mistä ei ole paluuta. On tiedostettava 
biogeofyysisten keikauspisteiden kasautuminen ja luotava sellainen 
ekologinen jälleenrakennus, joka pikaisesti tekee kaikesta tuotannosta ja 
kulutuksesta ilmastoa ja elonkirjoa eli luonnon monimuotoisuutta suojelevaa. 
Viiveellä vaikuttavien kriisien torjuntaa täytyy tehdä jo kauan ennen kuin 
pahimmat vaikutukset näkyvät. Kriisit voivat olla ”hitaita” tai nopeita”. Laajoja 
globaaleja vaikutuksia aiheuttavia ympäristörikoksia (ecocide) täytyy käsitellä 
rikoksina ihmiskuntaa vastaan.  
 
Taustoittavat avaukset:  
 
Kasautuvat kriisit vaativat toimia tulevaisuutemme turvaamiseksi, 
suurlähettiläs emeritus Mikko Pyhälä, Ekosäätiön hallintoneuvoston 
puheenjohtaja; toimii myös keskustelun moderaattorina. 
 
Jälleenrakennus epävarmassa maailmassa, Ville Lähde, filosofi, FT, Bios 

 
Keskustelu 
- Ville Lähde, filosofi, FT, Bios 
- Pauli Putkiranta, geoinformaatikko, dipl.insinööri, Elokapina, Ihmisen 
hallittavissa olevien ja hallitsemattomien prosessien vuorovaikutus.  
- Sofia Savonen, puheenjohtaja, HLPF-nuorisodelegaatti, Nuorten Agenda 
2030 
- NN, lukiolainen, Etelä-Tapiolan lukio 
 

Ilmastohätätila ja henkilökohtaiset valinnat 
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Tiistai 8.12.2020 klo13-15, Sali Kuutio 
 
Teemana kansalaisten ja päättäjien ilmastoasenteet. 
Tilaisuus rakentuu ”Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys”-
tutkimushankkeen ympärille. Siinä on tarkasteltu suuryritysjohtajien, 
kuntapäättäjien ja kansalaisten ilmastoasenteita, suhtautumista erilaisiin 
ilmastotoimiin ja ilmastotietoutta. 
 
Millaisin keinoin erilaiset kansalaiset saataisiin mukaan ilmastomuutoksen 
torjuntaan? Millä tavoin olisi mahdollista vahvistaa erilaisten ilmastotoimien 
sosiaalista hyväksyttävyyttä? Mikä on yksilön rooli, mikä päättäjien, mikä 
yritysten? Millä tavoin kansalaiset pystyttäisiin motivoimaan ilmastotyöhön 
erilaisissa rooleissa: kansalaisina, kuntalaisina, kuluttajina, työntekijöinä?  
 
Taustoittavat avaukset:  
 
Kansalaiset ilmastotoimijoina, Mari K. Niemi, johtaja, Vaasan yliopiston 
InnoLab; toimii myös keskustelun moderaattorina  
 
Kansalaisten ja päättäjien ilmastoasenteista, Ville Pitkänen, tutkija, e2 
 
Keskustelu 
- Ville Pitkänen, tutkija, e2 
- Tommi Lehtonen, professori, soveltava filosofia, Vaasan yliopisto 
- Heta-Elena Heiskanen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö 
- Orna Ben Lulu, free-toimittaja, valokuvaaja, Nuorten Agenda 2030 
- NN, Etelä-Tapiolan lukio 
 
 
 


