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Aino: Koeks sä olevas luonnonläheinen ihminen? 

Ilmari: Kyllä mä omasta mielestäni oon, että aika paljon tulee liikuttua luonnossa ja käytyä 

eräretkillä ja marjastamassa ja sienessä ja muuta tällasta, että pääharrastukset liittyy lähinnä 

luontoon. 

Kaisa: Se on vähän siinä rajoilla, että nautin kyllä luonnossa olemisesta, mutta mä tiedän et sitä ei 

tuu tehtyä hirveen paljoo.  

Sofia: Joo kyllä, aika lailla, että tykkään vaeltaa ja retkeillä luonnossa ja harrastan suunnistusta. 

Että se on semmonen, mistä on aina niinku tykänny, ja luonnossa olemisesta nauttii tosi paljon. 

Aino: Millaseks sä kuvailisit sun omaa suhdetta tai yhteyttä luontoon, tai tuuks sä ajatelleeks sitä 

usein? 

Ilmari: Kyllä yleensä ku harrastuksen puitteissa siellä liikkuu, niin tulee mietittyä, että… tulee 

mietittyä sitä suhdetta, että en nyt ehkä osaa sitä tässä sen enemmän avata, mutta kyllä tota tulee 

oltua luonnossa paljon ympäri Suomea, että sillä lailla. 

Kaisa: Öö, no ehkä silleen, että aina välillä jos saa vaikka mentyä mettään käymään tai näkee 

auringonlaskun tai jotain muuta tämmöstä, niin se että kuinka paljon ihan vaan sillee esteettistä 

arvoo luonnossa on, että siitä tulee ihan super iloseks. Ja sitte ehkä eläinten kautta. Joo, ehkä siltä, 

niiltä kannoilta ennemminki.  

Sofia: Joo, että just harrastan suunnistusta ja tykkään retkeillä ja partiotaustaa, niin sitä kautta joo. 

Aino: Öö sitten, onks ilmastokriisi ja siitä uutisointi jotenki vaikuttanu sun luontosuhteeseen, tai 

koeks sä niin, ja miten? 

Ilmari: No joo, on tullu enemmän huolta ehkä just niinku biodiversiteetin säilymisestä ja erilaisista 

luontoympäristöistä niinku vaik jokiluonnosta Lapissa ja, ja metsistä ja tämmösistä. Et kyllä se on 

vaikuttanu sillä tavalla et kyl sitä ajattelee ainaki enemmän. 

Kaisa: Vaikee sanoo, musta tuntuu että ehkä siinä on semmonen niinku enemmän ajatus siitä, että 

nää asiat saattaa mennä pois. Tai sillee että ei se oo semmonen aktiivinen asia mitä ajattelee et jos 

nyt menee käymään niinku kävelyllä jossain. Mut lähinnä ehkä silleen että jos nyt lukee niinkun 

ilmastokriisiin liittyviä asioita ja sit rupee miettimään sitä, että miten se käytännössä tulee 

näkymään vaikka omassa ympäristössä. Ni mä en ajattelis että mulla ehkä se ensimmäinen asia 

mistä mä huolestun on niinku luonto vaan se on ehkä ennemminki niinku ihmiset, miten se 

vaikuttaa siihen. Mut sit tietysti se että, mitä luonnossa tapahtuu nii vaikuttaa myös tosi paljon 

tietysti ihmisten hyvinvointiin. Niin, joo. Et ei ehkä semmonen aktiivinen ajatus, mutta sillon kun 

niihin asioihin keskittyy ni niitä rupee pohtimaan.  



Sofia: Ehkä sillä tavalla, että just painottanu kasvisruokailua ja käy kirppiksillä, ei osta uusia 

vaatteita pelkästään ja… sitte myös ehkä kierrättäminen tullu enemmän niinku tutuks ja ton 

tyyppiset jutut. 

 

 

 


