Gallupin litterointi

Elias Karppinen, toimittaja: Yleisesti, mitä ajatuksia tai tunteita ilmastonmuutos herättää sinussa?
Juho Aarikka: Noh, pääosin ahdistusta. Tota, semmonen fiilis et kaikki menee ihan vituiks. Et
niinku tota joo, semmonen että mitä tässä enää voi tehdä ja vähän tämmönen pessimistinen että…
No pessimismiä pääosin. Et mitä täs voi enään tehdä.
Sendra Katvepuro: Aika laaja kysymys! Paljonkin, paljonkin monimutkaisia ajatuksia. Puhutaan
sen verran monimutkasesta ilmiöstä, että se ei oo ehkä ihan yks, yks oikeusta… Onhan se niinkun…
hyvin paljon tulee niinku vaikuttaa. Miettii, miettii mitä se on tuleville sukupolville. Ja sit myös
sellanen tietynlainen voimattomuus, voimattomuus helposti että… Toki voi ilahtua siitä, että yhä
enemmän ihmiset tekee oman osuutensa, mut sit samalla yksittäisen ihmisen mahdollisuut…
mahdollisuudet tehdä ja toimia on kuitenki rajalliset ja aina, aina on ollu, ehkä vähä enemmän vois
tehdä mutta tota sit kuitenki täytyy inhimillisesti lohduttaa itseään että, kaikilla meillä on omat
rajotuksemme sen suhteen.
Suvi Korhonen: No päällimäisenä ahdistusta. Se on ehkä se niinku kaikista päällimäisin tunne.
Ahdistusta ja pelkoa. Semmosta epävarmuutta tulevaisuudesta.
Elias K: Seuraatsä minkä verran ilmastonmuutosta koskevaa uutisointii tai mediasisältöö
ylipäänsä?
Juho A: Kyl mä seuraan sitä aika paljo, sitä tulee paljon kanssa mutta tota, kyl mä aika paljon luen
niitä. Katon myös tota, niin uutisia ja dokumentteja, kaikkee mahollista. Ja sit ku niis
dokumenteiski on aina hauskaa sillai melkei aina jokases on niinku viimenen viistoist minuuttii
pyhitetty sille et kaikki menee päin helvettiä. Mut kyl mä seuraan.
Sendra K: En nyt varsinaisesti sanois että hakeutusin semmosen pariin, mut toisaalta sit musta
tuntuu että siitä tulee koko ajan uutta tietoo, niin paljon mielenkiintosta, että siihen vähän niinku
väistämättä kohtaa ja sen jälkeen saattaa sitte niinku hakee lisää informaatioo aiheesta että tota… Et
kyl se niinku vähä väistämättä tulee. Että, sitä melkein päivittäin, päivittäin kuitenki mediassa
käydään läpi.
Suvi K: Jonku verra joo… äh… mä en nyt muista sitä, mä seuraan yhtä sellasta ryhmää. Mä en nyt
muista sen nimeä. Joka niinku ne tekee, ainaki on tehny siis… Paljon tekee niinku aktivismia ja ne
just esimerkiks tehny mun mielest varsinki Helsingissä, tehny niinku kaduilla, niinku
mielenilmaisuja ja saattanu niinku esimerkiks sulkee joitai katuja. Että, niinku sillä tavalla osoittanu
mieltä ja esimerkiks mun mielestä myös eduskuntatalon eessä ja tällee että niitä mä oon jonkun
verran seurannu ja seurannu niiden toimintaa ja silleen. Ja jonkun verran myös niinku uutisointiakin
seurannu.
Elias K: Vaikuttaako ilmastonmuutos jollain tapaa sun elämään tai elämäntapoihin?
Juho A: No jos niinku miettii sellasta niinku käyttäytymisen muutosta nii tota… ite oon muun
muassa vähentäny joidenki asioiden kulutusta. Esimerkiks mä en oo syöny leikkeleitä enään
moneen vuoteen tyylisesti ja tällein näin että… Pyrkiny vähentää ilma… No vähentää ennen
kaikkee semmosta kuormitusta mitä ikinä ite aiheuttaakaan. Et sellasii ihan käytännön toimenpiteit
kyl se on muuttanu. Näi.

Sendra K: No vaikuttaa. Monellaki tapaa. Kyl se vaikuttaa moneenki… se vaikuttaa mimmosia
valintoja tekee. Ite yritän elää semmosen että ol… tavallaa että olen sinut itseni kanssa. Että sillon
kun teen ilmastorikoksia niin teen sillä tavalla ilmastorikoksia, että voin olla hyväksyvä itselleni
siinä suhteessa ja sitten, sitten taas joitain elämänvalintoja tekee sen takia että pystyy paremmin elää
ittensä kanssa, kun jättää jotkut tietyt tuotteet tai asiat pois elämästään sen, sen suhteessa…että,
kyllä. Ja sitten kolmas on tietysti, ku on useemman lapsen täti/äiti (epäselvä sana, sanoo joko äiti
tai täti). Ja se niinku sillä tavalla vaikut… vaikuttaa että miettii, miettii sitten näitten tulevaisuutta ja
mitä se tarkottaa heiän elämälleen et se ei oo varmastikaan… Et asiat jotka on itelleen
itsestäänselvyyksiä ei oo enää itsestäänselvyyksiä. Toki, voi olla kummallinen vaihe mutta
esimerkiks pulkkamäki ei oo niin tuttu juttu tällä hetkellä kolme–neljä-vuotiaille ku mitä se on itelle
ollu lapsuudessa. Aika isoja muutoksia kuitenki sitte suhteessa…
Suvi K: No kyllä mä niinku pyrin miettimään silleen omassa elämässäni sitä, että miten mun
toiminnat vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Että, esimerkiksi vältän ostamasta vaatteita uutena, ellei
oo oikeesti niinku pakko ja silleen. No mä en syö lihaa ja seki on ehk yks semmonen asia millä mä
pyrin itse sillee että en… Pyrin vaikuttamaan siihen että en itse niinku kiihdyttäisi ilmastonmuutosta
ja tälleen että, ja… kulkemaan niinkun julkisilla, käyttämään niinku julkista liikennettä ja tälleen.

