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”When you see the earth from the moon, you don’t see any divisions there of nations or states. This 

might be the symbol, really, for the new mythology to come.” - Joseph Cambell 

 

Elämme uuden aikauden kynnyksellä, aikakauden, jota on alettu kutsua antroposeeniksi. Sitä 

luonnehtii ihmisen toiminnan uudenlainen ja syvällinen vaikutus maapallojärjestelmiin. Ilma-, vesi-, 

kivi- ja elonkehä ovat muutoksessa moniulotteisten keskinäisyhteyksien ja takaisinkytkentöjen 

seurauksena. Siirtyminen uusiutumattoman energian kannattelemista organisaatiomuodoista kohti 

postfossiilista kulttuuria ja taloutta merkitsee suurta muutosta työelämän käytännöissä. 

Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen kestävällä tavalla nousee yhä keskeisempään rooliin 

organisaatioiden toiminnassa. Energiamurros on kulttuurimurros. Siksi tarvitsemme uudenlaista 

ajattelua ja uudenlaisia työelämätaitoja. 

Huolimatta siitä, että käytössämme on runsaasti ilmastonmuutokseen ja fossiilisten polttoaineiden  

ehtymiseen liittyvää asiantuntijatietoa, nämä globaalit aiheet tulevat meille oudosti yllätyksenä.  

Ilmastoasiantuntija ja jungilainen psykoanalyytikko Jeffrey Kiehl on kysynyt, miksi teemme niin 

vähän, vaikka tiedämme niin paljon ja vaikka niin paljon on pelissä. Ilmastonmuutoksen 

hillitsemisestä käytävä keskustelu on jännitteinen. Pelko vai toivo (climate fear vs. climate hope), 

yksilön vai yhteiskunnan vastuu, teknologisten ratkaisujen etsiminen vai maapalloa kuluttavan 

elämäntavan perustavanlaatuinen muuttaminen? Nämä asettuvat keskustelussa usein vastakkain. 

Meidän tulisi etsiä uudenlaisia puhetapaa, uusia käsitteitä, jotka kytkeytyvät elettyyn ja koettuun 

todellisuuteen. Tässä työelämällä on suuri rooli, puhe työn murroksesta ja tulevaisuuden työstä ei voi 

ohittaa imastonmuutoskeskustelua. Seminaari on areena, jossa ilmastonmuutos ja uusi aikakausi 

otetaan työelämäkeskustelun keskiöön. Tarvitsemme paljon yhteistä, monialaista ymmärryksen 

lisäämistä globaalien haasteiden edessä. Ilmastonmutos koskee kaikkia. 

Ekologiset kysymykset eivät näyttäydy meille vain tieteellisinä faktoina, ne aktivoivat kuvien, 

tarinoiden ja symbolien maailman. Ja toisinpäin. Ympäristöliikkeen sanotaan saaneen alkunsa, kun 

Apollo 8:n ottama kuva maasta nousemassa kuun horisontin takaa julkaistiin. Seminaarin 

workshopeissa kuulostellaan, millainen suhteemme energiaan kokemuksellisesti on, miten se 

muodostuu eri tavoissamme puhua siitä: energia työn ja tuotannon voimanlähteenä, energia 

elämänvoimana (prana, qi, löyly jne.), muutosenergiat (arvot, emootiot, into, suunta, herkkyys), 

energia taiteessa. Erityisesti seminaarin toinen päivä keskittyy uuden aikakauden symboliseen ja 

kokemukselliseen käsittelyyn ja tuo myös taidekentän ekologisiin aiheisiin paneutuneiden teosten ja 

tekijöiden antia ilmastonmuutoskeskusteluun. Taiteen ja myyttien kieli mahduttaa itseensä enemmän 

kuin muu kieli, myös ristiriitaisia asioita. Modernin ajan ihmisen järkiperäisyys ei yksin riitä 

vastaamaan edessämme oleviin haasteisiin. 

Seminaarin vierailija, tanskalainen organisaatiopsykologi ja jungilainen psykoanalyytikko Arne 

Vestergaard, lähestyy aihetta sosioanalyysin avulla vastatakseen Kiehlin kysymykseen. Jungin ajatus 



ihmismielen komplekseista autonomisine energioineen valaisee irrationaalista puoltamme. Kuten 

kompleksi yksilötasolla voi ehkäistä ihmisen kehittymistä, organisatoriset kompleksit 

työstämättöminä estävät organisaatioiden uudistumista ja adaptaatiokykyä. Seminaarissa esiteltävät 

käsitteet “The Dragons of Inaction”, “Immunity to Change” ja “the Complexity Complex” auttavat 

ymmärtämään aihetta. Jungilainen psykologia yhdistettynä  organisaatioiden ymmärtämisessä 

käytettyyn kompleksisuusajatteluun tarjoaa antoisan näkymän aikamme paradokseihin. 

Antroposeenin vaikutukset tulevaisuuden työelämään ovat suurelta osin  vaikeasti ennakoitavia, mikä 

merkitsee lisääntyvää kompleksisuutta organisaatioissa ja  päätöksenteossa. Murros koskee niin työn 

käytäntöjä kuin merkityksiä ja arvoja. VAIKUTUS TUNTEMATON -seminaarin tavoite on tuoda ja 

luoda uutta tietoa, tietoisuutta ja työskentelytapoja työelämän foorumeille tämän muutoksen 

läpielämiseen. 

VAIKUTUS TUNTEMATON -seminaarin aiheita ovat mm. 

 Tulevaisuuden työelämä energian näkökulmasta 

 Ekologiset kysymykset työhyvinvoinnin uudelleen määrittelijöinä 

 Ilmastonmuutososaaminen uutena työelämän perustaitona 

 Kompleksisten ilmiöiden syvällisen ja monialaisen ymmärtämisen keskeisyys johtamisessa ja 

konsultaatiossa 

VAIKUTUS TUNTEMATON -seminaari tähtää uuteen aikakauteen liittyvän kompleksisuuden 

syvälliseen ja avoimeen ymmärtämiseen. Seminaari yhdistää systeemiajattelua jungilaiseen 

psykologiaan ja taiteelliseen tietämiseen. Työpajoissa synnytetään yhteisöllisen kuvittelun avulla 

julkista tunneälyä ja osallisuustietoisuutta antroposeenin aikakauden kulttuuriseen siirtymään. 

Kohderyhmä: työelämän kehittäjät, työnohjaajat, johtamisen ja koulutuksen asiantuntijat, tutkijat, 

taiteilijat, kansalaiset. 
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