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• Haasteet ovat askeleita 
”ekososiaalisen sivistymisen” 
polulla kohtia tavoiteltua 
tulevaisuutta

• Mikä on minun/ryhmän/opiston 
konkreettinen teko tai toiminta, 
jolla teemme arvot todeksi?

3. TULEVAISUUSHAASTEET/
LUPAUKSET

2. EETTINEN KOMPASSI

• Ekososiaalisen sivistyksen 
arvopohjan reflektointi

• Eettinen kompassi suuntaa 
tekoja kohti haluttua 
tulevaisuutta

Toivottu 
tulevaisuus?

Minä 
itse

1. TULEVAISUUSKUVITTELU

• Millaisen tulevaisuuden haluaisin?

• Mikä on oma paikkani siinä?

• Tulevaisuuskäsitysten jakaminen 
ja reflektointi

• Ryhmän/opiston yhteinen 
tulevaisuusvisio 

• Toteutustapa kirjoitus, kuvat, 
piirrokset, näytelmä, …

Työ

KotiHarrastukset

OpiskeluYstäväpiiri

Kuluttaminen

Matkailu

ELÄMÄN-KA
RTTA

?

?

?

4. OMAN ELÄMÄN 
TULEVAISUUSTEOT

Päämäärät

Arvot ja eettiset 
periaatteet

1) Pedagogiset työkalut

• Miten toteutan ekososiaalisen 
sivistyksen arvoja ”oman 
elämäni kartalla”?

Suomen Kansanopistoyhdistys:
OPPI-hanke: Ekososiaalisen sivistyksen työkalujen kehittäminen

5. KOMPETENSSIEN 
ARVIOINNIN TYÖKALUT



Tulevaisuuskuvittelu toteutetaan 
kolmessa vaiheessa...

1. Tulevaisuuskertomukset
2. Tulevaisuukertomusten kollektiivinen 

reflektointi
3. Yhteinen tulevaisuusteos



Tulevaisuuskuvittelun tavoitteet

1. Henkilökohtainen näkökulma tuottaa merkityksellisyyden 
kokemusta ja motivoi

2. Yhteinen tekeminen ja reflektointi helpottaa 
“tulevaisuusahdistusta”

3. Tulevaisuuskuvittelu pohjustaa seuraavaa vaihetta, jossa 
ekososiaalisen sivistyksen arvopohjalta rakennetaan 
eettinen kompassi.

“Ilman arvoja ei ole motivoitunutta toimintaa” (Wendell Bell)



1. VAIHE - TULEVAISUUSKERTOMUKSET

Tulevaisuuskuvittelun ensimmäisessä vaiheessa kirjoitetaan kaksi noin 
sivun mittaista tulevaisuuskertomusta. 

Ensimmäisessä kuvitellaan toivottava tulevaisuus kirjoittajan itsensä 
näkökulmasta noin 20 vuoden päähän nykyhetkestä. 

Toisessa kuvitellaan ympäröivä maailma noin 20 vuoden päähän 
nykyhetkestä.

Tulevaisuuskertomukset voidaan toteuttaa myös visuaalisina 
kertomuksina, joissa tekstin sijaan hyödynnetään vaikkapa valokuvia ja 
lehtileikkeitä. 

Kesto noin 30 min.



Tulevaisuuskertomus 1

“Kuvaile millaista elämäsi ja arkesi on 20 vuoden 
kuluttua, jos kaikki villeimmätkin unelmasi ja haaveesi 
ovat toteutuneet!”



Tulevaisuuskertomus 2

“Kuvaile millainen Suomi, Eurooppa ja maailma 
oletettavasti on 20 vuoden kuluttua (näkökulmina mm. 
ympäristö, teknologia, talous, kulttuuri, 
maailmanpolitiikka).”



2. VAIHE - TULEVAISUUSKERTOMUSTEN
KOLLEKTIIVINEN REFLEKTOINTI 

Tulevaisuuskuvittelun toisessa vaiheessa toteutetaan kaksi erillistä 
tulevaisuuskarttaa, joista ensimmäinen kuvaa toivottavaa 
tulevaisuutta ja toinen todennäköistä tulevaisuutta. 

Tulevaisuuskarttojen toteutuksessa on kaksi kierrosta:

- 1. kierros – Toivottavien ja todennäköisten tulevaisuusaihioiden 
kartat:

- 2. kierros – ”Iteraatio”



1. kierros – Toivottavien ja todennäköisten 
tulevaisuusaihioiden kartat

Jokainen tulevaisuuskertomuksen kirjoittaja valitsee kummastakin 
kirjoituksestaan yhden asian tai näkökulman ja sanallistaa sen 
tiiviisti lapulle/tai kortille, Molemmista kertomuksesta oma tiivistys.  

Kaikkien kortit kiinnitetään toivottavien ja todennäköisten 
tulevaisuusaihoiden kartaksi taululle tai seinälle. 

- Tulevaisuuskertomus 1 > toivottavien tulevaisuuaihioiden kartta
- Tulevaisuuskertomus 2 > todennäköiseten tulevaisuusaihoiden 

kartta

Näkökulmat käydään yhdessä läpi siten, että jokainen opiskelija 
vuorollaan esittelee valitsemansa näkökulmat.



2. kierros – ”Iteraatio”

Kun näkökulmat on käyty yhdessä läpi, jokaisella on 
mahdollisuus muuttaa näkökulmiaan tai lisätä 
tulevaisuuskarttoihin yksi näkökulma lisää, jolloin 
kartat täydentyvät ja systeemiset yhteydet 
hahmottuvat.

“Iteroidut” tulevaisuuskartat kannattaa kuvata, dokumentoida tai 
muulla tavalla säilyttää tai tallentaa jatkotyöstämistä varten.



3. VAIHE - YHTEINEN TULEVAISUUSTEOS 

Tulevaisuuskuvittelun kolmannessa vaiheessa toteutetaan 
ryhmissä “tulevaisuusteos” joko ensimmäisen vaiheen 
tulevaisuuskertomusten pohjalta tai toisen vaiheen 
toivottavien tulevaisuusaihoiden kartasta. Jos aikaa ja tekijöitä 
on riittävästi voidaan mediateksti toteuttaa myös todennäköisten 
tulevaisuusaihoiden kartasta. 

Tulevaisuusteos voidaan toteuttaa “pajatyöskentelynä” tai 
pidempikestoisena projektina erillisenä ajankohtana kahden 
ensimmäisen vaiheen jälkeen.



Tulevaisuusteos  voi olla…

● Elokuva: Esimerkiksi niin, että kaikki halukkaat lukevat oman 
tulevaisuuskertomuksensa ryhmälle. Ryhmä valitsee 
elokuvakäsikirjoituksen pohjaksi yhden kertomuksen tai 
yhdistelee useamman kertomuksen yhdeksi uudeksi 
kertomukseksi.

● Musiikkikappale: Ryhmä rakentaa kantaaottavan laulun 
Tulevaisuuskuvittelun toisessa vaiheessa tuotetun 
tulevaisuuaihoiden kartan pohjalta.

● Teos voi olla myös jokin muu taideprojekti (esim. 
ympäristötaideprojekti taiteilijan johdolla).



Tulevaisuusteosten reflektointi

Teosten reflektoinnissa voi käyttää apuna mm. seuraavia 
kysymyksiä:
● Onko toivottavan ja todennäköisen tulevaisuuden välillä 

eroja, millaisia?
● Minkä pitäisi muuttua, että toivottava todellisuus 

saavuttettaisiin? Mitä me voimme itse tehdä asioiden 
muuttamiseksi? Millaisia taitoja ja tietoja tarvitsemme tämän 
muutoksen aikaansaamiseksi?

● Mitä tavoittelemme ja miksi?
● Kuvaavatko yhteisesti tuotetut tulevaisuuskuvaukset:

1) passiivista, 2) sopeutuvaa, 3) ennakoivaa vai 4) 
proaktiivista asennoitumista tulevaisuuteen



Eettinen kompassi

Päämäärät

Eettiset
periaatteet

• Eettiset periaatteet ohjaavat valintoja ja tekoja päämäärien suuntaan. 

• Jokaisella ihmisellä on oma eettinen kompassinsa. Sen rakentaminen 
onnistuu vain reflektoimalla omia arvoja ja käsityksiä muiden kanssa. 

• Dialogi arvoista ja päämääristä auttaa etsimään yhteistä suuntaa 
tulevaisuudelle. 

• Eettinen kompassi muotoutuu koko ajan uudelleen ihmisen 
kokemusten kautta. 

• Keskiössä luovuttamattoman 
tärkeät päämäärät, joiden varaan 
yhteistä tulevaisuuttamme tulisi 
rakentaa 

vrt. tutkimus: RAUHA, HYVÄ JA 
MERKITYKSELLINEN ELÄMÄ, 
IHMISEN JA YMPÄRÖIVÄN 
TODELLISUUDEN TASAPAINO



• Sopivan kokoiset pienryhmät, esim. 3-6 opiskelijaa.

• Pohditaan tulevaisuutta: mitkä asiat ovat opiskelijoiden mielestä 
tärkeimpiä päämääriä, joiden varaan tulevaisuutta pitäisi rakentaa? 

• Työskentelyssä voidaan pohjata aiemmin käsiteltyihin kestävyyteen 
liittyviin kysymyksiin tai teemoihin. 

• Mahdollista on käyttää myös valmiita ehdotuksia, joissa voi olla mukana 
erilaisiin käsityksiin pohjautuvia tulevaisuuspäämääriä.

• Opiskelijat valitsevat niistä mielestään tärkeimmät tai ehdottavat omia 
päämääriään. 

• Työskentely voidaan toteuttaa kaksivaiheisena niin, että jokainen 
miettii asiaa ensin itsenäisesti ja kirjaa lapuille esim. 3 tärkeintä 
päämäärää. 

• Tämän jälkeen laput asetetaan kompassin keskiöön ja käydään 
ryhmässä keskustelua päämääristä. Päämäärät voivat olla myös 
keskenään ristiriitaisia, mikä ruokkii reflektiota. 

1. Päämäärien asettaminen



2. Eettisten periaatteiden muotoilu

1) ARVON MÄÄRITTELY

• Keskustellaan arvon 
määrittelystä, esim. 

- Mitä vapauksia ihmisellä 
on?

- Mitä vastuita ihmisellä on?
- Mitä on vastuullisuus?
- Miten se ilmenee?
- Kenestä pitäisi kantaa 

vastuuta?

2) ARVON REFLEKTOINTI

• Arvoon liittyvät 
henkilökohtaiset 
kysymykset ja niiden 
reflektointi, esim.

- Mistä tai kenestä minä 
kannan vastuuta?

- Milloin olen toiminut 
vastuullisesti? 

- Miltä minusta tuntui, kun 
olin toiminut vastuullisesti?

3) EETTISET PERIAATTEET 

• Ryhmä kirjoittaa lapuille 
3-5 yhdessä muotoiltua 
eettistä periaatetta, 
jotka ohjeistavat, miten 
ihmisten tulisi elää ja 
toimia arvon 
mukaisesti. 

• Laput kiinnitetään 
eettisen kompassin 
kehälle. 

SYSTEEMINEN 
MAAILMANSUHDE

VASTUULLISUUS KOHTUULLISUUS IHMISTENVÄLISYYS

Ekososiaalisen sivistyksen arvot



Jokainen ryhmä saa yhteen ekososiaalisen sivistyksen arvoon 
liittyviä pohdintakysymyksiä. Kysymykset on laadittu 
metakognitiivisen tason (reflektio) näkökulmasta.

1) Jokainen ryhmän jäsen pohtii ensin itse muutaman 
minuutin ajan kolmea annettua kysymystä.

2) Tämän jälkeen jokainen kertoo omat kokemuksensa, joita 
muut reflektoivat.

3) Lopuksi ryhmän jäsenet kirjaavat lapuille kolme eettistä 
periaatetta, joiden mukaan ihmisten tulisi toimia 
voidakseen elää käsittelyssä olleen arvon mukaisesti.

HARJOITUS: Eettinen kompassi


