
Tervetuloa kurkkaamaan 
tulevaisuuteen!



Kaikille tulevaisuuteen vaikuttamisesta kiinnostuneille

Kehitetty Sitrassa

Mukautettu kylille ja kortteleille

Tulevaisuuden kylät ja korttelit hankkeessa,

jonka toteuttivat Pohjois-Savon Kylät ry ja Päijät-Hämeen Kylät.

Tarkoituksena on lisätä:

- kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia
- toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi

Ei vaadi kokemusta tulevaisuusajattelusta



Tulevaisuusajattelu

Tärkeä osa tämän päivän tekemistä

Taito, jota voi kehittää

Ääni kuuluviin

Alkusysäys matkalle yhteiseen tulevaisuuteen

Muutos lähtee teistä itsestä



Tänään

Opitte tulevaisuusajattelun perusteita

Tulette tietoisiksi omista oletuksista tulevaisuutta kohtaan

Tunnistatte tulevaisuuteen vaikuttavia asioita

Käytte vuoropuhelua tulevaisuudesta

Visioitte unelmien kylää/korttelia

Tunnistatte oman merkityksen tulevaisuuden tekijänä



Työpajan työtavat

Yksilö- ja pienryhmätyöt

Yhteinen ja pienryhmissä
keskustelu

Lyhyet luennoivat osuudet



Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja.

Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä.

Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä 

avointa ideoinnin ilmapiiriä.

Samaa mieltä ei tarvitse olla, mutta
suhtaudutaan kaikkien mielipiteisiin rakentavasti.

Kuljetaan yhdessä kohti konkretiaa, 
otetaan askeleita muutoksen tekemiseen.



Tulevaisuustaajuuden rakenne

Intro: Miksi muutoksentekijä tarvitsee tulevaisuusajattelua?

Haasta olemassa olevia oletuksia tulevaisuudesta

!

1

Kuvittele toivottava tulevaisuus2

Toimi ja vaikuta tulevaisuuteen3



- Kirjoita nimikyltti

- Esittäydy vierustoverin kanssa: 
kerro lyhyesti kuka olet

- Kysy parilta
Mitä sinulle tulee mieleen kylien ja 
korttelien tulevaisuudesta?

Virittäydytään työskentelyyn

Miten tää
homma
toimii?



Mitä sinulle

tulee mieleen

kylien ja korttelien

tulevaisuudesta?



Vuonna 2050
me ollaan

kolmikymppisiä!

Mistä puhutaan, kun puhutaan tulevaisuudesta?





Tarina Eskolan kylästä

Kuva: MTV3 uutiset
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/harvinainen-koulukokeilu-hammentaa-virkamiehia-emokouluun-matkaa-500-
kilometria/6727664#gs.0vlev6



”Mitä jos kaikissa kylissä olisi

oma kyläkoulu?”

"Mitä jos kaikki kylät

tuottaisivat itse sähkönsä

tai kylällä olisi oma

sähkölaitos?"



Mitä jos…



Mitä jos kaikissa
kylissä olisi oma

kyläkoulu?

Mitä jos kaikki söisivät
kotimaista ruokaa?

Mitä jos kaikki
ymmärtäisivät

yhteisöllisyyden
merkityksen?

Mitä jos
kaikki

asuisivat
kylissä?

Mitä jos
ei olisi

vapaaehtoistyötä?

Mitä jos…



Haasta olemassa

olevia oletuksia

tulevaisuudesta

Ai miks? Koska ajatuksemme
tulevaisuudesta ohjaavat
toimintaamme nykyhetkessä.

!

1

2

3



Tulevaisuuksia on monia. 

Voimme vaikuttaa niihin. 

Meillä on vastuu ajatella

pidempää aikaväliä.

Tulevaisuusajattelu



Soveltaen: Voros 2017

Skenaariot

Villit kortit

Mahdolliset

Tulevaisuustötterö

Todennäköiset

Toivottavat

Uskottavat



Kuvauksia toivottavista

tulevaisuuksista

Villien korttien

ajattelu läpi

Trump

Korona

Brexit

Tulevaisuustötterö on usein liian kapea

Soveltaen: Voros 2017

Mahdottomat tai 

uskomattomat

Mahdolliset

Todennäköiset

Toivottavia

tulevaisuuksia

Uskottavat

Sota

Sähkökatkot



Tehtävä: Kuunnelma

- Jakaudumme ryhmiin 10 minuutiksi.

- Kuunnellaan kuunnelma yhdessä

Keskustelkaa pienryhmissä

1. Mitä ajatuksia kuunnelma herätti sinussa?

2. Kuulostaako tämä tulevaisuus mahdolliselta?

Palaamme 10min jälkeen yhteisesti jatkamaan.

Haasta oletuksia tulevaisuudesta



Kuvittele toivottava 

tulevaisuus

Ai miks? Koska on vaikea 
toteuttaa sellaista tulevaisuutta, 
jota emme pysty edes 
kuvittelemaan. 

!
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Ennen kuin

kuvittelemme, 

muistellaan hetki.



202020001980 1990

Tehtävä: Aikajana

1. Tehdään tämä harjoitus yhdessä yhtäaikaa

2. Merkitse aikajanalle

– Katse menneisyyteen: Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen minkälainen
nykyhetki on kylässämme / korttelissamme?

– Katse tulevaisuuteen: Mitkä tämän hetken asiat tulevat vaikuttamaan
kylämme / korttelimme tulevaisuuteen?

Miten maailma on muuttanut meitä?

Kylätoiminta
aktivoituu
Suomessa

Leader -rahoitus
mahdollistuu

Suomesta
EU-jäsen

1970

Suomen
Kylätoiminta ry 

perustetaan
(nyk. Suomen Kylät ry)

Eskolan
kyläkoulukokeilu

2010



Tauko



Seuraavaksi:

Kuvitellaan 
ensin yksin

1

Keskustellaan ja 
tunnustellaan

2

Valitaan 
yhteinen suunta

3

Työstetään 
suuntaa

4

Ideoidaan 
tekoja

5



Mikä ihmeen VISIO?

Visiota voidaan arkikielellä kutsua myös unelmaksi.

Sen avulla pyritään luomaan jokaiselle

kuva tulevaisuudesta,

joka vetoaa sekä ajatteluun että tunteisiin.

Visio on jotakin, jonka

yhteisö haluaa saavuttaa ja joka innostaa heitä.

Soveltaen: Wikipedia



Meidän kylässä/ korttelissa
vuonna 2030…?
Mikä on eri tavalla?
Mitä on tapahtunut?
Millaista silloin on?

Kuvittele toivottava tulevaisuus



Meidän kylässä/korttelissa vuonna 2030…

mikä on eri tavalla / mitä on tapahtunut / millaista silloin on?

Tehtävä: Oma visio

1. Nyt saat työskennellä n. 7 min itsenäisesti.

2. Ota kynä ja paperia.

3. Mieti, mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä mitä haluat vahvistaa, 
jotta tulevaisuus olisi parempi? 

4. Kirjoita millä tavoin tulevaisuus olisi parempi ja kenelle? 
Yritä olla mahdollisimman konkreettinen.

Kuvittele toivottava tulevaisuus



1. Jakaudumme pienryhmiin 20 minuutiksi.

2. Ottakaa omat visiot mukaan pienryhmään.

3. Keskustelkaa: Mikä on yhteistä? Mikä erilaista? Kenen kannalta visiot ovat toivottavia?

– Keskustelusäännöt: Kuuntele. Ole kiltti toisille. Hyväksy erilaiset näkemykset ja 
kunnioita niitä.

4. Valitkaa yhteinen visio äänestämällä: jokaisella on kolme ääntä käytössään.

5. Kirjoittakaa paperille valitsemanne toivottavan tulevaisuuden pohjalta napakka, 
mahdollisimman konkreettinen visio muodossa:

Jaetaan ajatuksiamme yhteisestä tulevaisuudesta

Lopuksi palaamme jälleen yhteiseen, isoon ryhmään. 

“Vuonna 2030 meidän kylässä / korttelissa kuka/mikä/missä + verbi + mitä”
(esim. “Vuonna 2030 meidän kylämme kyläkoulussa on oppilaita yli kuntarajojen”
tai “Vuonna 2030 meidän korttelissa on kiertotalouskeskus ja meillä on yhteisiä sähköautoja
asukkaiden käytössä”)

Tehtävä: Yhteinen visio



Toimi ja vaikuta 

tulevaisuuteen.

Ai miks? Koska maailma muuttuu vain 
tekemällä.

!
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Tehtävä: Tulevaisuuden Sanomat

7 min

1. Työskentelette Tulevaisuuden Kylä lehden ajankohtaistoimituksessa ja 
tehtävänänne on luoda etusivu vuodelta 2028.

2. Kirjoittakaa pääuutinen, joka kuvaa kylänne / korttelinne matkaa kohti 
luomaanne visiota. 

Kohti toivottavaa tulevaisuutta



Miltä kylämme

näyttää vuonna

2030?

Tämänpäivän teot rakentavat huomista



Tehtävä: Unelmien kylä / kortteli

20 min

• Seuraavaksi pääsette samoissa ryhmissä tekemään tulevaisuusmuistelua.

• Katsomme vuodesta 2030 taaksepäin? Miten olemme päässeet siihen, että 
visiomme / kylämme / korttelimme unelma on toteutunut?

• Mitä on tehty, jotta visio on toteutunut?

• Miltä kylämme näyttää 2030?

Kohti unelmien kylää



1

2

Ideoimme tekoja vaikuttaa tulevaisuuteen

Kuvittelimme toivottavia tulevaisuuksia

Haastoimme oletuksia tulevaisuudesta

Kertaus: mitä me äsken teimme?

3



Soveltaen: Fred Polak

Maailma menee

parempaan suuntaan

Maailma menee

huonompaan suuntaan

Minä voin

vaikuttaa

Minä en voi

vaikuttaa



Muutoksen-
tekeminen

Tulevaisuus-
ajattelu

Tulevaisuuteen
vaikuttaminen



Toiminta ilman visiota on 

painajainen.

Visio ilman toimintaa on 

haave.



Minkä ajatuksen

vien mukanani?



Täältä löydät materiaalit

Tulevaisuuden tekijän työkalupakki

www.sitra.fi/tulevaisuuspakki

https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/#

Mukautettu materiaali kylille ja kortteleille

https://www.pohjois-savonkylat.fi/tutustu-
hankkeisiimme/tulevaisuuden-kylat-ja-korttelit/



Nimi

titteli

taho

yhteystiedot



KIITOS!


