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33. TULEVAISUUS    
Tässä menetelmässä keskitytään luomaan 
tarinoita siitä, millaiseksi kuvittelemme tule-
vaisuuden. Tulevaisuusvisioiden avulla meidän 
on helpompi ymmärtää, suunnitella, työstää 
ja kehittää käsillä olevaa tehtävää ja ratkaista 
siihen liittyviä ongelmia. 

Tarvittavat materiaalit: paperia, kyniä, liimaa, 
suuria pahviarkkeja ja post-it -lappuja tai tie-
tokone, kuvankäsittelyohjelma ja virtuaaliseinä 
(esim. Padlet).

Tarvittava aika: 45 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Aloittakaa tutustumalla ensin teknologi-
an kehitykseen, kulttuurin suuntauksiin sekä 
yhteiskunnan ja elämän muuttumiseen. Tämä 
onnistuu esimerkiksi tiedonhaun (kortti nro 20) 
ja luokittelun (kortti nro 25) avulla tai joillain 
muilla tutkimus- ja analysointimenetelmillä. 
Kirjoittakaa muutamia pieniä “kohtauksia” tai 
tarinoita tulevaisuudesta. 

Kuvailkaa niissä miltä tulevaisuus näyttäisi, jos 
noudattaisimme niitä suuntauksia ja muutoksia 
joihin tutustuitte/joista keskustelitte. 

2) Kysykää itseltänne: Miten nämä muutokset ja 
suuntaukset vaikuttavat työstämämme aiheen, 
ongelman tai kohteen muotoutumiseen? Millai-
sia uusia haasteita tai mahdollisuuksia nämä 
muutokset ja suuntaukset voisivat tuoda?

3) Kirjatkaa luettelo erilaisista ideoista ja näke-
myksistä. Voitte myös kirjoittaa tai piirtää pieniä 
“tulevaisuuden tarinoita”, joissa mielestänne 
mielenkiintoinen haaste tai aihe kuvaillaan suht-
eessa teknologiseen kehitykseen tai yhteiskun-
nalliseen muutokseen.



-
tu-tuntumille”. Tutkijan ensimmäinen tehtävä on 
esittää hypoteesi!

Tarvittavat materiaalit: liitu-, tussi-, älytaulu tai 
virtuaalinen seinä (esim. Padlet), jonka kaikki 
näkevät ja jolle kaikki pääsevät kirjoittamaan.

Tarvittava aika: 45 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Kokoontukaa yhteen projektin alkaessa. Luo-
kaa avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa jokainen 
uskaltaa tuoda vapaasti ajatuksensa ja ideansa 
esille. Viihtyisä, mukava paikka, piirissä istumi-
nen ja pikku naposteltavat sopivat hyvin osaksi 
tunnelman luomista!

-

olisi mielestänne tarpeen kehittää? Missä olisi 
oppimisen kannalta merkittävää potentiaalia?

3) Nimetkää yksi ohjaaja tai tehkää vuorotellen 
muistiinpanoja ja luonnostelkaa ehdotuksia ja 
“mutu-tuntumista” kuvia. Kannustakaa kaikkia 
ilmaisemaan mielipiteitään ja ajatuksiaan.

4) Lukekaa lopuksi koko luettelo äänen ja katso-
kaa, onko siinä jotain erityisen mielenkiintoista. 
Yrittäkää muotoilla se hypoteesiksi, jota voitte 
myöhemmin tutkia. Vaikka luettelossa ei olisi 
mitään erityisen kiinnostavaa, on se silti hyvä 
säilyttää myöhempää tarkastelua varten.
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