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33. TULEVAISUUS
Tässä menetelmässä keskitytään luomaan
tarinoita siitä, millaiseksi kuvittelemme tulevaisuuden. 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 tietokone, kuvankäsittelyohjelma ja virtuaaliseinä
(esim. Padlet).
Tarvittava aika: 45 minuuttia.
Miten toimitaan?
1) Aloittakaa tutustumalla ensin teknologian 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? Millaisia uusia haasteita tai mahdollisuuksia nämä
muutokset ja suuntaukset voisivat tuoda?
3) Kirjatkaa luettelo erilaisista ideoista ja näkemyksistä. Voitte myös kirjoittaa tai piirtää pieniä
“tulevaisuuden tarinoita”, joissa mielestänne
mielenkiintoinen haaste tai aihe kuvaillaan suhteessa teknologiseen kehitykseen tai yhteiskunnalliseen muutokseen.
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yhteiskunnan ja elämän muuttumiseen. Tämä
onnistuu esimerkiksi tiedonhaun (kortti nro 20)
ja luokittelun (kortti nro 25) avulla tai joillain
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Kirjoittakaa muutamia pieniä “kohtauksia” tai
tarinoita tulevaisuudesta.

31467629_FUTE_kortit_A5_v4.indd 78

5.8.2020 14.47

