


Työpaja on tehty osana pilottikokeilua yhteistyössä Turun yliopiston DYNAMO- 
hankkeen kanssa (lisätietoa https://sites.utu.fi/dynamo/). Työpajan rakenne on suun-
niteltu erityisesti tukemaan vierailua Heurekan Katastrofien keskellä -näyttelyyn.

Työpajan tavoite: 

Työpajan tavoitteena on tutustua tulevaisuusperinnön käsitteeseen ja pohtia, mitä 
oppeja haluamme viedä mukanamme vuoteen 2070. 

Kenelle: 

Työpaja on suunnattu yläkouluun, toiselle asteelle ja aikuisryhmille

Ohjeita materiaalin käyttöön: 

Työpajan ideana on ryhmässä keskustellen ja itsekseen pohtien koota ajatuksia siitä, 
millaisia asioita haluaisimme vielä tulevaisuuteen perintönä tästä päivästä. Työpaja 
on jaettu neljään eri vaiheeseen: Intro, Menneisyyden tulevaisuudet ja nykyhetken 
muutostarve, Tulevaisuushyppy ja Tulevaisuusperintö. Osioista kaksi ensimmäistä voi 
toteuttaa ennen Katastrofien keskellä -näyttelykäyntiä ja kaksi seuraavaa näyttelykäyn-
nin jälkeen. Työpaja soveltuu käytettäväksi myös ilman näyttelykäyntiä.

Tarvittavat materiaalit: 

– Tosi tarinat tulostettuina tai sähköisinä (liitetiedostona)

– Diaesitys tulevaisuushyppyyn

– A4-paperia

– Sakset

– Värikyniä

Tulevaisuusperintöverstas



Intro

Alusta työpajaa oppilaillesi sopivalla tavalla. Halutessasi voit kertoa  
tulevaisuusperinnön käsitteestä.

Tulevaisuusperintö 

– Tulevaisuusperintö on ihmisille yhteisesti merkityksellisiä taitoja ja toimin-
nan tapoja eli aineetonta kulttuuriperintöä, jonka avulla tietoisesti tavoitte-
lemme kestävää tulevaisuutta.

– Tulevaisuusperinnöt auttavat jokaista osallista muuttamaan toimintaan-
sa kestävämmäksi kysymällä: mitä uudenlaisia, yhteisiä taitoja meidän tulisi 
luoda, jotta luonto ja ihminen sen osana voisivat paremmin?  

– Tulevaisuusperinnöllä tavoittelemme kulttuurin syvää muuntautumista 
yksittäisistä ihmisistä käsin niin, että muutos vaikuttaa kaikkialla yhteis-
kunnassa. Tulevaisuusperintö elää ihmisissä ja muuttuvassa kulttuurissa.  

– Kulttuuriperintötyötä tekevät instituutiot tarjoavat ihmisille tilan ja keinoja 
moninaisen tulevaisuusperinnön yhteisluomiseen tulevaisuusperintövers-
taissa. Nämä instituutiot voivat tallentaa hetkellisiä kuvauksia tulevaisuus-
perinnöstä kokoelmiinsa.  

– Tulevaisuusperintötyöskentely ei korosta perinnön suojelua, vaan uuden-
laisten taitojen yhteiskehittämistä. Se voi sisältää toiveita kestäviksi havait-
tujen kulttuuristen piirteiden tietoisesta säilyttämisestä. Siivonen 2020; 
Siivonen & Kouri 2020: 94–97.  

Työpajan vaiheet



Menneisyyden tulevaisuudet  
ja nykyhetken muutostarve

Osio aloitetaan valmistamalla Zinet työkaluiksi oppilaille. Zine on pienikokoi-
nen itsejulkaisu, joka on johdettu sanasta Magazine. Zineä voidaan kutsua myös 
Fanineksi tai pienlehdeksi. Siinä on kolme kokonaista aukeamaan, etu- ja taka-
kansi. Se toimii työkaluna työpajan aikana esille tulevien ajatusten kirjaamiseen. 
Kuhunkin osioon liittyy alustus, jonka perusteella jatketaan ryhmäkeskusteluun. 
Ryhmäkeskusteluja on kaiken kaikkiaan kolme, joten yhden keskustelun annin 
voi aina kirjata yhdelle Zinen aukeamalle.

Valmista Zine näin:

1. Ota itsellesi A4-paperi ja sakset.

2. Taita paperi kahtia kolme kertaa niin, että paperi on enää A7 kokoinen.  
 Paina taitoskohdat huolellisesti vaikkapa kynnen avulla.

3. Avaa taiteltu paperi takaisin A5 kokoon (yksinkertaiselle taitokselle).  
Leikkaa ”suljetulta sivulta” keskitaitoksen keskikohtaan asti.  
HUOM! Älä leikkaa loppuun asti!

4. Avaa paperi alkuperäiseen A4-kokoon ja taita pitkittäin.

5. Työnnä päistä yhteen ja taittele. Kolme aukeamainen Zine on valmis.

6. Koristele Zinen kannet haluamallasi tavalla.
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Seuraavaksi luetaan 2–5 erilaista tositarinaa erilaisista luonnonkatastrofiti-
lanteista (tositarinat löytyvät liitetiedostona). Samalla voi näyttää ilmiöihin 
liittyviä kuvia esimerkiksi dioilla. Oppilaat voivat lukea myös omat tarinat 
pienryhmissään ajan säästämiseksi. 

Kun tositarinat on luettu, siirtyvät pienryhmät  
seuraavien pohdintakysymysten pariin: 

1. Mikä auttoi ihmisiä selviytymisessä? 

2. Miten ihmisen ja luonnon suhde katastrofissa näyttäytyi?

3. Miten katastrofi muutti ihmisen käsitystä tulevaisuudesta?

Oppilaat keskustelevat ryhmässä ja kirjaavat Zinen ensimmäisellä  
aukeamalla muistiin haluamansa asiat. 

Mikäli vierailette Heurekan Katastrofien keskellä -näyttelyssä, niin  
näyttelykäynti on hyvä suorittaa tässä välissä.



Tulevaisuushyppy 

Seuraavaksi suoritetaan tulevaisuushyppy. Oppilaat voivat ottaa mukavan 
asennon ja kuunnella rauhassa alustuksen, jonka avulla ajatukset siirretään tästä 
hetkestä vuoteen 2070. 

Tulevaisuushyppy 2030–2040–2050–2060–2070  
(kaikista kuvat dioilla)

– Vuonna 2030 suuret talvimyrskyt nostavat veden Helsingin Arabianrannan 
kaduille, ja monen talon pohjakerrokset vaurioituvat asuinkelvottomiksi. Muu-
tamat veneilijät alkavat kuljettaa koululaisia vesitse Arabian kanavia pitkin. 

– Vuonna 2040 lämmenneiden kesien myötä tiikerihyttynen on uhkaa levittäytyä 
ympäri Eurooppaa. Keski-Euroopan ensimmäinen denguekuume-epidemia on 
säikäyttänyt matkailijoita. Luonnonmukaisten hyttysmyrkkyjen, kuten sitruu-
naöljyn ja yrttisekoitusten, käyttö ja valmistus on kasvanut merkittävästi.

– Vuonna 2050 Venäjän Karjalan heinäkuiset metsäpalot vaikuttavat merkit-
tävästi rajan tällä puolen. Hengitysilma on heikkolaatuista, palojen pelätään 
leviävän, monet eläimet ovat paenneet Suomeen ja aiheuttaneet liikenneonnet-
tomuuksia. Tuhoutuneille laajoille metsäalueille on perustettu kansalaispartioi-
ta auttamaan loukkuun jääneitä ja kodin menettäneitä. 

– Vuonna 2060 Lapin paahteiset kesät aiheuttavat merkittävää vesipulaa ja 
lämpöshokkeja riskiryhmille. Jo vuosia aiemmin lukuisat pienet teknologiayri-
tykset ovat vapauttaneet patenttinsa ilmaiseksi, ja kotitekosten merivesipuhdis-
tamoiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. 

– Vaikka vuonna 2070 meitä uhkaavat monet yhtäaikaiset kriisit – niin tervey-
delliset, digitaaliset, kuin ekologisetkin, on poliittinen tilanne rauhallinen ja 
konflikteja maailmanlaajuisesti vähiten koskaan. Edelliset vuosikymmenet ovat 
koetelleet yhteiskuntien resilienssiä ja sopeutumiskykyä lukuisilla katastrofeil-
la. Nyt olemme löytäneet uudenlaisen yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen 
tarmon, jolla ratkomme esimerkiksi ilmastokriisiä. Ymmärrämme paremmin 
toimiemme syy-seuraussuhteet, mikä tekee sekä nopeiden katastrofien että 
hitaasti kypsyvien haasteiden torjunnasta viimein helpompaa. Vuonna 2070 
ihmiset toimivat kriisien edessä viimein yhdessä, eivät omaa etuaan ajatellen.

Nyt ajatukset on siirretty vuoteen 2070. Tämän jälkeen jatketaan ryhmäkeskuste-
luun. Heräävät ajatukset voi kirjata Zinen toiselle aukeamalle.

Pohdintakysymykset pienryhmille:

– Mitä yhteisöllisyys merkitsee katastrofitilanteessa vuonna 2070? 

– Millaista on hyvinvointi ja hyvä elämä maailmassa, jossa katastrofit ovat yleisiä?

– Miten katastrofit vaikuttavat ihmisten luontosuhteisiin tulevaisuudessa?

Vinkki: 

Mikäli ryhmä vieraili Katastrofien keskellä -näyttelyssä, niin näyttelyn herättä-
mistä ajatuksista on hyvä keskustella pienryhmissä joko ennen tulevaisuushyp-
pyä tai tulevaisuushypyn yhteydessä. 



Tulevaisuusperintö 

Viimeiseen vaiheen siirryttäessä oppilaat palaavat jälleen 2070 luvun ajatus-
maailmasta tähän päivään. Paluun nykypäivään voi tehdä esimerkiksi vuoden 
2017 WWF:n Earth Hour videolla: 

https://www.youtube.com/watch?v=HxuE9mvtu8c.  

Nyt oppilaat ovat jälleen nykyhetkessä. Viimeisenä työpajan tehtävänä oppi-
laiden tulisi pohtia, mitä taitoja haluaisimme tästä päivästä viedä mukanam-
me tulevaisuuteen. Ensin voidaan pohtia itsenäisesti ja sen jälkeen keskustella 
jälleen pienryhmissä.

Osion pohdintakysymys: 

– Millaisia uusia resilienssiä ja yhteisöjä vahvistavia tekoja tässä päivässä  
haluat tehdä?

Ajan salliessa voi lopuksi koota ryhmiltä yhteisesti ajatuksia ylös. Zinet jäävät 
oppilaille itselleen muistoksi tulevaisuusperinnöstä, jonka he haluavat viedä 
mukanaan tulevaisuuteen. 

https://www.youtube.com/watch?v=HxuE9mvtu8c

