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Mihin haluamme rohkaista ja kannustaa?

UNELMOINNIN KAUTTA LÄHESTYMÄÄN
UUDENLAISTA MAAILMAA

UNELMOIMAAN



1. Esittäydytään

3. Unelmamatkoja…

4. Näkökulmanmuutos

5. Black out poetry

6. Ilmastomeemejä (ajan salliessa!) 

7. Loppukoonti

2. Mielipidejana



Kestävästä yhteiskunnasta täytyy 
unelmoida, jotta se toteutuu. Mikään 
muutos ei ole mahdollinen, jos sitä ei 

ensin voi nähdä mielikuvissaan – tämä 
pätee niin henkilökohtaisiin kuin 
yhteiskunnallisiinkin muutoksiin. 



• Kestävä matkustaminen

• Eettinen kuluttaminen

• Ilmastoystävällinen 

ruokavalio

• Uudenlainen asuminen

Miten muutokset 
elämäntavoissa 

voivat rikastuttaa 
elämää entisestään?





TYÖVAIHEET
1. Lueskelkaa tekstejä ja valitkaa 

yksi, joka puhuttelee teitä.

2. Tekstiä ei tarvitse lukea tarkasti. 
Etsikää sieltä kiinnostavia 
sanoja ja merkitkää ne.

3. Miettikää, millaisia 
kuvioita/piirroksia haluatte 
tehdä.  

4. Peittäkää ylimääräiset sanat 
piiloon ja halutessanne 
koristelkaa/viimeistelkää 
työnne. 

5. Antakaa työllenne nimi, ja 
nimetkää tiedosto sen 
mukaisesti. Ladatkaa Padletiin!



Suunnittele 
ilmastoaiheinen 

meemi!

Lisää valmis meemi Padleti-
linkin seinälle!





https://unsplash.com/photos/GmN13w9bg8w?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

https://unsplash.com/photos/VDUtn9DzHMs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

https://unsplash.com/photos/O6DUoIl6NWA?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

https://unsplash.com/photos/TIvFLeqZ4ec

https://unsplash.com/photos/vC8wj_Kphak

https://unsplash.com/photos/221wufG10eg

https://unsplash.com/photos/8RU1Ei3KcPw

https://unsplash.com/photos/GmN13w9bg8w?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink
https://unsplash.com/photos/VDUtn9DzHMs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink
https://unsplash.com/photos/O6DUoIl6NWA?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink
https://unsplash.com/photos/TIvFLeqZ4ec
https://unsplash.com/photos/vC8wj_Kphak
https://unsplash.com/photos/221wufG10eg
https://unsplash.com/photos/8RU1Ei3KcPw


Black Out Poetry -aineistot 

 

Vuosi 2020 oli Euroopassa koko sen tilastoidun ilmastohistorian lämpimin, kertoo EU:n 
ilmastonmuutoksen tutkimuslaitos Copernikus. Keskimääräinen lämpötila ylitti edellisen ennätyksen 
0,4 asteella, mikä ilmatieteessä on huomattava hyppäys. 
  
Edellinen lämpöennätys tehtiin edellisvuonna 2019. 

Maailmanlaajuisesti tarkastellen vuosi 2020 oli yhtä lämmin kuin edellinen ennätysvuosi 2016.  

Viime vuosi oli maailmanlaajuisesti keskimäärin 0,6 astetta lämpimämpi kuin pitkän ajan 
vertailukohtana käytetty ajanjakso 1981–2010 ja 1,25 astetta lämpimämpi kuin aikana ennen 
teollistumisen alkua.  

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen on saatava pysähtymään selvästi ennen 
kuin se saavuttaa kaksi astetta, ja mahdollisimman lähelle 1,5 astetta. Tämä edellyttää hyvin nopeaa 
lämpenemistä aiheuttavien ilmastopäästöjen vähentämistä. 

Pohjoinen lämpenee nopeimmin 

Copernicuksen havaintojen mukaan viime vuoden lämpeneminen oli voimakkainta arktisilla alueilla 
ja etenkin Pohjois-Siperiassa, missä keskilämpötilat olivat jopa kuusi astetta pitkäaikaisia keskiarvoja 
korkeammalla. 

Napapiirin pohjoispuolella esiintyi poikkeuksellisen paljon metsäpaloja. Ne tuottivat ilmakehään 244 
miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä on kolmanneksen enemmän kuin edellisvuonna. 

Arktinen merijää supistui edelleen. Heinäkuussa ja lokakuussa mitattiin ennätysvähän merijäätä. 

Myös lämpöennätyksiä tehtiin eri puolilla maailmaa. Yhdysvalloissa, Mojaven autiomaassa mitattiin 
54,4 lämpöastetta. 

Koronapandemia vähensi jonkin verran ilmastopäästöjä, mutta ne säilyvät ilmakehässä kauan, joten 
hiilidioksidin kertyminen ilmakehään jatkui edelleen. 

Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi kirjoitti vuodenvaihteessa julkaistussa kirjoituksessaan olevan 
huomionarvoista, että vuoden 2020 lopulla Tyynellä valtamerellä kehittyi La niña -ilmiö. Näiden 
ilmiöiden aikaan maapallon keskilämpötila on yleensä muita vuosia matalampi. 
 
 
 
 
 
 

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kehottanut maailman valtionjohtajia julistamaan maissaan 
ilmastohätätilan, jotta ilmaston katastrofaaliselta lämpenemiseltä vältyttäisiin. Guterres puhui 



lauantaina Britannian ja Ranskan järjestämässä virtuaalisessa ilmastokokouksessa. Kokous 
järjestetään päivälleen viisi vuotta Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisen jälkeen. 
 
Pariisin sopimuksen osapuolet sitoutuivat rajoittamaan ilmaston lämpenemisen alle kahteen 
asteeseen ja tavoittelemaan sitä, että lämpeneminen saataisiin rajoitettua 1,5 asteeseen. 

Pääsihteeri Guterres sanoi, että Pariisissa vuonna 2015 annetut lupaukset ovat kuitenkin kaukana 
siitä, mitä tarvittaisiin, jotta ilmaston lämpeneminen todella voitaisiin rajoittaa 1,5 celsiusasteeseen.  

”Jos emme muuta kurssia, tällä vuosisadalla voidaan päätyä katastrofaaliseen yli kolmen asteen 
lämpenemiseen”, Guterres sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.  

”Sen takia pyydän kaikkia johtajia maailmanlaajuisesti julistamaan maissaan ilmastohätätilan, kunnes 
olemme saavuttaneet hiilineutraaliuden.” 

"Koronaelvytys on mahdollisuus" 

Guterres sanoi, että koronaelvytyspaketit ovat mahdollisuus kiihdyttää siirtymistä vähäpäästöiseen 
tulevaisuuteen, mutta varoitti siitä, että se ei näytä tapahtuvan tarpeeksi nopeasti.  

”Toistaiseksi G20-maat ovat käyttämässä elvytys- ja tukipaketeissaan 50 prosenttia enemmän varoja 
sektoreille, jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden tuotantoon ja käyttöön, kuin vähähiiliseen 
energiaan.  

 Tätä ei voi hyväksyä”, Guterres sanoi. 

EU-johtajat pääsivät perjantaina ennen ilmastokokousta sopuun EU:n ilmastotavoitteen 
kiristämisestä. Vuoteen 2030 mennessä EU:n hiilipäästöjä on tarkoitus leikata ainakin 55 prosentilla 
verrattuna vuoden 1990 tasoon. 

 
Kerola, Päivi (12.12.2020): ”YK:n pääsihteeri maailman johtajille: Julistakaa ilmastohätätila.” Yle. 

 

KANSALAISET pääsevät kertomaan näkemyksensä siitä, miten ilmastopäästöjä voidaan vähentää 
tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ympäristöministeriön verkkokyselyn teemat liittyvät asumiseen, 
liikkumiseen ja ruokailuun, jotka muodostavat valtaosan suomalaisten hiilijalanjäljestä. 

Kysely päivitettävänä olevaan keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan, Kaisuun, joka hahmottaa 
polkua kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. 

”Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää tuntuvasti uusia toimia ja muutoksia meiltä jokaiselta. Haluamme kuulla, minkälaiset 
päästövähennykset koetaan toimiviksi ja reiluiksi. Nyt on aika vaikuttaa”, sanoi ympäristö- ja 
ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) ilmastosuunnitelman valmistelutilaisuudessa tiistaina. 

Kotitalouksien osuus suomalaisen kulutuksen ilmastopäästöistä on kaikkiaan 66 prosenttia 
hiilijalanjäljen perusteella laskettuna. 



Suomen ilmastopaneeli on arvioinut, että kotitalouksien hiilijalanjäljen tulisi pienentyä noin 70 
prosenttia vuoden 2016 tasosta, jotta vuoden 2030 ilmastotavoitteet saavutetaan. 

ILMASTOSUUNNITELMAN valmisteluun voi ottaa kantaa osallistumalla kaikille avoimeen 
verkkokyselyyn, joka on auki 19. helmikuuta saakka. 

Kyselyllä kerätään mielipiteitä liikenteeseen, ruokailuun ja asumiseen liittyvistä kysymyksistä ja niihin 
liittyvistä päästövähennyksistä. 

Suomalaisen kuluttajan ilmastovaikutukset ovat noin 10 000 kiloa hiilidioksidia henkeä kohden 
vuodessa. Se on paljon. Suomalaiset ovat yksi eniten ilmastoa kuormittavista kansoista suhteessa 
asukaslukuun. 

Suuri osa suomalaisen kulutuksen päästöistä tulee ulkomailla tuotettujen tavaroiden välityksellä. 

Kodin ilmastokuormaa pystyy keventämään arjen valinnoilla syömisessä, asumisessa, liikkumisessa ja 
tavaroissa. Hiilijalanjäljen pienentäminen säästää myös rahaa. 

VUOTEEN 2035 ulottuvan keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman tarkoituksena on hahmottaa, 
miten Suomessa päästään hallitusohjelman mukaiseen hiilineutraaliustavoitteeseen. 

Suunnitelmassa kuvataan historiallista päästökehitystä sekä arvioidaan päästökehitystä nykyisillä 
politiikkatoimilla suhteessa tavoitteisiin. Suunnitelmassa myös linjataan uusia politiikkatoimia ja 
arvioidaan niiden vaikuttavuutta suhteessa tavoitteisiin. 

Suunnitelma sisältää toimia päästöjen vähentämiseksi niin kutsutulla taakanjakosektorilla. Se kattaa 
liikenteen, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon päästöt, osan maatalouden 
päästöistä sekä fluoratut kasvihuonekaasut. 

LISÄKSI suunnitelmassa käsitellään kulutuksen, julkisten hankintojen, kiertotalouden ja kuntien 
ilmastotyön roolia päästövähennysten saavuttamisessa. 

Suunnitelman laadinnan tueksi on lokakuussa 2020 asetettu työryhmä, jossa ovat edustettuina 
keskeiset ministeriöt sekä asiantuntijatahona Suomen ilmastopaneeli. Suunnitelmaluonnos valmistuu 
kesällä 2021, ja se annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021. 

 
Saavalainen, Heli (19.1.2021): ”Asuminen, liikenne ja ruoka muodostavat valtaosan kansalaisten ilmastopäästöistä – 
ministeriö kartoittaa suomalaisten näkemyksiä päästöjen vähentämisestä.” Helsingin Sanomat. 

ILMANSAASTEET ja ympäristön heikkeneminen johtavat suuriin muuttoaaltoihin tulevaisuudessa, 
tutkijat varoittavat brittilehti The Guardianissa. 

Ympäristötapauksiin erikoistuneen asianajajan Sailesh Mehtan mukaan muuttoliikkeen ja ympäristön 
tilan heikentymisen välillä on selvä yhteys. 

”Kun ilmaston lämpeneminen tekee osasta planeetastamme asuinkelvotonta, suurista 
muuttoaalloista tulee normaaleja. Ilman ja veden saasteet eivät kunnioita valtioiden rajoja”, Mehta 
sanoi lehdelle. 

”Voimme pysäyttää humanitaarisen ja poliittisen kriisin, mutta johtajiemme täytyy toimia nyt.” 

AIEMMIN tällä viikolla bangladeshilaismies vältti Ranskassa karkotuksen perustelemalla oikeudessa 
jäämistään ilmansaasteilla kotimaassaan. 

Astmaa sairastavan 40-vuotiaan miehen terveys olisi voinut heiketä merkittävästi, tai hän olisi voinut 
jopa kuolla. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen oikeuden karkotustapausta koskeva päätös, jossa 
ympäristö oli ratkaiseva tekijä. 



Mehtan mukaan ongelma ei koske vain Bangladeshia ja kehitysmaita. Ilmansaasteilla on hänen 
mukaansa vaikutusta noin 200 000 kuolemantapaukseen Britanniassa. 

IHMISOIKEUKSIIN ja ympäristöön erikoistunut esittelijä David Boyd Yhdistyneistä kansakunnista (YK) 
on samaa mieltä saasteiden haitallisuudesta. 

”On ymmärrettävää, jos ihmisiä houkuttaa muuttaa toisaalle puhtaan ilman perässä edistääkseen 
terveyttään. Ilmansaasteet ovat kansainvälinen terveyskatastrofi, joka ei saa ansaitsemaansa 
huomiota, koska suurin osa kuolleista on köyhiä tai muuten haavoittuvia”, Boyd kommentoi The 
Guardianille. 

Yalen ja Columbian yliopistojen ympäristöindeksissä (EPI) Bangladesh on sijalla 179. Sen nykyinen 
pistemäärä on 29,56 sadasta pisteestä, ja maan ilmanlaatu on maavertailussa vasta sijalla 166. Ranska 
on saanut indeksissä 80 pistettä ja Suomi 78,9 pistettä. Kiinan tämänhetkinen pistemäärä on 37,3. 

Bangladesh ei siis ole näillä mittareilla ympäristönsä puolesta ihmisen terveydelle otollisin paikka. 

ILMASTO- JA MUUTTOLIIKELIITON koordinaattori Alex Randallin mukaan turvallisia ja laillisia reittejä 
bangladeshilaismiehen tapauksen kaltaiseen muuttoliikkeeseen on mahdollistettava. 

”Tällaiset tapaukset, joissa ilmanlaadusta tai muista saasteista tulee syy estää karkotus, ovat tietysti 
tärkeitä askeleita eteenpäin”, Randall sanoi. 

”Nämä tapaukset eivät kuitenkaan yleensä päädy ennakkotapauksiksi, jolloin ilmastonmuutoksen 
vuoksi rajojen yli muuttavat ihmiset pysyvät lain kannalta harmaalla alueella.” 

MAAILMANLAAJUISESTI ilmansaasteet aiheuttavat laskentatavasta riippuen 4–9 miljoonan ihmisen 
ennenaikaisen kuoleman. Jopa 90 prosenttia maailman väestöstä asuu paikoissa, joissa 
ilmansaasteiden määrä ylittää Maailman terveysjärjestö WHO:n suositukset. 

Euroopassa saasteet tappavat yli 400 000 ihmistä vuodessa, ja Suomessakin noin 2 000 ihmistä kuolee 
ennenaikaisesti ilmansaasteisiin joka vuosi. Hengitysteihin kulkeutuessaan ilman pienhiukkaset 
aiheuttavat ja pahentavat sydän- ja verisuonisairauksia, hengityssairauksia ja syöpää. Pahimmillaan 
elinikä lyhenee yli kymmenellä vuodella. 

 
Valtee, Jari (16.1.2021): ”Ilmansaasteet johtavat suuriin maahanmuuttoaaltoihin, tutkijat varoittavat the 
Guardianissa.” HS. 
ONKO todennäköistä, että mikään muuttuu paremmaksi tulevaisuudessa? Ei. 
Mitkä ovat mahdollisuutemme ratkaista ongelmat? Huonot. 

Australialaisen Flindersin yliopiston globaalin ekologian professori Corey Bradshaw ei kaunistele 
sanojaan – eikä hänen mielestään muidenkaan tutkijoiden pitäisi. 

Viime viikolla julkaistiin Bradshaw’n 16 kollegansa kanssa kirjoittama artikkeli, jossa summataan 
yhteen tieteellistä tietoa maailman luonnon nykytilasta ja suunnasta. Artikkelissa tutkijat varoittavat 
poliitikkoja suorasanaisesti: ihmiskunta on matkalla kohti ”kammottavaa” tulevaisuutta, eikä se 
muutu sillä, että sitä ei sanota ääneen. 

Eläin- ja kasvilajit kuolevat kiihtyvää tahtia, väkivaltaiset konfliktit ja luonnonkatastrofit lisääntyvät. 
Alan tutkijoille on ollut aikapäivät selvää, että elämäntyylimme synnyttää pandemioita, ja kun meitä 
tulee lisää, niin tulee niitäkin, Bradshaw toteaa. 
  
Lisäksi ilmaston ja ympäristön muuttuminen aiheuttavat massamuuttoa. Eri arvioiden mukaan 
ilmastopakolaisiksi joutuu vuoteen 2050 mennessä jopa miljardi ihmistä, tutkijat kirjoittavat. 



Ympäristötuho ei tarkoita ihmiselle nopeaa sukupuuttoon kuolemista, kuten joissakin 
huomiohakuisissa otsikoissa on sorruttu väittämään, Bradshaw sanoo, mutta meillä on paljon 
menetettävää jo ennen sitä. 
  
”Olemme olleet lajina olemassa vain vähän aikaa, emmekä todennäköisesti kuole sukupuuttoon 
seuraavien muutaman sukupolven aikana. Mutta se ei tarkoita, ettemme tule kärsimään.” 
  
KAUHUKUVIAKIN suurempi ongelma on, ettei niiden ratkaisemiseksi ole tehty käytännössä mitään. 
Päättäjien lupaukset ovat kasvaneet, mutta kaikki merkittävät tavoitteet, joita on tähän mennessä 
asetettu, on rikottu, Bradshaw sanoo. 
  
Yksikään vuodelle 2020 asetetuista kansainvälisistä biodiversiteettitavoitteista ei täyttynyt, yksikään 
maa ei ole konkreettisesti matkalla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden vaatimiin 
päästövähennyksiin ja lähes kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat jäämässä saavuttamatta. 
Lajikadon tai ilmastonmuutoksen estäminen ei yksinkertaisesti ole minkään valtion todellinen 
ykköstavoite. Artikkelissaan tutkijaryhmä kuvaa ympäristöongelmien ja politiikan suhdetta 
kieroutuneeksi. 
  
”Ihmisten terveyteen, omaisuuteen ja hyvinvointiin kohdistuvat lisäpaineet vievät kieroutuneella 
tavalla politiikalta kykyä vähentää eroosiota ekosysteemissä, josta yhteiskuntamme on 
riippuvainen”, he kirjoittavat. 
  
Ensimmäinen ongelma on aikajänne: Jos erilaiset diktatuurit jätetään laskuista, poliittiset 
järjestelmät perustuvat pääasiassa neljän viiden vuoden vaalisykleihin, Bradshaw selittää. Se ei riitä 
todelliseen, pysyvään muutokseen luonnon mittakaavassa. Bradshaw käyttää esimerkkinä 
metsäpolitiikkaa. 
  
”Kuvitellaan, että ensin valtaan tulee vasemmistohallitus, joka ehkä pysäyttää metsien avohakkuut. 
Seuraava hallitus muuttaa lain ja hakkaa metsän. Seuraava hallitus voi tietysti taas asettaa lain 
voimaan, mutta metsällä kestää 300 vuotta kasvaa takaisin alkuperäiseen asuunsa”, hän luettelee. 
  
”Ympäristön palauttaminen on niin paljon työläämpää kuin sen tuhoaminen. Tässä pelissä ympäristö 
jää aina nettona miinukselle.” 

Vainio, Sara (26.1.2021): ”Toimettomuus ilmastonmuutoksen edessä on suuri sukupolvien 
välinen pyramidihuijaus, sanovat kylmäävän ympäristöraportin laatijat.” HS. 

TOINEN kieroutunut kehityskulku syntyy väestönkasvusta, Bradshaw sanoo. Ihmispopulaatioiden 
koko ja sen myötä kulutus kasvaa, ja ihmisiä on maapallolla aina vain tiheämmin. Se synnyttää 
kilpailua resursseista tilanteessa, jossa meillä ei ole kunnollista järjestelmää vaurauden jakamiseen. 
  
”Teidän maanne on hyvä tässä, mutta moni muu ei ole”, Suomessa usein työnsä puolesta vieraillut 
Bradshaw sanoo. 
  
Resurssikilpailu johtaa xenofobiaan eli vieraanpelkoon, joka puolestaan johtaa populististen 
liikkeiden nousuun. 
  
”Ihmiset kokevat, että tämä ei ole ainakaan minun syyni, joten he etsivät syyllisen muualta.” 
  
Populistiset liikkeet taas eivät pysty tekemään epäsuosittuja päätöksiä ympäristön suojelemiseksi, 
vaan huomio kiinnittyy syyllisten etsintään. Vieraanpelko nostanee päätään ilmastopakolaisten 
koputtaessa ovilla. Kansainvälinen lakikaan ei nykyisellään tarjoa heille minkäänlaista suojaa – se ei 
edes tunnista heitä pakolaisiksi. 



  
”Pelkäämme, että pakolaismäärän kasvu ei lisää vaan vähentää kansainvälistä yhteistyötä tavoilla, 
jotka heikentävät entisestään kykyämme lievittää kriisiä.” 
  
BRADSHAW kehottaa kaiken tämän valossa pohtimaan yhtä kysymystä: Kenen uskot pelastavan 
sinut, kun kriisi iskee? 
  
Bradshaw itse asuu Australiassa alueella, jolla maastopalot ovat yleisiä. 
  
”En asuisi täällä, jos palokuntaa ei olisi. Mutta maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin meillä ei ole 
tällaista turvajärjestelmää. Kukaan ei todellisuudessa ole niistä vastuussa.” 
  
Eivät kansalliset poliittiset päättäjät, mutta eivät sen paremmin yksityiset yrityksetkään, Bradshaw 
sanoo. 
  
”Talousjärjestelmämme on erottanut kokonaan ihmisten moraalisen vastuun yrityksistä ja niiden 
voitontavoittelusta.” 
  
Artikkelin kirjoittaneiden ympäristötutkijoiden mukaan meneillään on niin sanottu suuri sukupolvien 
välinen pyramidihuijaus. Kasvatamme tahallamme kulutusta, vaikka se, mitä kulutamme nyt, on 
käytännössä pois lapsiltamme. 
  
”Jos haluat lapsenlapsillesi tulevaisuuden, joka ei ole hirvittävä, sinun täytyy yksinkertaisesti olla itse 
vähemmän ahne”, Bradshaw tiivistää. 
  
Bradshaw’n mielestä ihmiskunnan kannattaisi vähintäänkin repiä politiikka irti yrityksistä nyt, kun se 
vielä on mahdollista. 
  
”Poliittiset järjestelmämme ovat yritysten rahojen armoilla. Kaikkein tehokkain yksittäinen toimi, 
jonka voisimme tehdä ekosysteemin hyväksi, olisi kieltää poliittiset lahjoitukset lailla”, hän sanoo. 
  
”Jos voisimme tehdä tuon yhden asian, meillä olisi vihdoin todellinen demokratia.” 
 
Vainio, Sara (26.1.2021): ”Toimettomuus ilmastonmuutoksen edessä on suuri sukupolvien välinen pyramidihuijaus, sanovat kylmäävän 
ympäristöraportin laatijat.” HS. 

TARKOITUS ei ole pelotella, Bradshaw painottaa, mutta nyt on sorruttu pikemminkin hyssyttelyyn. 
Tutkijat tuntevat jääneensä tosiasioiden kanssa yksin. 
  
”Ihmiset helposti ajattelevat, että me tutkijat olemme tunteettomia ja kylmiä. Mutta minäkin elän 
tavallista elämää täällä maatilalla, olen 13-vuotiaan isä”, Bradshaw sanoo. 
  
”Nämä asiat, joita työssäni näen, menevät tunteisiin. Niin pitäisi mennä jokaisella, jolle tulevaisuus 
merkitsee jotakin – jokaisella, jolla on lapsi.” 
  
Bradshaw kollegoineen pelkää, etteivät tavalliset ihmiset oikeastaan ymmärrä, mitä tarvittavien 
valtavien muutosten tekeminen vaatii. Ainoa poliittinen toimija, joka nykyisellään pystyisi riittävän 
kokoluokan muutoksiin, on Kiina, Bradshaw sanoo ja huokaisee. 
  
Kiina on maailman suurin saastuttaja ja polkee ihmisoikeuksia mennen tullen, mutta teoriassa se 
voisi kääntää paattinsa hetkessä – toisin kuin mikään demokraattinen maa. 
  



”On ymmärrettävä, että aina demokraattinen lähestymistapa ei välttämättä riitä”, hän sanoo. 
  
”Jos Kiina haluaa tehdä jotain, se tekee, koska se ei joudu kyselemään keneltäkään.” 
  
BRADSHAW’N mielestä ihmiskunta on valinnan edessä. Joko jatkamme nykyisillä järjestelmillä, 
taistelemme läpi pieniä parannuksia markkinoiden ehdoilla ja toivomme, että se riittää lievittämään 
ympäristökriisin hirveimpiä seurauksia. Emme pakota ketään mihinkään, mutta emme myöskään 
pysty todella ratkaisemaan ongelmaa. 
  
Tai sitten ryhdymme kapinaan ja yritämme muuttaa järjestelmämme – ja mahdollisesti menetämme 
sen vähänkin edistyksen, mitä olisimme voineet saada aikaan. 
  
Molemmat vaihtoehdot ovat huonoja, Bradshaw sanoo. 
  
”Olemme ajautuneet nurkkaan. Planeetta kyllä selviää sittenkin, kun meistä ei ole enää mitään 
jäljellä.” 
 

Vainio, Sara (26.1.2021): ”Toimettomuus ilmastonmuutoksen edessä on suuri sukupolvien välinen 
pyramidihuijaus, sanovat kylmäävän ympäristöraportin laatijat.” HS. 

 

 



Unelmamatkoja tulevaisuuteen 

FIN ENG 

ALOITUS 
 

 
1. Tervetuloa unelmamatkalle kestävään 

tulevaisuuteen! Mun nimi on ____ ja pyrin 
auttamaan teitä saamaan hyvän reissun. 

START 
 
Welcome to a Dream Travel to a 
sustainable future! My name is ____ and 
I will assist you in getting a good journey. 

2. Ota nyt mukava asento. Laita silmät kiinni ja 
rentoudu. Hengitä syvään. Nyt mennään hauskalle 
matkalle. Hymyilyttää jo valmiiksi ja jännittää kivasti, 
että mitähän tulevaisuus tuo tullessaan. 

Now take a comfortable position. Close 
your eyes and relax. Take a deep 
breath. Now we are about to go on a fun 
journey. Smiling already and nicely 
excited… what will the future bring. 

3. Matkaamme nyt siis tulevaisuuteen. 
Katsomme unelmia, mitä pulpahtaa vastaan, 
rakennamme unelmia. 

We shall now travel to the future. We will 
look at dreams, what pops up, and we 
will build dreams. 

4. Erityisesti nuoret ovat halunneet tuoda esiin 
sitä, että unelmointi on vaikeaa, kun tulevaisuuteen 
liittyy monen asian takia epävarmuuksia. 
Huomisestahan ei kukaan voi varmuudella tietää. Se 
on ymmärrettävää ja monenlaisia tunteita voi 
tulla tälläkin reissulla. Se on ok. Pääosin 
keskitytään kuitenkin luomaan ja jakamaan näkymiä, 
jotka ovat valoisia. Unelmoinnissa on voimaa 
enemmän kuin luulemmekaan! 

Young people, in particular, have 
wanted to point out that dreaming is 
difficult when there are so many 
questions concerning the future. After 
all, nobody knows about tomorrow with 
certainty. It’s understandable and 
different kinds of emotions can come up 
also on this journey. It's OK. However, 
the main focus now is on creating and 
sharing views that are bright. There’s 
more power in dreaming than we can 
even imagine! 

5. Lähtekäämme matkaan! Silmät on nyt siis 
kiinni. Huomaamme, että on kuitenkin valoisaa, 
suorastaan aurinkoista. 

But now, let's go! So your eyes are 
closed now. However, we notice that it is 
bright, even sunny. 

6. Olemme nyt jättäneet taakse menneisyyden, 
jossa tehtiin kovasti töitä sosiaalisesti ja ekologisesti 
kestävän tulevaisuuden eteen, ja voitko uskoa, nyt 
se on täällä! Miltä täällä näyttää? 

We have now left behind a past where 
hard work was done for a future that is 
socially, ecologically, economically and 
culturally sustainable. And can you 
believe it is here now! What does it look 
like here? 

7. Aurinko siivilöityy puiden lehtien välistä ja 
ilma tuntuu raikkaammalta. Olemme siis jättäneet 
taakse ajanjakson, jossa oli paljon epävarmuutta. Ei 
tiedetty, miten erilaisia, koko maailmaa koskevia 
haasteita ryhdyttäisiin ratkaisemaan. Nyt se on 
takana ja olemme saapuneet kestävään 
tulevaisuuteen! Ei enää henkilökohtaista pinnistelyä 
ja huonoa omaatuntoa jokapäiväisistä valinnoista. 

The sun shines between the leaves of 
the trees and the air feels fresher. We 
have left behind a period of great 
uncertainty. It was not known how to 
solve different problems that concern 
the whole world. But now all this is 
behind us and we’ve arrived at a 
sustainable future! No more feelings of 
personal sacrifices and bad conscience 



Maailma toimii kestävyyden asettamissa raameissa 
ja se on itsestäänselvää. Onpa vapauttavaa!   

about everyday choices. The world 
functions within the framework on 
sustainability. That goes without saying. 
How liberating!    

8. Voit pohtia ja maalata mielessäsi kuvaa siitä, 
miten kestävässä tulevaisuudessa liikutaan. Voisiko 
yksi keskeinen tekijä olla, että liikumme yhdessä? 
Että joukkoliikenne toimii todella hyvin? Ajattele sitä, 
miten tämä muokkaa elinympäristöämme. Kun 
parkkiruutuihin ja -halleihin käytettyä tilaa voidaan 
saada viihtyisämpään käyttöön. Nouseeko sinulle 
mieleen muita unelmakuvia kestävän yhteiskunnan 
liikkumismahdollisuuksista?   

You can ponder and paint a picture in 
your mind about how we move around in 
sustainable future. Could one possibility 
be that we move together? That the 
public transportation works really well? 
Think about how this shapes our 
environment. When the areas used for 
parking spaces and garage halls can be 
made use of to something nicer. What 
else? Do you come up with different 
kinds of dream images?        

9. Entä minkälaisia kulttuuriaaltoja on 
ilmaantunut, jotta kulutustottumuksemme ja 
suhtautumisemme materiaan ovat muuttuneet? Entä 
miten kestävässä tulevaisuudessa asutaan? Kaikki 
ovat kuluneen vuoden aikana viettäneet 
poikkeuksellisen paljon aikaa kotona. Millaisesta 
asumisesta sinä unelmoit tulevaisuudessa? 
Millainen paikka koti on, millaisia ovat huoneet tässä 
kodissa? Entä millaisessa ympäristössä kotisi 
sijaitsee? Puhtaassa, siistissä, kauniissa, 
hiljaisessa, sopusointuisessa, tilavassa…     

What types of cultural waves have 
emerged so that our consumption habits 
and our attitude towards material things 
have changed? How do we live in a 
sustainable future? Everyone has spent 
an exceptional amount of time at home 
during this year. What kind of living do 
you dream of? What does home look like 
for you? The rooms in this home or the 
environment your home is situated? Is it 
pure, clean, beautiful, quiet, 
harmonious, spacious...        

10. Kaikesta positiivisesta unelmoiminen 
kannattaa, koska se voi olla silta innovaatioihin. 
Etenkin silloin, kun unelmista puhutaan. 

Dreaming about positive things is 
always worth it, it can be a bridge to 
innovations, too. Especially when we 
talk about our dreams. 

11. Voit nyt pohtia, miten ihmiset kohtelevat 
toisiaan kestävässä tulevaisuudessa. Millaista on 
ihmisten välinen vuorovaikutus ja kanssakäyminen? 
Minkälainen on yhteiskunnallinen ilmapiiri? Onko se 
ymmärtäväinen ja salliva, avoin ja vapauttava? 
Minkälaiset arvot ovat hallitsevassa asemassa ja 
määrittävät yhteiskunnallista päätöksentekoa? 
Pehmeät arvot kenties?  

You can now ponder, how do people 
treat each other in a sustainable future? 
What is it mostly like, when people 
interact with each other? What about the 
atmosphere in societies in general? Is it 
understanding and permissive, open 
and liberating? What type of values are 
defining the decision making in 
societies? Soft values perhaps?  

12. Olemmepa jo nähneet paljon tällä 
unelmamatkalla! Sitten olisi aika lähteä pikkuhiljaa 
kotimatkalle. 

Wow, we’ve already seen a lot on this 
dream journey! Then it would be time to 
start the journey back little by little. 

13. Kotimatkallahan on aina hyvä miettiä, 
minkälainen reissu tuli tehtyä. Palauta nyt mieleesi 
vielä jokin positiivinen mielikuva tämän matkan 
varrelta. Ankkuroi itseesi tämän kuvan tunnelma ja 
viipyile siinä hetki. [...] Ota hyvä olo mukaasi. Ehkä 
voit levittää tämän hyvän fiiliksen myös johonkin 

On the journey home it can be good to 
think of what kind of trip this was. Now 
bring to mind one positive image from 
this journey. Anchor yourself in the 
atmosphere of this image and stay in it 
for a moment. Take the good feeling with 



läheiseen ihmiseesi, vaikkapa opiskelukaveriin 
huomenna.  

 
Miten voit alkaa askel askeleelta elämään 
niitä unelmia, mitä nousee esiin?  

you. Maybe you can spread this good 
feeling to someone close to you.  
 
How can you start step by step living 
those dreams that came up?   
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Tervetuloa!

Tässä pajassa on tarkoitus toimia yhdessä 
vailla suorituspaineita. Otetaan siis 

rennosti ja rakennetaan vuorovaikutusta 
yhdessä.



Ensiksi tutustaan toisiimme!

Jokainen esittelee itsensä ja näyttää muille 
liikkeen, jonka muut toistavat. Ei paineita!



Joo, mutta- harjoite

Olet ruokaostoksilla parisi 
kanssa. Aiotte laittaa yhdessä 
päivällistä. Aloittakaa Hevi-
osastolta ja reagoikaa 
toistenne ostosehdotuksiin 
aina vuorollanne "joo, 
mutta..."

Esimerkiksi: - Ostettaisiinko 
salaattiin tomaatteja?
- Joo, mutta ne on kyllä vähän 
turhan happamia mun makuun. 
Entä jos ostaiskin vesimelonia?
- Joo, mutta sehän taas on ihan 
liian makeaa! Mä itse suosisin 
vihreitä kasviksia?
- Joo, mutta.... jne.



Joo, ja- harjoite

Esimerkiksi: - Ostettaisko meidän 
salaattiin tomaatteja?
- Joo, ja sen kanssahan kävis
loistavasti mozzarella?
- Joo, ehdottomasti, ja tuoreet 
basilikan lehdet!
- Joo, todellakin! Ja ehkä vähän 
oliiviöljyä? Jne...

Olet ruokaostoksilla parisi 
kanssa. Aiotte  laittaa yhdessä 

päivällistä. Aloittakaa hevi-
osastolta ja reagoikaa 

toistenne ostosehdotuksiin 
aina vuorollanne "joo, ja..."



Rakentava vuorovaikutus

Myönteinen ja kannustava 
suhtautuminen puolestaan 
edesauttavat rakentavaa 

vuorovaikutusta.

Kielteinen suhtautuminen 
toisen ihmisen 

ehdotuksiin tyrehdyttää 
vuorovaikutusta sekä 
aiheuttaa jänniteitä.











Rakentavan vuorovaikutuksen tekijät
Ei ole mikään yksittäinen seikka,
vaan koostuu useista tekijöistä. 



Nyt on vuorossa puun piirtämistä!

• Puu koostuu kolmesta-viidestä rakentavan vuorovaikutuksen 
elementistä.

• Miettikää näitä elementtejä yhdessä, ja lähtekää kasaamaan tältä 
pohjalta omaa puutanne. Esimerkkeinä: ystävällisyys, empaattisuus

• Teoksen ei tarvitse olla mikään hieno visuaalinen luomus. Se saa olla 
juuri teidän näköinen!



Tarkemmat ohjeet

• 1. Valitkaa, kuka teistä jakaa ruudun. 

• 2. Päättäkää, että kuka piirtää vai piirrättekö kaikki.

• 3. Ruudun jakaja jakaa ruudun ja valitsee ruuduksi Whiteboard - ”Share

screen” -> ”Whiteboard

• 4. Piirtämään pääsette, kun valitset ruudun ylälaidasta ”view options” ->  

ANNOTATE

• 5. Nautinnollista taidehetkeä! 



YHDISTÄVÄT TEKIJÄT

Voi olla yhteinen harrastus, 
mutta myös esimerkiksi 

luonteenpiirre

Usein meitä yhdistää useampi 
asia kuin osaisimme ajatella



Mitkä seikat yhdistävät?

• Tehtävänä on miettiä kolme-viisi teitä yhdistävää tekijää. Näiden pohjalta tehdään 
runo/räppi.

• Asiaa voi lähteä purkamaan vaikkapa seuraavien lauseiden kautta: 

• - minä tykkään...

• - minä en niin välitä...

• - minua kiinnostaa...

• - olen todella hyvä...

Rohkeasti vaan, yhdistäviä tekijöitä löytyy varmasti!

Lopuksi voitte valita joukostanne yhden lausumaan runon/esittämään räpin tai 
voitte tehdä tämän yhdessä.



kLoppua kohti! Puretaan ajatuksia 
käsitellyistä aiheista



KIITOS OSALLISTUMISESTA!



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 







 

 

 



 



 





̶

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 



 



 

 

 

 

 

 

 





Työstetään tulevaisuuden uutisia 
pienryhmissä!

Tutustutaan tulevaisuuden tutkimukseen tiiviin 
infopaketin muodossa!

Harjoitetaan heittäytymistä ja 
luovuutta sekä pidetään hauskaa!



A l k u l ä m m i t t e l y ä

1. Oma nimi + yksi 
tulevaisuutta 
kuvaava sana! 2. ”Joo, ja sitten” –leikki

Zoom-huoneissa



T u l e v a i s u u d e n t u t k i m u s

UTOPIA

DYSTOPIA

SKENAARIO

MEGATRENDI



MENNEISYYDESTÄ EI VOI JOHTAA TULEVAA

MUUTOS -
Tulevaisuudentutkimuksessa 

keskeinen haaste on muutoksen 
ymmärtäminen.



MENNEISYYDESTÄ EI VOI JOHTAA TULEVAA

HUONOUS – Yleensä uskomme 
elinympäristössämme asioiden 

jatkuvan tasaisesti samanlaisina, 
joko lisääntyen tai vähentyen.  



MENNEISYYDESTÄ EI VOI JOHTAA TULEVAA

TEKNOLOGIA – Insinöörit usein 
suunnittelevat teknologiaa 
johonkin tiettyyn rajattuun 

käyttöön, mutta kuinkas sitten 
käykään? 



MENNEISYYDESTÄ EI VOI JOHTAA TULEVAA

ARVOT – Tulevaisuuden 
ennakoimisessa on kyse myös 
arvovalintojen tekemisestä ja 

arvokysymysten esille 
nostamisesta. 



KUVA: Annukka Palmén-Väisänen/Yle



• Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, 
magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.

• Nunc viverra imperdiet enim. Fusce 
est. Vivamus a tellus.

• Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Proin pharetra 
nonummy pede. Mauris et orci.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 
massa. Fusce posuere, magna sed 
pulvinar ultricies, purus lectus malesuada 
libero, sit amet commodo magna eros 
quis urna.

• Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus.

• Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Proin pharetra nonummy 
pede. Mauris et orci.

U U T I S T E N T Y Ö S T Ä M I S E E N !



TYÖVAIHEET

1. Ryhmien jakaminen ja siirtyminen 
Zoom-huoneisiin

2. Uutiskorttien jakaminen (ajankohta-, 
skenaario- ja uutisaihekortti)

3. Ideointia

4. Roolien jakaminen

5. Uutisen kirjoittaminen

6. Uutisen esittäminen ja nauhoitus    



R E N T O U T U S



SUURI KIITOS OSALLISTUMISESTA!

Toivomme, että saitte tästä työpajasta paljon irti! 
Kenties jotain, jota haluatte kantaa mukananne 

elämäänne. Muistetaan, että tulevaisuus tehdään 
elämällä arvoja todeksi!



    
     

             T
ulevaisuuden  

    
     

               
      

                        ajankohta

    
     

             T
ulevaisuuden  

    
     

               
      

                        ajankohta

    
     

             T
ulevaisuuden  

    
     

               
      

                        ajankohta

    
     

             T
ulevaisuuden  

    
     

               
      

                        ajankohta

    
     

             T
ulevaisuuden  

    
     

               
      

                        ajankohta

UTOPIAAKO?
-UUTISET

UTOPIAAKO?
-UUTISET

UTOPIAAKO?
-UUTISET

UTOPIAAKO?
-UUTISET

UTOPIAAKO?
-UUTISET



    
     

             T
ulevaisuuden  

    
     

               
      

                        ajankohta

    
     

             T
ulevaisuuden  

    
     

               
      

                        uutisaihe

Teema: Ravinto
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Teema: Kulutus
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Teema: Politiikka
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Teema: Ihmisoikeudet
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Teema: Viihde-uutinen
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         Saatte itse valita
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 Päätoimittaja
Olet vastuussa siitä että tehtävät 

jakautuvat tasapuolisesti 
ryhmässä
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 Metereologi
Kerrot tulevaisuuden 

sää-uutisetlähetyksen lopuksi.
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 Uutisankkuri 2
Pääset esittämään ryhmänne 
uutisen kameralle uutispajan 

lopussa.
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 Uutisankkuri 1
Pääset esittämään ryhmänne 
uutisen kameralle uutispajan 

lopussa.
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 Somistaja
Vastaat uutislähetyksen 

rekvisiitasta ja vaatetuksesta 
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 Uutisankkuri 1
Pääset esittämään ryhmänne 
uutisen kameralle uutispajan 
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 Somistaja
Vastaat uutislähetyksen 

rekvisiitasta ja vaatetuksesta 
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 Uutisankkuri 2
Pääset esittämään ryhmänne 
uutisen kameralle uutispajan 

lopussa.
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             uutis -pajassa

Urheilutoimittaja
Vastaat tulevaisuuden 

urheilu-uutisten toimittamisesta 
lähetyksen lopussa
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Rooli uutispajassa: 

PÄÄTOIMITTAJA 

Olet vastuussa siitä, että teh-
tävät jakautuvat tasapuolisesti 

ryhmän sisällä 

Rooli uutispajassa: 

UUTISANKKURI 1 
Pääset esittämään ryhmänne 
uutisen kameralle uutispajan 

lopussa 

Rooli uutispajassa: 

KUVAAJA 
Vastaat uutisen video-

kuvaamisesta 

Rooli uutispajassa: 

SOMISTAJA 
Vastaat uutislähetyksen rekvi-

siitasta ja vaatetuksesta 

Rooli uutispajassa: 

UUTISANKKURI 2 
Pääset esittämään ryhmänne 
uutisen kameralle uutispajan 

lopussa 

Rooli uutispajassa: 

PÄÄTOIMITTAJA 

Olet vastuussa siitä, että teh-
tävät jakautuvat tasapuolisesti 

ryhmän sisällä 

Rooli uutispajassa: 

UUTISANKKURI 1 
Pääset esittämään ryhmänne 
uutisen kameralle uutispajan 

lopussa 

Rooli uutispajassa: 

KUVAAJA 
Vastaat uutisen video-

kuvaamisesta 

Rooli uutispajassa: 

SOMISTAJA 
Vastaat uutislähetyksen rekvi-

siitasta ja vaatetuksesta 

Rooli uutispajassa: 

UUTISANKKURI 2 
Pääset esittämään ryhmänne 
uutisen kameralle uutispajan 

lopussa 
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                        skenaario

”Business as usual”
Jatketaan kuten ennenkin

”Business as usual”-skenaario kuvaa
tulevaisuuden tilannetta, jossa 
radikaaleja muutoksia ei tehdä ja 
ihmiset jatkavat elämäänsä kuten 
tähänkin asti. Käytännössä tämä 
tarkoittaa ihmisen ympäristövaiku-
tuksen kasvua nykyiseen tahtiin.
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                        skenaario
Dystopia

Kauhukuva tulevaisuuden 
yhteiskunnasta

Dystopia on utopian täydellinen 
vastakohta, eli ei-toivottu 
tulevaisuudenkuva. Se tarkoittaa 
kirjaimellisesti ”huonoa paikkaa”, josta 
kukaan ei haaveile. Se on kauhukuva 
tulevaisuudesta. Asetu itse perkeleen 
saappaisiin ja mieti, kuinka ikäväksi
maailma voisikaan muuttua?
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                        skenaario

Epätasa-arvo
Sosioekonominen kehityskulku

Eriarvoiseen maailmaan johtava
sosioekonominen skenaario. Epäta-
sa-arvoiset investoinnit rajoittavat 
mahdollisuuksia ja kuilu hyvin pär-
jäävien ja matalan teknologian 
maiden välillä kasvaa. Sosiaalinen 
hyvinvointi heikkenee ja konfliktit
lisääntyvät tässä tulevaisuudenku-
vassa.
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Kestävä tulevaisuus
Sosioekonominen kehityskulku

Kestävän kehityksen mukainen
sosioekonominen tulevaisuudenku-
va. Siinä ihmiskunta alkaa asteittain 
elämään kestävämmin ottaen 
huomioon ympäristön kantokyvyn 
rajat. Painopiste taloudessa siirtyy 
ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvo 
ihmisten välillä lisääntyy.
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Utopia
Tulevaisuuden ihanneyhteiskunta
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Kestävä tulevaisuus
Sosioekonominen kehityskulku

    
     

             T
ulevaisuuden  

    
     

               
      

                        skenaario
Dystopia

Kauhukuva tulevaisuuden 
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                        skenaario

”Business as usual”
Jatketaan kuten ennenkin



Utopia tarkoittaa kirjaimellisesti 
“paikkaa, jota ei ole”. Utopia kuvaa 
toivottua ihanneyhteiskuntaa, ja sopii 
siksi optimiseksi, jopa epärealistiseksi 
tulevaisuuden skenaarioksi. Anna 
unelmille siivet ja suunnittele uutinen 
toivotusta ihannatulevaisuudesta!

”Business as usual”-skenaario kuvaa
tulevaisuuden tilannetta, jossa 
radikaaleja muutoksia ei tehdä ja 
ihmiset jatkavat elämäänsä kuten 
tähänkin asti. Käytännössä tämä 
tarkoittaa ihmisen ympäristövaiku-
tuksen kasvua nykyiseen tahtiin.

Dystopia on utopian täydellinen 
vastakohta, eli ei-toivottu 
tulevaisuudenkuva. Se tarkoittaa 
kirjaimellisesti ”huonoa paikkaa”, josta 
kukaan ei haaveile. Se on kauhukuva 
tulevaisuudesta. Asetu itse perkeleen 
saappaisiin ja mieti, kuinka ikäväksi
maailma voisikaan muuttua?

Kestävän kehityksen mukainen
sosioekonominen tulevaisuudenku-
va. Siinä ihmiskunta alkaa asteittain 
elämään kestävämmin ottaen 
huomioon ympäristön kantokyvyn 
rajat. Painopiste taloudessa siirtyy 
ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvo 
ihmisten välillä lisääntyy.

Eriarvoiseen maailmaan johtava
sosioekonominen skenaario. Epäta-
sa-arvoiset investoinnit rajoittavat 
mahdollisuuksia ja kuilu hyvin pär-
jäävien ja matalan teknologian 
maiden välillä kasvaa. Sosiaalinen 
hyvinvointi heikkenee ja konfliktit
lisääntyvät tässä tulevaisuudenku-
vassa.
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Utopia
Tulevaisuuden ihanneyhteiskunta

Utopia tarkoittaa kirjaimellisesti 
“paikkaa, jota ei ole”. Utopia kuvaa 
toivottua ihanneyhteiskuntaa, ja sopii 
siksi optimiseksi, jopa epärealistiseksi 
tulevaisuuden skenaarioksi. Anna 
unelmille siivet ja suunnittele uutinen 
toivotusta ihannatulevaisuudesta!



 

 



 







 

 



 



Työpajan koostaminen: Ville Laitinen
Työpajan ideoinnissa mukana: Suvi Ikonen, Elina Jokinen, Suvi Kaakkomäki, Pyry 
Paturi



Turun yliopiston ja Turun AMK:n Taideakatemian yhteinen hanke, 
joka on saanut rahoituksensa Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-
Suomen rahastolta.



• Työpajan esittely ja intro
• Tuotanto ja minä
• Juhlapuku Äiti Maalle
• Tauko
• Mitä minä?
• Tuunausta
• Loppuyhteenveto keskustelun muodossa ja palautteen anto



• Muoviroska maailmassa on kasvava ongelma eikä sitä osata 
yleensä kierrättää oikein

• Vaateteollisuus tuottaa suuren määrän maailman 
kasvihuonepäästöistä, eikä ole läheskään aina eettistä tai 
ympäristöä huomioivaa

• Kuluttajan valinnoilla on suuri merkitys ylituotannon hillitsemiseksi
• SINUNKIN VALINNOILLASI ON VÄLIÄ



1. Nouse seisomaan ja vie tuolisi seinustalle.

2. Seuraa tulevaa kuvakavalkadia, joissa on teidän itsenne ottamia 
kuvia. Pohdi onko kuvassa oleva asia jotain, joka sinusta on 
tarpeellista/ tarpeetonta/ kestävä ratkaisu/ kestämätön ratkaisu?

3. Etsi se lappu, joka vastaa mielipidettäsi parhaiten. Voit myös jäädä 
mihin tahansa lappujen välimaastoon, jos et ajattele asian olevan 
sinulle yksiselitteistä.



• Jakaudutaan n. neljän henkilön ryhmiin. Ota mukaan tuomasi 
turha tavara.

• Esitelkää koko ryhmälle mitä olette tuoneet mukananne ja miksi.

• Tehkää omista tavaroistanne palanen yhteisteokseen. Saatte 
käyttää tavaroidenne lisäksi muutakin romua ja rekvisiittaa.

• Kun palasenne on valmis, liitetään se yhteisteokseen.





• Jakaudutaan 4-5 hengen ryhmiin keskustelemaan seuraavaksi 
nähtävistä aiheista/kysymyksistä.

• Viittaa, jos haluat kysyä tarkennuksia kysymyksiin tms. 









Telaketju on tekstiilin kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Telaketju kehittää
poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia
liiketoimintamalleja.

Telaketju on jatkoa vuoden 2016 Tekstiili 2.0 -pilottihankkeelle, jossa
käynnistettiin poistotekstiilien keräys ja lajittelu Varsinais-Suomen alueella. 
Hanketta vetivät Turun ammattikorkeakoulu ja Lounais-Suomen Jätehuolto. 
Pilottihankkeessa huomattiin varsin pian, että Suomessa on valtavasti
kiinnostusta kehittää tekstiilin kiertoa koko elinkaaren osalta. Telaketju-nimi on 
lyhennys Tekstiilin keräys, lajittelu ja hyödyntämisverkostosta.

http://poistotekstiili.turkuamk.fi/




Mitä materiaaleja tulisi suosia?
Riippuu paljolti vaatteesta ja käyttötarkoituksesta, mikä materiaali on paras 

juuri tiettyyn vaatekappaleeseen. Parempia vaihtoehtoja, joita jo löytyy kaupan
hyllyiltä, ovat mm. kierrätyskuidut, kuten kierrätetty puuvilla, hamppu, lyocell
ja luomupuuvilla.
-Anniina Nurmi, Vihreät Vaatteet -sivuston luoja

5. Tiedätkö mistä juuri päälläsi olevat vaatteet on tehty? Kiinnitätkö materiaaliin 
huomiota ostopäätöstä tehdessäsi?

http://vihreatvaatteet.com/materiaaliopas/kierratetty-puuvilla/
http://vihreatvaatteet.com/materiaaliopas/hamppu/
http://vihreatvaatteet.com/materiaaliopas/lyocell/
http://vihreatvaatteet.com/materiaaliopas/luomupuuvilla


https://areena.yle.fi/1-4673160?seek=48

https://areena.yle.fi/1-4673160?seek=48


• Valitse vaate ja keksi sille tulevaisuus.

Ideoita:
Saako se sellaisenaan uuden elämän sinun luotasi?
Voiko siitä tehdä jotain ihan muuta, vaikka kestohedelmäpussin tai 
kestokassin?
Voitko tuunata uuteen uskoon niin, että voisitkin jatkaa sen käyttöä?
Voitko korjata sen esim. yhdistämällä kaksi rikkinäistä paitaa yhdeksi 
ehyeksi?
Voitko käyttää sitä vaikka paikkoina johonkin toiseen vaatteeseesi?
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