TYÖSKENTELYHARJOITUS

Nuorten tulevaisuuskuvat
Työskentelyharjoitus

Tulevaisuus on meille tuntematon, mutta voimme sitä yhdessä kuitenkin visioida tämän hetken kokemuksia,
ajatuksia ja toiveitamme hyödyntäen. Tulevaisuuskuvat kurkottavat aina kohti tulevaa, niiden avulla katsotaan,
miltä elämä nuoren näkökulmasta näyttää vuonna 2040.
Tulevaisuuskuvien avulla rakennamme kirkkoa yhä ihmisläheisemmäksi. Kirkon päättäjät ovat sitoutuneet
käyttämään nuorten luomia tulevaisuuskuvia apunaan tehdessään tulevaisuuden suunnitelmia.
Tämä työskentely on osa isompaa kokonaisuutta.
Työskentely tulevaisuuskuvien parissa jatkuu tämän harjoituksen pohjalta kootun materiaalin parissa Nuorten
tulevaisuusseminaarissa Partaharjulla 25-27.3.2022. Nuorten tulevaisuuskuvat julkaistaan toukokuussa
Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret -tapahtumassa 5.5.2022 Turussa.
Tämän jälkeen tulevaisuuskuvista tuotetaan toimintamateriaali seurakuntien ja kirkon käyttöön erilaisissa
tulevaisuustyöskentelyissä. Työskentelyn ohjeet ja materiaalit löytyvät myös Nuorten tulevaisuusseminaarin
verkkosivulta osoitteesta www.nuortentulevaisuusseminaari.fi/tulevaisuuskuvat2040.

Tässä harjoituksessa nuoret luovat yhdessä tulevaisuuskuvia
vuoteen 2040. Harjoitus etenee seuraavasti:

1.

Henkilökohtaisesti vastataan sähköiseen kyselyyn
liittyen omiin tulevaisuusajatuksiin osoitteessa
https://link.webropolsurveys.com/S/AFE8BCD810A4917A
bit.ly/Tulevaisuus2040
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2.
3.

Johdatetaan nuoret mielikuvaharjoituksen avulla
vuoteen 2040.

Toteutetaan alla oleva työskentely nuorten kanssa
rakentaen Nuori vuonna 2040. Vastaukset
raportoidaan sähköiselle lomakkeelle osoitteessa
https://link.webropolsurveys.com/S/BB056ECD9DAAC0F7
bit.ly/Nuori2040
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Mielikuvaharjoitus

Ennen ryhmätyön tekemistä toteutetaan teemaan johdattava mielikuvaharjoitus.
Lue oheinen teksti rauhallisesti nuorille. Mielikuvaharjoituksen jälkeen siirrytte tekemään ryhmätyötä.
Mielikuvaharjoituksen voit toteuttaa myös valmiin ääninauhoitteen avulla, nauhoite löytyy nettisivulta
www.nuortentulevaisuussemiaari.fi/tulevaisuuskuvat2040.
Ohjaaja aloittaa, pitää merkityissä kohdin lyhyen tauon:
Ota hyvä asento, jossa voit olla rennosti ja sulje silmäsi. *HETKEN HILJAISUUS*
Anna käsien, jalkojen, hartioiden, niskan, pään ja koko vartalon rentoutua *HETKEN HILJAISUUS*
Tarina alkaa….
Elämme vuotta 2040 (tai syksyä/talvea vuonna 2040).
Laske hiljaa mielessäsi minkä ikäinen olet silloin. *LYHYT HILJAISUUS*
Kävelet peilin eteen ja katsot kuvaasi. Mieti miltä näytät. Ovatko kasvosi muuttuneet,
muistuttavatko kasvosi kenties jotakin sukulaistasi? Huomaatko samoja piirteitä?
Millaiset hiukset sinulla on? Entä vaatetuksesi? *LYHYT HILJAISUUS*
Käännät katsettasi ja katselet ympärillesi? Miltä kotisi näyttää?
Minkälaisia huoneita ja huonekaluja kodissasi on? Millaisia värejä ja sävyjä kodissasi on? *LYHYT HILJAISUUS*
Entä millaista tekniikkaa kodistasi löytyy? *LYHYT HILJAISUUS*
Kävelet ikkunan ääreen ja katsot ulos. Millainen ympäristö avautuu kotisi ikkunoista? *LYHYT HILJAISUUS*
Millainen elämäntilanteesi on? Elätkö sinkkuna, parisuhteessa, perheellisenä?
Ketä lähipiiriisi kuuluu? *LYHYT HILJAISUUS*
Miten vietät aikaa ystäviesi kanssa? Miten pidät heihin yhteyttä? *LYHYT HILJAISUUS*
Miten vietät vapaa-aikaa? Mitä harrastat? *LYHYT HILJAISUUS*
Katselet edelleen ulos ikkunasta. Miten maailma ympärilläsi on muuttunut?
Mitä uutiset kertovat Suomesta ja muusta maailmasta tai ehkä avaruudesta. *LYHYT HILJAISUUS*
Minkälaista mediaa sinulla on käytettävissä? *LYHYT HILJAISUUS*
Mitä palveluja kehittynyt teknologia ja tekoäly sinulle mahdollistaa? *LYHYT HILJAISUUS*
Palaat peilin ääreen ja katselet kuvaasi. Millaisia muutoksia sinussa on tapahtunut kasvaessasi
nuoresta aikuiseksi? *LYHYT HILJAISUUS*
Mitkä asiat ovat sinulle arvokkaita ja merkityksellisiä? *LYHYT HILJAISUUS*
Millainen on ollut sinun kristityn polkusi? Millainen rooli kirkolla ja uskolla on elämääsi? *LYHYT HILJAISUUS*
Mitä muutoksia kirkossa ja seurakunnassa on tapahtunut? *LYHYT HILJAISUUS*
Seisot edelleen peilin edessä. Käännyt hitaasti ympäri ja palaat takaisin tähän hetkeen.

3

Nuori vuonna 2040
Jakaantukaa 2-5 hengen ryhmiin.
Kuvatkaa ryhmässä tulevaisuuden nuori vuonna 2040. Mitä tämä nuori tekee ja mitä hän ajattelee, miten hän
toimii, mitkä asiat ovat hänelle elämässä tärkeitä. Vastatkaa yhdessä keskustellen kysymyksiin osoitteessa
https://link.webropolsurveys.com/S/BB056ECD9DAAC0F7
bit.ly/Nuori2040
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Lomakkeella löytyvät tässä olevat kysymykset:
Valitkaa aluksi, millainen nuori on kyseessä:
• Ikäryhmä mihin kuuluu: (13-15v / 16-18v. / 19-21v)
• Nuori opiskelee / käy töissä / molempia / ei kumpaakaan
• Asuinpaikka: iso kaupunki – keskisuuri kaupunki – pieni kaupunki – maaseutu
Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin ja kertokaa niiden avulla, millainen nuori on.
Miettikää jokaisessa alla olevassa kohdassa, millaista osaa teknologia ja tekoäly näyttelevät hänen elämässään.
Kuka hän on? - Kuvaile hänen kotiaan, elinympäristöä ja ihmissuhteita.
Kerro hänen elintavoistaan, opiskelu-/työelämästä sekä vapaa-ajan viettämisestä.
Mihin hän uskoo? Millaiset elämänarvot sekä henkiset ja hengelliset näkemykset ovat hänelle tärkeitä?
Kun olette valmiit, painakaa submit ja vastauksenne tallentuu. Kaikki saadut vastaukset tallentuvat tietokantaan,
josta niitä lukevat ja käsittelevät vain asianosaiset. Vastauksista tehdään yhteenveto, jonka avulla jatketaan
työskentelyä Nuorten tulevaisuusseminaarissa.

Kiitos, kun olette mukana rakentamassa Nuorten tulevaisuuskuvia 2040!

Kiittäen yhteistyöstä,
Tarja Liljendahl

Jari Pulkkinen

Sirpa Syrjä

Lasten ja nuorten keskus

Kirkon kasvatus ja perheasiat

Kirkon kasvatus ja perheasiat

tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi

jari.pulkkinen@evl.fi

sirpa.syrja@evl.fi
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