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Taustalla Unescon Futures of Education

• Pariisin Unesco-koulujen sihteeristö kutsui maakoordinaattorien kautta Unesco-
kouluja mukaan kesällä 2020 Unescon globaaliin tulevaisuushankkeeseen

• Tehtävänä ennen kaikkea oppilaille: kuvata vuotta 2050 – mitä haluavat /eivät 
halua nähdä silloin eli

➢ mitä globaali- ja kestävän kehityksen kasvatuksen keinoin voi tehdä, että 
vuosi 2050 olisi hyvä vuosi ja maailma kestävällä tolalla

• > 50 % kouluista osallistui, upea raportti Pariisiin, esillä globaaliwebinaarissa 
31.3.2021. Pariisin-Unescon sivuilla on jo FoE-kooste
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Lue Unesco-kouluista OPH:n sivuilta 

https://aspnet.unesco.org/en-us/aspnet-futures/Pages/default.aspx
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/unesco-koulut-unesco-aspnet


”Me ei haluttaisi elää 
sellaisessa ajassa.”

Tuloksia, tulkintaa & 
tulkintojen tulkintaa



Suuret huolet, pienet hartiat

• Ilmastonmuutos

• Tasa-arvo, ihmisoikeudet

• Syrjinnän loppumista, kielten ja 
kulttuurien säilymistä

• Sodan pelko, rauhan toivo

➢ MUTTA: pandemioissa 
uskotaan, että aikuiset löytävät 
kyllä ratkaisun

• Nuoren yksilön näkökulma tässä hetkessä

➢ Vuosi 2050 vielä haaveilua tai liian outoa?

➢ Lisäksi ehkä kysyttävä: 

❑ Miksi niin ei olisi tulevaisuudessa?

❑ Miksi niin ei ole jo nyt?

❑ Mikä on ensimmäinen askel, jonka minä voin ottaa, 
jotta niin olisi?

• Vähintäänkin esimerkkinä voidaan olla – joten 
sitä sitten ollaan

➢ Vastuuntunto, vaikuttamisen paine

➢ Kestävä toiminta etuoikeutena
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Oivalluksien ja teknisen ajattelun mahdollisuudet

• Lapset ja nuoret: ”Teknologia ja tekoäly isoja tulevaisuuden tekijöitä!”

➢ MUTTA: minä teknisenä ajattelijana ja tekijänä hukassa

❑ Joku muualta maailmasta ratkaisee ja kehittää… (minä globaalina ratkaisijana)

• Teknologia/Tekniikka > Digitaalisuus

➢ Perusta mm. kädentaidoissa, avaruudellisessa hahmottamisessa, luovuudessa ja 
yhteistyössä

➢ Mikään ei synny tyhjästä (vrt. ruoka)

➢ Kaikissa oppiaineissa tekniikkaa tai tekniikoiden sekoittumista: liikunta & välinehuolto; 
kielet & sosiaalisen median säännöt

❑ Ajatusparadigmojen linkittymistä ja uuden syntymistä: liikunnan joukkuehengen rakentamista 
katsomustietoisen rakentavan vuorovaikutuksen keinoin

20/05/2021 Paula Mattila & Anjuli Korhonen 5



Lasten ja nuorten tekninen ajattelu kehittyy 
arjessa, kun he

• korjaavat ja parsivat vaatteita

• käyttävät erilaisia työkaluja, kyniä ja ruokailuvälineitä

• huoltavat eli rassaavat pyöräänsä

• hyödyntävät suutaria ja muuta huoltoasiantuntijuutta

• puhdistavat tietokoneensa säännöllisesti pölystä 

• rakentavat ja kehittävät omaa sosiaalista mediaansa sekä soveltavat
erilaisia yhteydenpidon tapoja riippuen sovelluksesta tai väylästä

• suunnittelevat kulkureittinsä itse ilman puhelimen jatkuvaa tarkistamista 

• sisustavat huoneensa ja koristelevat ympäristöään –> tuunaus.
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Elämän supervoima: empatia

• Lasten ja nuorten tietotaidot kehittymässä, mutta intoa ja huolta on

➢ tahtoa ei sovi aliarvioida

• Millaisten olentojen puolesta nuoret puhuvat?

• Herkkyys tuntea empatiaa 

➢ ≠ heikkous tai lapsellisuus

➢ Kaikkea muuta kuin itsestäänselvää

➢ Miten tunnustetaan, vahvistetaan, valjastetaan?

• Todellinen kestävä kehitys vaatii psyykkistä ja emotionaalista kehitystä
➢ Pelkkä kiertotalous ei ratkaise ongelmaa

➢ Empatia – solidaarisuus – kaikkien päätösten ja 
sitoumusten taakse
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yhdenvertaista kohtelua kaikille – perustarpeet tyydytetty – luonto ei kärsi – eläimet vapaita ja kivuttomia

Koemme empatiaa, kun 
näemme toisessa olennossa 
samoja elämänhalun, kivun, 

pelon ja innostuksen tunteita, 
jotka tunnistamme 

itsessämme.



“For in the end we will conserve
only what we love; we will love
only what we understand; and 
we will understand only what we 
are taught.”

– Baba Dioum


