
Tulevaisuuskuvamme voivat olla lannistavia globaa-
lien ongelmien ja epätietoisuuden vallitessa, minkä 
vuoksi tarvitaan kykyä kuvitella vaihtoehtoisia ja 
kestävämpiä tulevaisuuksia, konkreetteja utopioita. 

Mutta mitä utopia tarkoittaa ekologisen kestävyyden, 
sukupuolten moninaisuuden tai kulutuskriittisyyden 
näkökulmista? Miten esimerkiksi käsitellä globaalin 

maailman moraali- ja arvokäsitysten moninaisuutta 
ja ristiriitaisuutta kasvatuksessa käytännön tasolla?  
Entä miten turvataan ihmisen ja muun luonnon yhtei-
nen kestävä hyvinvointi jokapäiväisessä arjessa? 
Kuinka sietää epävarmuutta ja samalla lisätä nuorten 
aktiivista toimijuutta? Koulutuksessa pureudumme 
yhdessä näihin tulevaisuuden suurin kysymyksiin, 
jotka vaikuttavat meihin jo tänä päivänä.

Tavoitteena on osallistaa koko oppiyhteisö näkemään, 
että parempi tulevaisuus on mahdollinen, ja että kes-
tävän tulevaisuuden ensi askeleet otetaan jo tänään.
 
Tulevaisuustaajuudelle virittäytyminen innostaa 
ajattelemaan mahdollisia erilaisia ja parempia tule-
vaisuuksia. Tule siis mukaan tekemään kestävämpää 
tulevaisuutta meille kaikille!

Tuntuuko kestävän tulevaisuuden ajatteleminen mahdottomalta? Koetko, että isot ja 
mutkikkaat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu, ovat liian isoja 
haasteita ratkaistaviksi? 

Transformer 2030  
– tulevaisuuden tekijät

EVÄITÄ KESTÄVÄN  
TULEVAISUUDEN TAITAMISEEN

Tulevaisuuden ajattelu on kansalais- 
taito, joka ohjaa meitä tekemään järkeviä 
päätöksiä tänä päivänä, jotta tulevaisuu-
temme olisi mahdollisimman toivottava. 

– Futuristi Elina Hiltunen



Kouluttajina toimivat ja sparraajina toimivat kestävän tulevaisuuden huippuosaajat: African Care ry, Amnesty International Suomen osasto, Eettisen kaupan 
puolesta Eetti ry, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry, Suomen Pakolaisapu, Rauhankasvatusinstituutti ry, Suomen Rauhanliitto, Suomen Rauhanpuolustajat, 
Seta ry, Suomen Lähetysseura ja Taksvärkki ry, Lasten ja Nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu, Kudelma – kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen 
verkosto sekä OKKA-säätiö. Hanketta koordinoi Fingo ja rahoittaa Opetushallitus.

KENELLE? 
Koulutus on suunnattu varhais- ja esiope-
tuksen, peruskoulujen, lukioiden, ammatil-
lisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, 
vapaan sivistystyön opettajille sekä oppi-
laitosjohtajille. Koulutuksessa on kaikille 
yhteisiä osioita sekä kohderyhmäkohtaista 
vertaistyöskentelyä. Odotamme osallistujilta  
sitoutumista koulutuskokonaisuuteen, eli  
lähiopetuspäiviin ja niiden välillä toteutet-
tavaan kokeiluun omassa työssä. 

Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä ja 
vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opinto-
pistettä. Koulutus on osallistujille maksuton.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:  
globaalikasvatus.fi/verkosto/tukea- 
opetukseen/transformer-2030-hanke

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS
Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää kolme lähi- 
päivää ja projektityön toteutuksen, joka suunnitellaan yhdessä  
hankkeen kouluttajien ohjauksella ja tuella. Transformer 2030 
-hanke huipentuu vuoden 2021 lopussa järjestettävään päätös-
seminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

MITÄ SAAT KOULUTUKSESTA?
 L Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja  
keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.

 L Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuus- 
lukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta

 L Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden  
tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta  
omassa oppilaitoksessa on mahdollista

 L Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden  
kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja  
rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta
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