Aikakonetehtävä
Linkki kyselyyn: https://next-frontend-nu.vercel.app/aikakone

Löydät aikakoneen, jolla voi matkustaa tulevaisuuteen. Jos käytät aikakonetta, et siirry kokonaan
tulevaisuuteen, vaan samalla nykyinen versio itsestäsi jatkaa elämäänsä tavallisesti tällä aikajanalla.
Päätät mennä ajassa 50 vuotta eteenpäin, vuoteen 2071. Etsit 50 vuotta vanhemman version nykyisestä
itsestäsi, ja löydät hänet viettämässä tavallista arkeaan. Aikamatkustussääntöjen vuoksi et voi ottaa
kontaktia tähän henkilöön, mutta olet utelias, joten alat seurata hänen arkeaan pienellä ja äänettömällä
dronella.
Miltä hänen elämänsä näyttää?
-

-

Millaisia asioita hän tekee / tykkää tehdä?
o Missä hän asuu, mitä tekee työkseen, mitä harrastaa?
Millaisia ihmisiä hänen arjessansa on? (kaverit, perhe tms.)
Vaikuttaako hän tyytyväiseltä arkeensa?
Haluaisitko kysyä vanhukselta jotain?
o Yritetään aktivoida osallistujia keksimään itse, tarvittaessa johdattelua esimerkiksi:
▪ Ehkä jotain hänen mahdollisista katumuksistaan? Jäikö nuoruudessa jotain
tekemättä?
▪ Millaisten mutkien kautta päädyit tähän? Millaisia valintoja olet joutunut
tekemään?
Miten arvelisit hänen vastaavan kysymyksiisi?

Esimerkkejä vastausten käsittelyyn
Millaisia asioita hän tekee / tykkää tehdä?
-

Vastaus kertoo jotain nykyhetken unelmista ja asioista, joita pitää tärkeänä
Tekemisen takaa voi löytää itselle tärkeän asian eli arvon:
o tykkää urheilla → liikunta / hyvinvointi on tärkeää
o tykkää matkustella → elämykset, luonnon kauneus on tärkeää
o tykkää pelata → tutkiskelu, sosiaalisuus, kilpailullisuus, vapaa-aika…?

Millaisia ihmisiä hänen arjessansa on?
-

-

Kuinka tärkeänä näkee erilaiset ihmissuhteet?
o Onko perheen perustaminen tärkeää
o Onko tärkeää, että on paljon kavereita / muutamia läheisiä kavereita
Pelottaako / uskooko, että jää vanhuksena yksin?

Vaikuttaako hän tyytyväiseltä arkeensa?
-

Tulevaisuuden toiveikkuus
o Näkeekö, että kykenee rakentamaan itselle arjen, johon voi olla tyytyväinen
Voi löytyä tiettyjä asioita, joita ei haluaisi / haluaisi tapahtuvan tulevaisuudessa
o = itselle tärkeitä asioita

Jos voisit kysyä häneltä jotain, mitä haluaisit kysyä?
-

Mitä siitä voi seurata, jos jatkaa nykyisellä tiellään eikä muuta joitain tapoja?
Nykyhetken pelkoja / murheita?

Miten arvelisit hänen vastaavan kysymyksiisi?
-

(tavoiteltavat) asiat eivät tapahdu itsestään, tulevaisuuden eteen on tehty jotain
Vaikeudet ovat selätettävissä
Jos tähän osaa vastata, tietää mitä ”pitäisi” tehdä
→ pelkkä tieto ei riitä

