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Hei maaseudun elinvoiman kehittäjät

ja SavoGrown alueen kuntapäättäjät! 

 

Miltä näyttää joustoelämä vuonna 2030? 

Kuinka monipaikkaisuudesta tehdään osa

kuntiemme arkea ja elinvoimaa?
 

 

Tulevaisuusfoorumin ohjelma koostuu monipaikkaisuuden ammattilaisen,

Luken tutkimusprofessorin Hilkka Vihisen herättelypuheenvuorosta ja

tulevaisuuden uutisten rakentamisesta. Tutkimusprofessori Hilkka Vihisen

tutkimusaiheita ovat maaseutupolitiikka sekä alueiden ja elinkeinojen

kehittäminen. Hän on kiinnostunut erityisesti hajautettujen ja keskitettyjen

ratkaisujen yhdistämisestä kestävällä ja hyvinvointia tuottavalla tavalla.

Työryhmän julkaisema tutkimus ja siitä kertova Vihisen blogiteksti

herättivät paljon keskustelua ja kiinnostusta esimerkiksi Ylen aamu-TV:ssä.

SAVON VILLIN LÄNNEN
TULEVAISUUSFOORUMI

Mitä on joustoelämä ja
monipaikkaisuus v.2030?
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Virittäjänä Hilkka Vihinen

https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-tyovoima-liikkuu-vilkkaasti-ja-tyomarkkinoiden-kannalta-oikeaan-suuntaan-monipaikkaisuus-muuttaa-kuvan-suomen-vaesto-ja-aluekehityksesta
https://www.luke.fi/blogi/korona-paljasti-monipaikkaisuutemme/
https://areena.yle.fi/1-50114155


Tulevaisuuden uutisia tehdessä pääsette jakamaan

omia kokemuksia, katsomaan rohkeasti

tulevaisuuteen ja ideoimaan uutta. Tulevaisuuden

uutisten aiheina ovat esimerkiksi:

 

- Etätyöstä kohti joustoelämää

- Koronakriisin vaikutukset ja opit maaseudun

vetovoiman näkökulmasta

- Kuinka mahdollistamme ja sujuvoitamme vapaa-

ajan asukkaan siirtymän kokoaikaiseksi?

 

Lisäksi ajattelua rikastetaan heikkojen signaalien

yhteen keräämisellä ja sopivan rennolla

tunnelmalla.

 

Ajatuksenamme on koostaa iltapäivän keskustelut

tulevaisuuden uutislähetykseksi, joka voidaan

tulevaisuusfoorumin jälkeen jakaa laajemmalle

yleisölle. Tulevaisuusfoorumiin ei ole pääsymaksua. 

 

P aikkoja rajoitetusti! Ilmoittaudu mukaan saman

tien osoitteessa https://bit.ly/svl-future

 

Seuraa päivityksiä Facebookin tapahtumasivulla.

Tavoitteenamme on koota yhteen 40 monipaikkaisen

joustoelämän kehittämisestä kiinnostunutta. Tilaisuus

on suunniteltu niin aktiivisesti veto-, pito- ja

elinvoiman parissa työskenteleville kuin myös

alueemme kuntapäättäjille ja julkisen sektorin

työntekijöille.

 

Valmistelemme tulevaisuusfoorumin niin, että myös

etäosallistuminen on mahdollista, tai tilanteesta

riippuen koko tapahtuma voidaan toteuttaa myös

etänä. Virallinen osuus kestää noin neljä tuntia,

jonka jälkeen on mahdollisuus epävirallisempaan

ajatusten vaihtoon ja tulevaisuuden visiointiin.

 
Tulevaisuusfoorumin järjestää yhteistyössä

Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Kehittämisyhdistys

Mansikka ry, Savon Villin Lännen kunnat, Future Savo

-projekti ja Kohti eKuntaa -projekti.

 

Lisätietoja: 

Ville Keränen, Future Savo -projektipäällikkö

ville.keranen@savogrow.fi p. 040 682 4620

Seija Korhonen, Maaseutukehittäjä

seija.korhonen@mansikkary.fi p. 050 567 8728 

 

Tervetuloa tekemään
tulevaisuutta!

TEHDÄÄN YHDESSÄ
TULEVAISUUDEN UUTISET

https://bit.ly/svl-future
https://www.facebook.com/events/244786830145431/

