
	 	

	

Maaseutu2030 -webinaarisarja 
 
Maaseutu2030-webinaarisarja nostaa esiin tulevaisuuden kannalta 
mielenkiintoisia näkökulmia. Ne ovat kaikille avoimia, tule mukaan! Ohjeet 
webinaareihin liittymiseen löytyy lopusta. 
 
1. Arvot ja sosiaalinen muutos. Osallistu webinaariin osoitteessa 
www.anymeeting.com/132-290-540 tai puhelimen apin kautta (meeting code: 
132-290-540) 
Niklas Lundström, Vaasan yliopisto. Aluetieteen tutkijatohtori, joka 
tutkii mm. maaseudun paikkaseksikkyyttä ja hänen erityisosaamistaan ovat 
pirulliset ongelmat.  
 

• Millaiset arvot ja sosiaalinen muutos on ohjannut kehitystä? 
• Kuinka suurta muutosta on odotettavissa arvojen muuttumiseen 

kymmenen vuoden aikana? 
• Tapahtuuko maaseudun sosiaalisessa rakenteessa suuria muutoksia 

– millaisia mahdollisuuksia ne tuovat mukanaan? 
• Millainen rooli kestävällä kehityksellä ja puhtaalla ympäristöllä on 

arvomaailmassa? 
• Mitkä asiat ovat lisänneet eniten maaseudun elinvoimaa aikavälillä 

2018-2030 sosiaalisesta näkökulmasta? 
  
2. Teknologia. Osallistu webinaariin osoitteessa  
www.anymeeting.com/650-965-597 tai puhelimen apin kautta (meeting code: 
650-965-597) 
Cristina Andersson, Develor Productions Oy. Tietokirjailija, 
Eurooppalaisen Robottiviikon Suomen entinen kuraattori ja Visionääri, jota 
kutsuttu myös nimellä Madame Robotics. 
  

• Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly ja robotiikka tuovat 
maaseudulle? 

• Miten teknologia vaikuttaa keskittymiskehitykseen? 
• Mitä investointeja ja osaamista maaseudulla vaaditaan teknologian 

mahdollisuuksien hyödyntämiseksi? 
 



	 	

	

3. Taloudellinen muutos - isot megatrendit. Osallistu webinaariin 
osoitteessa www.anymeeting.com/338-239-252 tai puhelimen apin kautta 
(meeting code: 338-239-252) 
Mikko Dufva, Sitra. Hän tarkastelee työkseen tulevaisuuden 
kehityskulkuja, niiden välisiä jännitteitä ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia. 
Lisäksi hän pyrkii tunnistamaan ei-ilmeisiä, mutta tulevaisuuden kannalta 
merkittäviä asioita. 
  

• Millä tavoin isot megatrendit ovat muokanneet maaseutua? 
• Miten varsinaisen maaseudun toimijat pystyvät saamaan lisäarvoa 

biotalouden uudesta liiketoiminnasta? 
• Kuinka maaseutu voi megatrendien allokossa? 
• Mitkä asiat ovat lisänneet eniten maaseudun elinvoimaa aikavälillä 

2018-2030 megatrendien näkökulmasta, mistä megatrendeistä 
maaseudun toimijat hyötyvät eniten? 

 
4. Arki - asuminen, liikkuminen, työn teko, hyvinvointi. Osallistu 
webinaariin osoitteessa www.anymeeting.com/081-706-202 tai puhelimen 
apin kautta (meeting code:  081-706-202) 
Perttu Pölönen. Perttu Pölönen on keksijä, futuristi, säveltäjä ja startup-
yrittäjä, joka valittiin luovimmaksi suomalaiseksi Slushissa vuonna 2014. 
 

• Millaisen arjen kohtaan tulevaisuuden maaseudulla?  
• Lapsiperheen arki, kun palvelut ja kaverit ovat joskus kaukana ja 

vähissä? 
• Tietoliikenneyhteyksien merkitys ja etäopiskelu mahdollisuuksina? 
• Miten maaseudulle saadaan työvoimaa tulevaisuudessa? 
• Millaisia ihmisiä maaseudulla tulevaisuudessa asuu ja miten siellä 

eletään arkea? 
 
OHJEET WEBINAAREIHIN LIITTYMISEEN: 

• Käytäthän webinaarin seuraamiseen Google Chrome –selainta.  
• Salli tarvittaessa mikin/audion/kameran käyttö selaimessa.  
• Vaihtoehtoisesti voit ladata puhelimeen Intermedia Anymeeting –apin 

ja seurata webinaarin sillä. 


