
Jos kunta ei pysty tekemään jotakin, 
avuksi tulee yhteisen toiminnan 

järjestämisessä sekä yhdistykset että 
vapaat toimijat, mutta nimenomaan 
sellaisessa toiminnassa, joka ei ole 

lakisääteistä vaan pikemminkin yhdessä 
asioiden rakentamista, aineetonta 

arvonluontia ja kulttuurista pääomaa! 
Tällä luodaan lopulta myös 

yritystoimintaa.
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Sini: Mirokin on kai paljon käytetty ja 
helpohkolta vaikuttaa. Tuli mieleen, 

löytyykö (tuolta kolmen pisteen takaa) 
sellainen valmis template, jossa laput 

järjestäytyvät suoraan riviin vai 
halutaanko tälleen rönsyillä? Äsken myös 

jumitti tämä ohjelma, johtuiko sitten 
omista linjoista vai mistä, mutta jouduin 

sulkemaan ja avaamaan uudestaan. 
Kuinkahan montaa yhdenaikaista 

kääyttäjää tämä kestää?
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Miltä "maalla on mukavaa" - etelä- Savo näyttää 2030? Mitä pitäisi tehdä, että tavoitteisiin päästään?

Ympäristö, 
ilmasto, 
luonto

Asuminen, 
väestö, 

monipaik- 
kaisuus

Infra, 
saavutet- 
tavuus,

liikkuminen

Yhteisölli- 
syys, 

osallisuus

Muut 
aiheet

"villi 
kortti"

Luonto on 
monimuotoista

Tietoliikenne: 
laajakaistayhte
ydet toimivat 
joka paikassa
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paikkariippu
maton 

työnteko on 
luontevaa

1

ihmisten vakituinen 
kotikunta ei määritä 

osallistumista 
paikallisyhteisöjen 

toimintaan, osataan 
olla luontevasti 

toistemme kanssa

Ilmastonmuutoksen 
osaltaan aiheuttama 
Saimaan ja muiden 
vesistöjen uhkaava 

rehevöityminen on saatu 
hallintaan, yhteistyö 

vesiensuojelussa tuo eri 
toimijat yhteen

tiedämme tarkasti 
kuka maaseudulla 
viettää aikaansa ja 

osaamme 
mitoittaa palvelut 

oikein Toimivat 
juna- ja 

linja- auto 
yhteydetkyläkouluissa on myös 

etäoppilaita (fyysisesti 
maaseudulla, vaikka 
kävisivät varsinaista 

koulua jossain muualla, 
helpottaa vanhempien 

etätyöntekoa

Kivaa ja 
osallistavaa 
kulttuuritar

jontaa

digitaaliset 
tapahtumakalenterit 

ovat kaikkien tiedossa 
ja niitä käytetään 

tehokkaasti 
(esim https://bit.ly/2JCh

7IA)

asukkailla on 
mielekästä 

työtä ja 
toimeentulo

Opastettuja 
luontoelämyksiä 

asiantuntijan 
johdolla

sähköautot 
saa ladattua 
joka puolella, 
ekosähköllä, 

tottakai!

pandemiat yleistyvät, 
sukupuuttoaalto ja 

ilmastonmuutos, riistäytyvät 
käsistä, pako maaseudun 

suhteellisesti turvallisiin oloihin 
on voimakasta, kaupunkien infra 
jää alikäytölle, ruuantuotanto ja 

julkinen talous romahtavat

Maisemat ovat 
hoidettuja, 

luonnon 
monimuotoisuus 

lisääntynyt

Kaivoshakkeita, 
eikä kaivoksia ole 

perustettu.
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Aktiivien 
kylä ja 

toimiva
kyläyhdistys U

u

Saa pötyä 
pöytään
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Perustetaan 
alueen oma 

"digipiiri" jossa 
nuoret opettavat 

aikuisia

Vesistöt 
hyvässä 
tilassa, 

ympäristötuki 
pelaa

Mahdollisuus 
harrastaa, 

liikuntapaikat 
kunnossa

Ketterä 
toiminta, 

kokeilujen 
kautta voittoon.

1

Saimaan vetovoima 
kasvaa 

maailmanlaajuisesti ja 
hyvällä yhteistyöllä 

kasvavat kävijämäärät 
luontokohteisiin 

pysyvät hallinnassa

Koulut 
otetaan 
käyttöön 
24/7/365

 M
a

Kuntaan 2 - 3 
yhteisköyttöistä 

hybridiautoa, joita 
saa lainata kuten 
kirjastosta kirjoja

Monipaikkaisuus 
on luonteva 
vaihtoehto,

tunne 
turvallisuudesta

puurakentamisen suosio 
on lisääntynyt 

voimakkaasti, siihen 
liittyvää osaamista ja 

yritystoimintaa kumuloituu 
maakuntaan, alueen 

kunnat käyttävät puuta 
julkisessa rakentamisessa 

yhä enemmän

Tieyhteydet 
ajettavassa, 

kohtuullisessa 
kunnossa
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Joka niemen 
nokassa on etäilijä 

ja samalla 
paikallinen 
työllistäjä

E- S puhtain 
alue 

maailmassa!

maalla asuu 
monenlaisia ihmisiä, 

eri ikäisiä, eri 
elinkeinojen 

edustajia, erilaisia 
yrittäjiä ja yrityksiä

kaikki pääsevät 
mukaan 

digiloikkaan, seniorit 
saavat 

tarvitsemansa avun 
kaikkiin teknisiin 

ongelmiin helposti

nopeat ja 
toimivat 

tietoliikenney
hteydet

1

Kylätoimijoita, 
alueojohtokuntia ym 

tuetaan, jotta 
toiminta kiinnostaa 
asukkaita ja  pysyy 

elävänä

yhdysvaltalainen 
miljardööri rakastuu Etelä- 
Savoon, asettuu asumaan 

ja tuo kontakteillaan 
runsaasti investointeja ja 

maailmanluokan 
tietotyöläisiä metsäpalojen 
riivaamaasta Kaliforniasta
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Kokoont
umistiloj
a tarjolla

ohikulkevalle 
maaseutu 

näyttää 
asutulle ja 

hyvinvoivalle

E- Savo on kirinnyt 
osaamisessa ja 

koulutustasossa 
hiukan yli maan 

keskiarvon

erilaisten toimitilojen hinta 
on niin houkutteleva, että 
niitä hankkivat käyttöönsä 

monenlaiset 
kulttuuritoimijat ja start- up 

- yrittäjät, syntyy 
hedelmällistä 

vuorovaikutusta ja 
konkreettisia tekoja

Kullakin alueella on 
Miun Mikkelin 

tyyppinen some- 
vertaisryhmä, jossa  
kulttuurihyvinvointia 

voi kohentaa 
yhdessä

ja  ohikulkija voi 
pysähtyä ja jopa 
jäädä mukavaksi 

kokemaansa 
paikkaa

Maaseudusta tulee yhä 
enemmän palveluja 

tarjoava ja käyttävä alue, 
josta palveluja tarjotaan 

koko Suomeen ja 
kansainvälisesti

1

kouluun ei 
ole liian 

pitkä matka

Hiilijalanjälki 
on 0 vuonna 

2030

Maaseudulla kukoistaa 
innovointi: uudet ideat syntyvät 
pienissä aluellisissa verkostoissa 

digitaalisissa ryhmissä

1

eteläsavolainen 
opinpolulle lähtenyt 
on palannut takaisin 
ja tuonut kaveritkin 

tullessaan

tilastointia 
väestön liikkeistä 

ja tiedon 
analysointia pitää 

tehostaa

1

nyt jo olemassa olevien 
resurssien hyödyntäminen 

ja kunnossapito tiet, 
rakennukset, osaaminen ja 

ammattitaito
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Säännöllisesti kuulaan 
seudun asukkaiden 
tarpeita ja toiveita

Otetaan koko perheen monipaikkaisuus 
huomioon ja opetukseen liittyvää 

lainsäädäntöä uudistetaan tarvittaessa 
siten, että etäkoulupäivät ovat 

mahdollisia (joko fyysisesti toisen koulun 
tiloissa tai digitaalisesti ja 

paikkariippumattomasti omaan kouluun).

2 1 2Tietoa alueen 
palveluista ja 
tapahtumista 

löytyy helposti ja 
kootusti.
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Oppilaitosten säilyminen ja 
vahvistuminen alueella, 

uusien koulutussuuntien 
perustaminen  ja jopa 

kokonaan uuden 
korkeakoulun saaminen  

Etelä- Savoon
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Kaasulatauspisteitä 
ja kaasulaitoksia 

(biokaasu). Tuetaan 
kaasuautojen 

hankintaa

2

Kaivoslaki 
kuntoon

Lapset ja 
nuoret 

mukana 
kehittämisessä

2

saa puolueetonta ja tasaveroista 
tietoa ja neuvontaa sekä ohjausta ja 

kaikkia palveluja kokonaisuuten, 
mitä alue voi tarjota, esim. autojen 

lainaa jne.

1

Käytetään 
kumppanuuspöytä
malia aktiivisesti eri 

ihmisten 
törmäyttämisessä ja 

osallistamisessa

1

Biotalouden, 
etenkin biokaasun 

kehittämisessä 
vahva ote 

maakunnalla
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Markkinoidaan 
luonnon ja hyvän, 
lähellä tuotetun 

ravinnon merkitystä 
terveydelle
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Hyvin kriittinen asenne 
kaivoksiin, kaivoksian 

vain sellaisiin 
paikkoihin, joiden 

ympäristöhaitat täysin 
hallittavissa

1 2

tehdään hyviä 
kaavoja yhdessä 

käyttäjien / 
tonttien ostajien 

kanssa

1 2

Vaihtoehtoisia 
asumismahdollisu

uksia tarjolla, 
kokeiluasuminen, 
yhteisöasuminen
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Retkeily- ja 
luontokohteiden 

tarjonta, opastus ja 
ylläpito, brändätään 

maakunta näiden 
suhteen

1

pidetään yllä 
jatkuvaa 

vuoropuhelua, 
otetaan yhteyttä 

mieluummin liikaa 
kuin liian vähän

2

hyvä koulutus  
alkaen 

alakoulusta 
ammattikoulut

ukseen

Mahdollista 
osallistua, vaikka 
ei halua kuulua 

mihinkään 
yhdistykseen.

1

Vahvistetaan 
Saimaa- 
brändiä

1

otetaan 
monipaikkaiset 
ihmiset mukaan 

kehittämiseen, hekin 
ovat kunnan jäseniä
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Olemme Järvi- 
Suomea, 

vesistömaisemat 
näkyviksi. Puheissa 

ja teoissa.

1

Pop up - yritystoimintaa 
esim. rännien puhdistusta, 

kesäkahviloita, renkaan 
vaihtoa, osa 

toimeentulosta tästä. 
Vetoketjuompelimo, 

ikkunan pesua :)
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Käytetään 
paikallisia 
palveluita.

1

käydään läpi kaikki kunnan 
resurssit ja mietitään 

niiden käyttö maaseudun 
kannalta: esim 

kirjastoautoja voi käyttää 
moneen, jos tilaa on 
kirjahyllyjen lisäksi

1

Pidetään jokainen 
positiivinen puheenparsi, 

kun omasta 
maakunnastamme 

puhumme, pois vähättely ja 
moittiminen
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tarpeen tullen 
löytää ja saa 
apua arkisiin 

ongelmiin

pohditaan koulutusta 
paitsi seinien, myös 
ideoiden kautta (ei 

rajoituta paikkaan, eikä 
rakenneta kolosseja)
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 Julkisen liikenteen 
palvelujen ylläpito 

ja kehittäminen

1

Tyhjien ja vajaakäytössä 
olevien kauppa, koulu, 

teollissus ym. rakennusten 
markkinoinnin 
tehostaminen
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 Uuden viitostien 
maholliuuksien 

tiedotus

1

Sujuva 
raideliikenne 

etenkin 
pääkaupungin 

suuntaan

1

Kirjastot  ja koulut 
muutetaan alueen 
kynnyksettömiksi  

ohjaus- ja 
neuvontapaikoiksi, 

joista

1

Välillä asioita 
on hyvä katsoa 

Saturnuksen 
renkaalta.

Maatalouden 
tukiohjaus 

edelleen luonnon 
ja maiseman 
hoitoon ym
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https://bit.ly/2JCh7IA
https://bit.ly/2JCh7IA



