Väestökehitys, vetovoimatekijät ja väestösuhteet:
Mikä täällä pitää ja mikä tänne vetää?
keskiviikkona 22.9. klo 14:00-18:00
Etelä-Pohjanmaan opistolla

Yhteistyössä mukana:
Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki-opisto, MLL-Ilmajoki, Ilmajoen seurakunta, Ilmajoki-seura ja Etelä-Pohjanmaan Wiise ry. sekä Vapaa
sivistystyö ry / Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistyöohjelma.

Aikataulu ja
ohjelma

Kello

Puhuja

13:45

Kahvia ja teetä tarjolla, siirrytään istumaan

14:0014:10

Kyösti Nyyssölä, rehtori, Etelä-Pohjanmaan
opisto

14:1014:30
14:3014:50
14:5015:00
15:0015:20
15:2015:40

15:4016:15

Satu Heimo, koordinaattori, Vapaa
Sivistystyö ry.
Miika Laurila, yhteyspäällikkö, EteläPohjanmaan liitto
Tapio Huttula, vanhempi neuvonantaja,
Sitra
Katja Saari, liikunnan opettaja, EteläPohjanmaan opisto
Mia Luhtasaari, erityisasiantuntija,
Oikeusministeriö
Markku Mattila, erikoistutkija; Mika
Raunio, erikoistutkija; Toni Ahvenainen,
tutkija, Siirtolaisuusinstituutti,
Muuttomoottori-hanke
Tauko ja ruokailu, nk. learning soup:
Miksi tulin ja mikä minua huolettaa?
Mitä ajatuksia tutkijoiden puheenvuoroista?

Aihe

Tervetulosanat

Havaintoja Etelä-Pohjanmaan
väestökehityksestä
Alueen elinvoima ja väestö – Case
Etelä-Pohjanmaa
Tauko jumppa
Väestösuhteet ja yhdenvertaisuus
Muuttajat muuttoliikejärjestelmän
rattaissa – Tapaus Seinäjoen
kaupunkiseutu

Pienryhmät hakevat itselleen
syötävää ja keskustelevat
pienryhmissä ruokailun lomassa

Aikataulu ja
Ohjelma
ohjelma
jatkuu

Kello
16:15-16:45

Puhuja
Lyhyet puheenvuorot:

16:45-17:05

Alijan Danish, lähihoitaja
Sofia Tuovinen os. Mänty, yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelija, kotoisin
Ilmajoen Koskenkorvalta, muuttanut Rovaniemelle Lapin yliopiston
opiskeluiden myötä. "Etelä-Pohjanmaan haasteet nuoren naisen
näkökulmasta”
Susanna Hanelles, yrittäjä, konsultti, kouluttaja. "Muista, mistä oot kotoosin" –
maailmalta palanneen ilmajokisen tuoreita tuntemuksia.
Minni Ilmonen, rehtori, Ilmajoki-opisto
Harri Koskela, pj, Kunnanvaltuusto, Ilmajoen kunta
Keskustelua pienryhmissä:

17:05-17:25

Mikä sinut saisi jäämähän tänne? Mikä aikaansaa viihtyvyyttä?
Pienryhmäkeskustelut jatkuvat: Suositukset

17:25-18:00

Miten asiaa voisi lähteä viemään eteenpäin? Mitä pitäisi tapahtua yhteisössä tai
täällä?
Yhteenveto ja ryhmien lyhyet puheenvuorot
Suositukset: Miten tästä eteenpäin? Kenen pitäisi tehdä, mitä pitäisi tehdä ja
missä pitäisi tehdä?

Keskustelua ohjaavat Björn Wallén, Vapaa Sivistystyö ry:n pj, Satu Heimo ja
Kyösti Nyyssölä

Yhteenveto, suositukset
Mitä tulisi tehdä, mitä pitäisi kehittää?
A

B

C

D

E

Yhteisön hengen uudistuminen
– ei enää vain ”minä itte”

Monipaikkaisuus
osaratkaisuna – nähdään
resurssina; Etätyö, start-up,
nuoret yrittäjät –
mahdollistaminen;
tutkimustyön edistäminen
(tieto resurssina kunnan
hyväksi)

Rauha, elämisen edullisuus –
täällä ihmiset hymyilee –
kohtaaminen (mistä ystävät?
Kohtaamisten edistäminen)

Korkeakoulutusta lisää alueelle

Yrittäjyyden tukeminen,
työpaikkojen luominen

Positiivisuus ja tulevaisuuden
uskon vahvistaminen – omista
kiinni pitäminen, ennenkin
noustu

Julkiset liikenneyhteydet –
kehittäminen, ekologisuus

Työ erittäin ratkaiseva asia –
pieneen yritykseen
työllistyminen (suhteet,
verkostot, tunteminen)

Julkisuuskuva paremmaksi –
yhdessä toimiminen ja hyvistä
asioista puhuminen

Ittellinen henki –
luotaantyöntävää? > Ilmapiiri
avoimemmaksi ja
suvaitsevammaksi >
kansainvälisyys (valmius ottaa
vastaan ’muita’)
Orientaatio-ohjelma > reitti
työelämään, tutustuminen
paikallisiin, oman panoksen
antamiseen mahdollisuudet

Ikävaiheen huomioiminen:
ketkä valitsevat ja millä
perustein?

Kielen kääntäminen, tulkkaus

Lupa-asiat, työhallinto,
byrokratia hidastaa
sijoittumista tänne

Tonttitarjoukset (edullisuus,
koko) x 2

Turistit? Historia? (mm.
muinaisasutus)

Yhteisön merkitys

Mitä seuraavaksi?
• Yhteenveto ja materiaalit toimitetaan kaikille
• Osallistujia pyydetään vastaamaan tutkimuskyselyyn
• Suositusten vieminen eteenpäin
➢ Kunnalliseen päätöksentekoon
➢ Alueelliseen viestintään
➢ Vapaa Sivistystyö ry / SVV-ohjelma – Sivistyksen tulevaisuuden tiekartta

• Alueellinen toiminta ja teot? Yhteistyön jatkaminen?
KIITOKSET KAIKILLE OSALLISTUJILLE JA PUHEENVUORON PITÄNEILLE!

