
KIRJE ILMAJOEN TYÖPAJAN OSALLISTUJILLE 

Hei! 

 

Hienoa, että ilmoittauduit mukaan Etelä-Pohjanmaan opistossa järjestettävään työpajaan  

keskiviikkona 22.9. klo 14:00-18:00. 

 

Väestökehitys, vetovoimatekijät ja väestösuhteet: 

Mikä täällä pitää ja mikä tänne vetää? 
 

Tässä kirjeessä saat tietoosi: 

• Työpajan tarkan aikataulun ja puhujat 

• Ohjeita dialogiseen keskusteluun 

• Ennakkomateriaalin, jonka avulla voit virittäytyä työpajan kysymyksiin jo etukäteen 

• Tietoa KOSI-hankkeesta ja hankkeeseen liittyvästä tutkimuksesta 

 

Tilaisuuden osallistujille tarjotaan keittoa ja kahvit/teet + pullaa/piirakkaa Etelä-Pohjanmaan opistolla. Osa 

asiantuntijapuheenvuoroista pidetään verkon kautta ja pari lyhyistä puheenvuoroista on etukäteen 

nauhoitettuja. 

 

Mikäli sinulla on mitään kysyttävää työpajan sisällöistä tai järjestelyistä, kysymyksiä puheenvuoroja pitäville 

asiantuntijoille tai tarkennettavaa ruokailuihin liittyen (ruokarajoitteet, allergiat), niin ole mahdollisimman 

pian yhteydessä 

 

Satu Heimo, satu.heimo@sivistystyo.fi  

 

Seuraamme ajankohtaista koronasairastavuus-tilannetta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa esteitä, jonka vuoksi 

tapahtuma tulisi järjestää verkossa. Mikäli tilanne muuttuu, niin tiedotamme siitä erikseen. Toivomme, että 

tilaisuuteen ei tulla sairaana ja suosittelemme tilaisuudessa maskien käyttöä. Keskustelut toteutuvat 

pienryhmissä, jotka pysyvät koko tilaisuuden ajan samoina. Kiitos jo etukäteen ymmärryksestä ja 

yhteistyöstä. Jos sairastut, ole yhteydessä järjestäjiin. 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!  

 

 

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. 

 

Työpajan järjestämistä tukee Alfred Kordelinin säätiö. 
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KIRJE ILMAJOEN TYÖPAJAN OSALLISTUJILLE 

Työpajan 22.9. aikataulu 
 

Paikka: Etelä-Pohjanmaan opisto, Opistontie 111 

 

Kello Puhuja Aihe 

13:45  Kahvia ja teetä tarjolla, siirrytään istumaan  
 

14:00-14:10 Kyösti Nyyssölä, rehtori, Etelä-Pohjanmaan opisto 
Satu Heimo, koordinaattori, Vapaa Sivistystyö ry. 

Tervetulosanat  

14:10-14:30 Miika Laurila, yhteyspäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto Havaintoja Etelä-
Pohjanmaan 
väestökehityksestä 

14:30-14:50 Tapio Huttula, vanhempi neuvonantaja, Sitra  Alueen elinvoima ja väestö – 
Case Etelä-Pohjanmaa  

14:50-15:00 Venla Korja, teatterin opettaja, Etelä-Pohjanmaan opisto Esitys 

15:00-15:20 Mia Luhtasaari, erityisasiantuntija, Oikeusministeriö Väestösuhteet ja 
yhdenvertaisuus 

15:20-15:40 Markku Mattila, erikoistutkija; Mika Raunio, 
erikoistutkija; Toni Ahvenainen, tutkija, 
Siirtolaisuusinstituutti, Muuttomoottori-hanke  

Muuttajat 
muuttoliikejärjestelmän 
rattaissa – Tapaus Seinäjoen 
kaupunkiseutu 

15:40-16:15 Tauko ja ruokailu, nk. learning soup 
Keskustelua pienryhmissä: 
Miksi tulin ja mikä minua huolettaa? 
Mitä ajatuksia tutkijoiden puheenvuoroista? 

Pienryhmät hakevat itselleen 
syötävää ja keskustelevat 
ruokailun lomassa 

16:15-16:45 Lyhyet puheenvuorot: 

• Alijan Danish, lähihoitaja 

• Susanna Hanelles, yrittäjä, konsultti, kouluttaja. 
"Muista, mistä oot kotoosin" – maailmalta 
palanneen ilmajokisen tuoreita tuntemuksia. 

• Sofia Tuovinen os. Mänty, yhteiskuntatieteiden 
maisteriopiskelija, kotoisin Ilmajoen 
Koskenkorvalta, muuttanut Rovaniemelle Lapin 
yliopiston opiskeluiden myötä. "Etelä-
Pohjanmaan haasteet nuoren naisen 
näkökulmasta" 

• Minni Ilmonen, rehtori, Ilmajoki-opisto 

• Harri Koskela, pj, Kunnanvaltuusto, Ilmajoen 
kunta 

 

16:45-17:05 Keskustelua pienryhmissä: 
Mikä sinut saisi jäämähän tänne? Mikä aikaansaa 
viihtyvyyttä?  

 

17:05-17:25 Pienryhmäkeskustelut jatkuvat: Suositukset 
Miten asiaa voisi lähteä viemään eteenpäin? Mitä pitäisi 
tapahtua yhteisössä tai täällä?  

 

17:25-18:00 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   

Tallennetaan  



KIRJE ILMAJOEN TYÖPAJAN OSALLISTUJILLE 

KOSI-työpajan dialogisen keskustelun ohjeet osallistujille 

• Kuuntele muita, älä keskeytä 

• Kunnioita ihmisten erilaisia näkökulmia 

• Kaikki voivat vaikuttaa turvallisen keskusteluilmapiirin rakentamiseen. Keskustelu on 

luottamuksellista. 

• Anna itsellesi mahdollisuus oppia uutta, ymmärtää muita, nähdä erilaisia näkökulmia ja 

vaihtoehtoja. 

• Ole suora ja avoin, mutta keskustele asiallisesti. 

• Käytä yleistä ja helposti ymmärrettävää kieltä. 

 

 

Ennakkomateriaali 

Tähän ennakkomateriaaliin voit tutustua jo ennen työpajaa. Sen avulla virittäydymme yhteiseen 

keskusteluun ja tiedon äärelle. 

1. Sitra: Osaamisen aika. Lue lyhyt uutinen ja tutustu oman alueesi ennusteisiin (valitse valikosta 

maakunta, seutukunta tai kunta – tarkastele uusien opiskelijoiden määrää ja ennustetta): 

https://www.sitra.fi/uutiset/vaheneva-nuorten-maara-pakottaa-suomen-valitsemaan-tarkemmin-

koulutuksen-jarjestamisen-tavat-ja-sisallot/  

2. Yle Uutiset: Terhi Toivonen & Annika Martikainen: Iäkkäiden määrä kasvaa voimalla, lapsia ei synny, 

vieraskielisten osuus nousee – tällainen on oman kuntasi arki 20 vuoden päästä. 

https://yle.fi/uutiset/3-11953250  

3. Väestösuhteiden toteutuminen paikallistasolla. JPG-tiedosto (kuva sähköpostin liitteenä). 

Oikeusministeriö. 

4. Kotoutumisen osaamiskeskus: Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen -

webinaari. Video. Kohta 32:00–45:00 min. https://www.youtube.com/watch?v=48BqTHC9yyE  

  

Muuta luettavaa (jos sinulla riittää aikaa ja mielenkiintoa): 

1. Yhteiselon avaimia. Virikkeitä kunnille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. Oikeusministeriö. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161023/OMSO_29_2018_Yhteiselo

n_avaimia_Virikkeita_kunnille_hyvista_vaestosuhteista.pdf  

2. Etelä-Pohjanmaan liitto: Etelä-Pohjanmaan skenaariot 2050. https://epliitto.fi/wp-

content/uploads/2020/11/Etela-Pohjanmaan-skenaariot-2050.pdf  

 

 

Tietoa KOSI-hankkeesta ja tutkimuksesta 

Työpaja on osa valtakunnallista KOSI-työpajojen (Konsensuskonferenssi sivistyksen tulevaisuuden 

tiekartasta) sarjaa. Muita työpajoja järjestetään Maarianhaminassa, Orivedellä, Kainuun Mieslahdella ja 

Kokkolassa. Niiden aiheet käsittelevät kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa, metsänomistajuutta, 

kotoutumista ja työelämän tulevaisuutta. KOSI-työpajoissa kokeillaan dialogisuuteen ja tutkimustietoon 

perustuvan konsensuskonferenssimenetelmän käyttöä vapaassa sivistystyössä ja edistetään keskustelua 

paikallisesti tärkeistä teemoista.  

KOSI-hankkeesta tullaan tulevaisuudessa tekemään tutkimusta ja siksi työpajoissa kerätään myös 

tutkimusaineistoa (havaintojen kirjaaminen, valokuvat – mikäli tämä sopii osallistujille, 

asiantuntijapuheenvuorojen ja loppukeskustelun mahdollinen tallentaminen, sekä työpajan jälkeen lyhyt 

palautekysely osallistujille). Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja kaikki vastaukset ja puheet tullaan 

anonymisoimaan eli kukaan työpajassa mukana olleista ei ole tunnistettavissa keskustelujen tai vastausten 

perusteella myöhemmin. Lue lisää KOSI-hankkeesta: KOSI-hanke – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu ja/tai kysy 

lisää Sadulta, satu.heimo@sivistystyo.fi  
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