ARKI JA ASUMINEN
Millä edellytyksillä Keski‐Suomi lämpiää ja sähköistyy lähellä tuotetulla uusiutuvalla energialla?
NYKYTILA
‐

Maakunta on riippuvainen tuontienergiasta (kivihiili, öljy ja tuontisähkö)

‐

Uusiutuvan energian osuus Keski‐Suomen energiankulutuksesta on 37%

‐

Kaukolämpö on uusiutuvien ja turpeen (ja kivihiilen) voimalla tuotettua

‐

Maakunnassa on paikallisia bioenergiayrittäjiä ja lämpölaitoksia

‐
TAVOITE 2040
Kestävä metsätalous myös jatkossa, mutta riittääkö puuta poltettavaksi?
Jätteistä energiaa – suuren mittaluokan poltto ja omista jätteistä pientuotannolla energiaa (esim. biojäte ‐>
biokaasuksi autoihin) ********
Omat energiapuutarhat pientaloissa: aurinko, tuuli, bio, risut ja arkienergia (itse tuotettu
hyötyenergia)***********
Maatila omavaraisia energian suhteen, esim. lanta energiaksi *
Fossiilista polttoaineista täysin vapaa maakunta **
Turpeen energiakäytön radikaali vähentäminen, mieluummin lopettaminen
Kestävät keinot turpeennostoon *
Sähköriippuvuuden ongelma: perusinfran häiriöt
Paikallinen energiantuotanto 100 % *
Kestävä energiantuotanto harvaanasutulla seudulla taataan eri tuotantomuotojen yhdistelmällä *
Ei ydinvoimaloita, ei ydinenergiaa Keski‐Suomeen

TOIMENPITEET
Vapaa‐ajanasunnot aurinkoenergialle **
Tuulivoimatuotannon pientuotanto kannattavaksi (hyötysuhde, syöttötariffi ym.)
”Motti päivässä” kampanja eläkeläisille, työttömille ym.. Näin aktivoidaan näitä ryhmiä ja samalla saadaan
risut ym. poi metsästä ja kansantalouteen positiivista tuloa **

Pientuotannon myynti muille kannattavasti *
Energian mikrotuotanto: omat generaattorit arkipäivän laitteisiin
Tilakohtaiset neuvonta‐ ja tukipalvelut. mm. lanta energiaksi
Kaupungin hakkuujätteet vapaasti asukkaiden kerättäväksi.

NYKYTILA

TAVOITE 2040

TOIMENPITEET

Maakunta on riippuvainen
tuontienergiasta (kivihiili, öljy ja
tuontisähkö)

Fossiilista polttoaineista täysin
vapaa maakunta **

Jätteistä energiaa – suuren
mittaluokan poltto ja omista
jätteistä pientuotannolla
energiaa (esim. biojäte ‐>
biokaasuksi autoihin) ********

Uusiutuvan energian osuus
Keski‐Suomen
energiankulutuksesta on 37%

Paikallinen energiantuotanto
100 % *
Ei ydinvoimaloita, ei
ydinenergiaa Keski‐Suomeen

Tuulivoimatuotannon
pientuotanto kannattavaksi
(hyötysuhde, syöttötariffi ym.)

Kestävä metsätalous myös
jatkossa, mutta riittääkö puuta
poltettavaksi?

Vapaa‐ajanasunnot
aurinkoenergialle **

Kestävä energiantuotanto
harvaanasutulla seudulla
taataan eri tuotantomuotojen
yhdistelmällä *

Kaukolämpö on uusiutuvien ja
turpeen (ja kivihiilen) voimalla
tuotettua

Turpeen energiakäytön
radikaali vähentäminen,
mieluummin lopettaminen
Kestävät keinot
turpeennostoon *

”Motti päivässä” kampanja
eläkeläisille, työttömille ym..
Näin aktivoidaan näitä ryhmiä
ja samalla saadaan risut ym.
pois metsästä ja
kansantalouteen positiivista
tuloa **

Maakunnassa on paikallisia
bioenergiayrittäjiä ja
lämpölaitoksia

Omat energiapuutarhat
pientaloissa: aurinko, tuuli,
bio, risut ja arkienergia (itse
tuotettu
hyötyenergia)***********
Maatila omavaraisia energian
suhteen, esim. lanta energiaksi
*

Pientuotannon myynti muille
kannattavasti *
Tilakohtaiset neuvonta‐ ja
tukipalvelut. mm. lanta
energiaksi

ARKI JA ASUMINEN
Kun perinteinen palkkatyö vähenee, miten keskisuomalaiset hankkivat toimeentulonsa?
NYKYTILA
‐

Keski‐Suomessa on korkea työttömyys

‐

Teollisuuden rakennemuutoksen myötä perinteisille aloille ei työllistytä

‐

Julkinen sektori ei tarjoa lisää työpaikkoja

‐

Yksityisen sektorin työpaikat ovat pk‐yrityksissä

TAVOITE 2040
Toimeentulo ja palkkatyö on yhdistetty (400e perusosa + 400e työstä) ****
Työelämä on joustava, mahdollisuus tehdä ”pienempiä” töitä kuin pelkkää 100 % työaikaa ****
Arvot ja asenteet ovat muuttuneet inhimillisempään suuntaan (”ei haluta vain tehdä rahaa, vaan hyvää) ”
***
Keski‐Suomi on energiaomavaraisin ja energiapihein maakunta **
Perinteisen palkkatyön ja yrittämisen raja on hämärtynyt *
Keski‐Suomen toimiala‐ ja teollisuusrakenne on uudistunut (innovatiiviset uudet alat, bioenergia)
Julkisen sektorin toimintatapa on uudistunut – kilpailukykyinen vaihtoehto yksityiselle sektorille
palveluntarjoajana
Yrittäjäksi ryhtyminen on helppoa ‐ yritysklinikat ja yrityssparraajat jakavat tietoa aloittaville yrityksille
Työnohjauspalvelut ovat henkilökohtaiset
TOIMENPITEET
Kansalais – ja yrittäjyystaitokursseja – ja opintoja opetussuunnitelmiin ***** (verkko‐opetuksena tai
kokoamalla eri kouluista ryhmä täyteen)
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen (ammatti‐ ja korkeakoulut) ***
Yrittäjyyskasvatukseen mukaan inhimillisiä arvoja **
4H‐mallin tiedon levittäminen *
Opiskeluun sisältyy pakollinen yrityksen perustaminen – koulu hoitaa byrokratian, opiskelija saa opintotuen
päälle tuloja *
Yrittäjien palvelut oikeasti yksinkertaisiksi ja helpoiksi *
Työnohjauksessa netin kautta yhdistetään ohjattava asiantuntijalle, joka tuntee ohjattavan alan

Jokainen työikäinen siirtyy osa‐aikatyöhön – enemmän työtä kaikille, 10‐30 % jousto, 10 hlö, ‐10 % = työtä
yhdelle
Joka kunnassa jokainen työtön lähtee 1 h /vko kokeilemaan esim. hoitotyötä, risusavottaa, liikunta‐aluieden
hoitoa
Tarjotaan yrityksille kunnantaloja, varuskuntia ja muita tyhjiä tiloja etäpisteiksi, ei ole pakko rakentaa uutta
tai keskittää

NYKYTILA

TAVOITE 2040

TOIMENPITEET

Keski‐Suomessa on korkea
työttömyys

Toimeentulo ja palkkatyö on
yhdistetty (400e perusosa +
400e työstä) ****

Jokainen työikäinen siirtyy osa‐
aikatyöhön – enemmän työtä
kaikille, 10‐30 % jousto, 10 hlö,
‐10 % = työtä yhdelle

Työelämä on joustava,
mahdollisuus tehdä
”pienempiä” töitä kuin pelkkää
100 % työaikaa ****
Työnohjauspalvelut ovat
henkilökohtaiset

Joka kunnassa jokainen työtön
lähtee 1 h /vko kokeilemaan
esim. hoitotyötä, risusavottaa,
liikunta‐alueiden hoitoa
Oppisopimuskoulutuksen
lisääminen (ammatti‐ ja
korkeakoulut) ***
Työnohjauksessa netin kautta
yhdistetään ohjattava
asiantuntijalle, joka tuntee
ohjattavan alan

Teollisuuden
rakennemuutoksen myötä
perinteisille aloille ei työllistytä

Keski‐Suomen toimiala‐ ja
teollisuusrakenne on
uudistunut (innovatiiviset
uudet alat, bioenergia)
Keski‐Suomi on
energiaomavaraisin ja
energiapihein maakunta **

Julkinen sektori ei tarjoa lisää
työpaikkoja

Julkisen sektorin toimintatapa
on uudistunut –
kilpailukykyinen vaihtoehto

yksityiselle sektorille
palveluntarjoajana

Yksityisen sektorin työpaikat
ovat pk‐yrityksissä

Perinteisen palkkatyön ja
yrittämisen raja on hämärtynyt
*
Yrittäjäksi ryhtyminen on
helppoa ‐ yritysklinikat ja
yrityssparraajat jakavat tietoa
aloittaville yrityksille

Kansalais – ja
yrittäjyystaitokursseja – ja
opintoja opetussuunnitelmiin
***** (verkko‐opetuksena tai
kokoamalla eri kouluista ryhmä
täyteen)
4H‐mallin tiedon levittäminen
*
Opiskeluun sisältyy pakollinen
yrityksen perustaminen – koulu
hoitaa byrokratian, opiskelija
saa opintotuen päälle tuloja *
Yrittäjien palvelut oikeasti
yksinkertaisiksi ja helpoiksi *
Tarjotaan yrityksille
kunnantaloja, varuskuntia ja
muita tyhjiä tiloja etäpisteiksi,
ei ole pakko rakentaa uutta tai
keskittää

Arvoista

Arvot ja asenteet ovat
muuttuneet inhimillisempään
suuntaan (”ei haluta vain
tehdä rahaa, vaan hyvää) ” ***

Yrittäjyyskasvatukseen mukaan
inhimillisiä arvoja **

ARKI JA ASUMINEN
Millaista ja miten tuotettua ruokaa Keski‐Suomessa syödään?
NYKYTILA
‐

Lähiruoan kysyntä ja tarjonta on vähäistä

‐

Hygienialtaan korkeatasoinen ruoka kuljetetaan keskusvarastojen kautta automarketteihin

‐

Ruoan jalostaminen on muutaman suuren toimijan ja mikroyritysten varassa

TAVOITE 2040
Monimuotoista ruoantuotantoa – perheviljelmät, isoja yrityksiä ja pieniä jalostajia ********* (9)
Perhetilat kunniaan ***
Geenimanipuloidusta ruoasta vapaa Keski‐Suomi (ja Suomi) **
Kaupan monopolit on purettava **
Lähi‐ ja luomuruoka kohtuuhintaista *
Luomuruoasta yleinen trendi *
Rukiin viljely Keski‐Suomessa ja muuallakin suureen nousuun, ollaan esimerkkejä *
Ympäristön kannalta kestävä tuotanto
Lähiruoan markkinointi – kuluttajat tietävät mistä lähiruokaa saa
Lisää palstaviljelyä
Entistä enemmän huomiota ruoan laatuun ja alkuperään

TOIMENPITEET
Lähiruoka‐ ja luomuruokatorit (torimaailman elvytys) ******** (8)
Lähiruoan tuki – jos ostat lähiruokaa veroetu tai vastaava**
Tilamyymälät, ruokapiirit
Ruoan jäljitettävyys selvä ja läpinäkyvä

NYKYTILA

TAVOITE 2040

TOIMENPITEET

Lähiruoan kysyntä ja tarjonta
on vähäistä

Geenimanipuloidusta ruoasta
vapaa Keski‐Suomi (ja Suomi)
**

Lähiruoka‐ ja luomuruokatorit
(torimaailman elvytys)
******** (8)

Lähi‐ ja luomuruoka
kohtuuhintaista *

Lähiruoan tuki – jos ostat
lähiruokaa **

Luomuruoasta yleinen trendi *

Tilamyymälät, ruokapiirit

Rukiin viljely Keski‐Suomessa ja
muuallakin suureen nousuun,
ollaan esimerkkejä *
Lähiruoan markkinointi –
kuluttajat tietävät mistä
lähiruokaa saa
Entistä enemmän huomiota
ruoan laatuun ja alkuperään
Hygienialtaan korkeatasoinen
ruoka kuljetetaan
keskusvarastojen kautta
automarketteihin

Ympäristön kannalta kestävä
tuotanto

Ruoan jalostaminen on
muutaman suuren toimijan ja
mikroyritysten varassa

Monimuotoista
ruoantuotantoa –
perheviljelmät, isoja yrityksiä
ja pieniä jalostajia *********
(9)
Kaupan monopolit on
purettava **
Perhetilat kunniaan ***
Lisää palstaviljelyä

Ruoan jäljitettävyys selvä ja
läpinäkyvä

ARKI JA ASUMINEN
Miten joka puolella Keski‐Suomea voidaan harrastaa monipuolisesti?
NYKYTILA
‐

Seuratoiminta ylläpitää harrastustoimintaa koko Keski‐Suomessa. Kunnat huolehtivat infrasta. Isot
rahat liikkuvat Jyväskylän seudulla

‐

Television katsominen ja netin käyttö vievät suuren osan vapaa‐ajasta

‐

Kulttuuritarjonnan ammattilaiset ovat Jyväskylässä. aktiivinen harrastuspohjainen kulttuuritoiminta
elävöittää muuta Keski‐Suomen

‐

Kevyen liikenteen väylät, pururadat, ladut sekä luonto liikuttavat keskisuomalaisia. Luonnosta myös
kerätään ja metsästetään

TAVOITE 2040
Parempi saavutettavuus/lapset, nuoret
Internetin kehittäminen harrastusten kanavana ja paikkana
Harrastus tarjoaa sosiaalista tukea lapsille/nuorille
Järjestöjen harrastustoimintaa on myös maaseudulla **
Infra on kunnossa (tilat ja paikat)
Kulttuurin perinteet säilyvät (esim. perinteiset lastenlaulut tunnetaan, osataan tehdä käsillä jne.)
Kuorolaulu kukoistaa ***
Harrastukset käyttäjille maksuttomia (kommentti: voiko porrastaa? maksuton = arvoton)
Harrastusmahdollisuuksia ei luokitella ikäryhmittäin (vaan omat intressit määrittävät)
Rahaa on!
Sosiaaliset taidot hallussa ***
Itse tehty kunniaan ‐> osallisuus, nuorten osuuskunnat
Joukkuelajeja on voitava harrastaa ilman kilpailutavoitteita **
Arjen taitojen kerhot (on tavoite mutta myös toimenpide) *

TOIMENPITEET
Julkinen liikenne kunnossa (on tavoite mutta myös toimenpide) **

Lasten/nuorten bussiliput subventoituja (halpoja, että on varaa mennä)
Kimppakyytien mahdollistaminen
Ohjaajat menevät lasten luo *
Kuntien tilat maksutta käyttöön
Pop‐up taidetapahtumat
Yllättävät ja radikaalit markkinointikeinot
Koulujen taito‐ ja taideaineiden tarjonta kattava
Koulut: oppiaineiden rajojen hälventäminen (kyllä! maailma ei ole oppiainejakoinen!) **
Koulut: yhteistyö kuorojen ja seurakunnan kanssa
Vakiintuneet käytännöt eri‐ikäisten käyttäjien osallistamiseksi
Ikäryhmien sekoittaminen *
Järjestöjen yhteistyön lisääminen ***
Järjestöasiamies *
Infran (tilat, paikat) rahoituksen turvaaminen monipuolisin keinoin *
Kansalaistoiminnan vahvistaminen ****
Yritykset mukaan rahoittamaan harrastustoimintaa
Seurakunnat mukana tasa‐arvoisena yhteistyökumppanina *
Kunnan kaikki harrastusmahdollisuudet esillä kunnan sivuille (riippumatta järjestäjästä)
Etsivä harrastusohjaaja (vrt. etsivä nuorisotyö) **
Matalan kynnyksen harrastusten show room *

NYKYTILA

TAVOITE 2040

TOIMENPITEET

Seuratoiminta ylläpitää
harrastustoimintaa koko
Keski‐Suomessa. Kunnat
huolehtivat infrasta. Isot
rahat liikkuvat Jyväskylän

Järjestöjen harrastustoimintaa
on myös maaseudulla **

Järjestöjen yhteistyön
lisääminen ***
Järjestöasiamies *
Kansalaistoiminnan

vahvistaminen ****

seudulla
Kuorolaulu kukoistaa ***

Yllättävät ja radikaalit
markkinointikeinot
Pop‐up taidetapahtumat
Koulut: yhteistyö kuorojen ja
seurakunnan kanssa

Infra on kunnossa (tilat ja
paikat)

Infran (tilat, paikat) rahoituksen
turvaaminen monipuolisin
keinoin *
Yritykset mukaan rahoittamaan
harrastustoimintaa
Seurakunnat mukana tasa‐
arvoisena yhteistyökumppanina
*

Television katsominen ja
netin käyttö vievät suuren
osan vapaa‐ajasta

Kulttuuritarjonnan
ammattilaiset ovat
Jyväskylässä, aktiivinen
harrastuspohjainen
kulttuuritoiminta elävöittää
muuta Keski‐Suomen

Internetin kehittäminen
harrastusten kanavana ja
paikkana
Sosiaaliset taidot hallussa ***

Arjen taitojen kerhot (on
toimenpide mutta myös
tavoite) *

Kulttuurin perinteet säilyvät
(esim. perinteiset lastenlaulut
tunnetaan, osataan tehdä
käsillä jne.)

Koulut: oppiaineiden rajojen
hälventäminen (kyllä! maailma
ei ole oppiainejakoinen!) **

Harrastusmahdollisuuksia ei
luokitella ikäryhmittäin (vaan
omat intressit määrittävät)

Koulujen taito‐ ja taideaineiden
tarjonta kattava
Vakiintuneet käytännöt eri‐
ikäisten käyttäjien
osallistamiseksi
Ikäryhmien sekoittaminen *

Kevyen liikenteen väylät,
pururadat, ladut sekä luonto
liikuttavat keskisuomalaisia.
Luonnosta myös kerätään ja
metsästetään

Joukkuelajeja on voitava
harrastaa ilman
kilpailutavoitteita **

Palvelut ovat kaikkien saatavilla

Julkinen liikenne kunnossa (on
tavoite mutta myös
toimenpide) **
Lasten/nuorten bussiliput
subventoituja (halpoja, että on
varaa mennä)
Kimppakyytien
mahdollistaminen
Ohjaajat menevät lasten luo *
Harrastukset käyttäjille
maksuttomia (kommentti: voiko
porrastaa? maksuton =
arvoton)
Kuntien tilat maksutta käyttöön
Kunnan kaikki
harrastusmahdollisuudet esillä
kunnan sivuille (riippumatta
järjestäjästä)

Harrastus tarjoaa sosiaalista
tukea lapsille/nuorille

Etsivä harrastusohjaaja (vrt.
etsivä nuorisotyö) **

Itse tehty kunniaan ‐>
osallisuus, nuorten osuuskunnat

Matalan kynnyksen
harrastusten show room *

ARKI JA ASUMINEN
Miten paikallisuus ja henkilökohtaisuus toteutuvat palveluissa?
NYKYTILA
‐

Valtion palveluntarjoajien pisteverkko on harventunut ja Keski‐Suomessa testataan etäpalveluita

‐

Kunnalliset palvelut (päivähoito, koulut, terveydenhoito) ovat suhteellisen lähellä kuntalaisia

‐

Yksityisen sektorin palvelut haetaan keskuksista

‐

Suurimman osan peruspalveluista tuottaa julkinen sektori ja enenevissä määrin myös yksityinen
sektori JA KOLMAS SEKTORI

TAVOITE 2040
Oppiminen (koulu) tapahtuu yhteisessä sosiaalisessa ympäristössä (paikkasidonnaisuuden väheneminen)
Koulut sähköistyvät ja nuorten tietotekniset taidot (ml. sosiaalinen media) ovat korkealla tasolla, mikä
mahdollistaa uusia toimintatapoja
Huolehditaan, etteivät ihmiset syrjäydy tai hajaannu toisistaan tietoliikenteen kasvavan käytön myötä*
Koulun yhteys muuhun palvelutarjontaan – paikallisen näkökulman tärkeys**
Lasta on mahdollista jäädä hoitamaan kotiin ‐> valinnanvapauden lisääminen, työelämän joustaminen eri
elämäntilanteissa**
Yhteisöllisyyden vahvistaminen***
Vapaaehtoistyön uudenlainen arvostus (merkitys ihmiselle korostuu)
Palvelut (mm. vanhuspalvelut) tulevat kotiin, mutta palvelua tarvitsevan ihmisen hyvinvointi pitää
huomioida uusien teknologisten ratkaisujen rinnalla*
Kolmas sektori on tärkeässä roolissa ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisyssä*
Huomioidaan rajanveto vapaaehtoistyön ja palkkatyön välillä (mm. vastuut)*
Ei tavoitella suuruuden ekonomiaa*

TOIMENPITEET
Virtuaalisuutta hyödynnetään opettamisessa ‐> valinnanvapauden laajeneminen, etäisyyden esteiden
häviäminen, vuorovaikutuksen uudet muodot
Kylätalot ja monipalvelupisteet***
Seniorikorttelit mahdollistavat erilaisia asumismuotoja (kotimuotoinen asuminen, palveluasuminen,
tehostettu palveluasuminen)**

Palvelujen sijoittelussa huomioidaan tehokkaasti olemassa olevat tilat*
Käytetään laskentamalleja optimaalisen palvelurakenteen rakentamisessa
Palvelut pyörien päälle tai kiskoille**
Tietoliikenteen ja e‐palvelujen mahdollisuudet hyödynnetään palvelutarjonnassa*
Kaikki palveluiden ajanvaraus toimii verkossa
Kehitetään tiedonsiirron kanavia eri sektoreiden välille (esim. vapaaehtoistyö ja virallinen toimija)***
Tietoverkot mahdollistavat helposti kokoukseen osallistumisen kotoa käsin

NYKYTILA

TAVOITE 2040

Valtion palveluntarjoajien
pisteverkko on harventunut ja
Keski‐Suomessa testataan
etäpalveluita

Kunnalliset palvelut (päivähoito,
koulut, terveydenhoito) ovat
suhteellisen lähellä kuntalaisia

TOIMENPITEET
Tietoliikenteen ja e‐palvelujen
mahdollisuudet hyödynnetään
palvelutarjonnassa*

Oppiminen (koulu) tapahtuu
yhteisessä sosiaalisessa
ympäristössä
(paikkasidonnaisuuden
väheneminen)
Koulut sähköistyvät ja nuorten
tietotekniset taidot (ml.
sosiaalinen media) ovat
korkealla tasolla, mikä
mahdollistaa uusia
toimintatapoja
Koulun yhteys muuhun
palvelutarjontaan –
paikallisen näkökulman
tärkeys**
Yhteisöllisyyden
vahvistaminen***
Palvelut (mm. vanhuspalvelut)
tulevat kotiin, mutta palvelua
tarvitsevan ihmisen
hyvinvointi pitää huomioida

Virtuaalisuutta hyödynnetään
opettamisessa ‐>
valinnanvapauden
laajeneminen, etäisyyden
esteiden häviäminen,
vuorovaikutuksen uudet
muodot

Kylätalot ja
monipalvelupisteet***
Seniorikorttelit mahdollistavat
erilaisia asumismuotoja
(kotimuotoinen asuminen,
palveluasuminen, tehostettu
palveluasuminen)**
Palvelujen sijoittelussa
huomioidaan tehokkaasti

uusien teknologisten
ratkaisujen rinnalla*
Ei tavoitella suuruuden
ekonomiaa*
Suurimman osan
peruspalveluista tuottaa
julkinen sektori ja enenevissä
määrin myös yksityinen sektori
JA KOLMAS SEKTORI

olemassa olevat tilat*
Palvelut pyörien päälle tai
kiskoille**

Vapaaehtoistyön uudenlainen
arvostus (merkitys tekijälle
korostuu)

Käytetään laskentamalleja
optimaalisen palvelurakenteen
rakentamisessa

Kolmas sektori on tärkeässä
roolissa ikäihmisten
yksinäisyyden ehkäisyssä*

Kehitetään tiedonsiirron
kanavia eri sektoreiden välille
(esim. vapaaehtoistyö ja
virallinen toimija)***

Huomioidaan rajanveto
vapaaehtoistyön ja palkkatyön
välillä (mm. vastuut)*
Huolehditaan, etteivät ihmiset
syrjäydy tai hajaannu
toisistaan tietoliikenteen
kasvavan käytön myötä*
Lasta on mahdollista jäädä
hoitamaan kotiin ‐>
valinnanvapauden lisääminen,
työelämän joustaminen eri
elämäntilanteissa**

Kaikki palveluiden ajanvaraus
toimii verkossa
Tietoverkot mahdollistavat
helposti kokoukseen
osallistumisen kotoa käsin

