VILLI KORTTI

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

IDEA

Johtaja muuttaa alaisiaan.

Kyllä (1)

Mahdollistava johtaminen kuuluu koko yhteisölle, vastuu johtamisen onnistumisesta on siten kaikilla

Ei (3)

Johtajan pitää aidosti olla kiinnostunut alaisistaan. Muutos tulee siinä ohessa. / Vai toisinpäin?
/ Johtaja antaa mahdollisuuden alaisilleen muuttua.

Ehkä (1)

Ihminen muuttuu omasta tahdostaan. Sytykkeitä muutokseen voi antaa ja saada.

IDEA

Aikalisä hankkeille ja projekteille (n. 3 v) viedään keskeneräiset loppuun ja arvioidaan kerrankin, mitä jää
käteen.

Ei

Toimimaton /tuottamaton, missä vika? Tulos syntyy merkityksestä!

IDEA

On karsittu turha byrokratia ja luvituksen kankeus, joka hidastaa/estää kehittämisen

Kyllä (2)

Kannatan, Suomi hukkuu byrokratiaan, ja erilaisiin rajoituksiin, joilla tehdään yrittäminen ja kehittäminen
ja eläminenkin (!) mahdottomaksi!! / / esim. tuulivoima kaatuu luparuuhkaan, samoin rakentaminen,
aurinkovoima ei kannata, koska 24 % alv, hyvien ja kestävien ideoiden eteenpäin viennin esteet pois

IDEA

Koko Keski‐Suomi on resurssiviisas maakunta!

Kyllä (2)

Aivan. Se tarkoittaa esim. villapaidan tai takin voi purkaa ja tehdä siitä uuden. ”toimistot” ovat
kohtaamispaikkoja. /Hyvät aihiot, esimerkit käyttöön jo nyt – henkinen resurssiviisaus, arkirealismi /

IDEA

Aikaa oikeaan tekemiseen – pidetään kaikki palaverit seisaallaan.

Kyllä (1)

Aikaa olennaiseen ja hyvinvointia rankaan

IDEA

jokaisella kansalaisella on elämänsä aikana yksi oma byrokraatti (vrt. omalääkäri)

Kyllä (1)

Byrokraatti tulevaisuudessa ”mahdollistaja” – uusi ammatti

IDEA

Ei kilpailla keskenään, uskalletaan tehdä asioita yhdessä. Tärkeintä ei ole ”projektin omistajuus” vaan
osallisuus, esim. vienti, kv. ym. (Holm)

IDEA

Keski‐Suomi on yhtenäinen Keski‐Suomi oy, tässä firmassa kaikki ”osastot” ovat tärkeitä ja niitä kehitetään
systemaattisesti *
Jyväskylästä on tullut Suomen Sveitsi.
Keski‐Suomi voimistuvat maakunta älykkäästi käyttäen vahvuuksiaan purkaen heikkouksiaan korkealla
yhteisymmärryksellä!
katsotaan mitä ruotsissa ja muissa meihin verrattavissa maissa tehdään ja sovelletaan tänne! esimerkki:
ruotsi nostaa matkailua pääelinkeinojen joukkoon, miksi emme mekin 2040 mennessä?
Paikallistoimijat voivat itse päättää siitä, miten heidän aluettaan kehitetään. (päätösvalta, raha omissa
näpeissä.

Meillä on rahasto, joka pystyy rahoittamaan myös myyntiä ja markkinointia. riippumatta eu:n
säännöstöistä.
Lakeja on vain yksi: ”Pidetään itsestä ja toisista huolta”
Ennen oli jalkapuu kirkonmäellä, jolla häpäistiin rikkureita. Nyt on KSML:n lyhyet, joissa voi häpäistä nimellä
ilman perusteluja. Palstan jalostus tapakulttuuriin että nimen käyttö edellyttää aina kirjoittajan nimellä
(kohta ketään ei arvosteta)

KASVU JA VETOVOIMA

IDEA

Keski‐Suomi on tunnettu edistyksellisestä maahanmuuttajien kotouttamistoiminnasta. Valtaosa
maahanmuuttajista on työllistetty kuntien ja yritysten kansainvälistymisprojektien seurauksena.

Kyllä (2)

Maahanmuuttajat on voimavara työllisyyden parantamiseen. Kaikenlainen syrjintä on pahasta.
/Maahanmuuttajia tullaan tarvitsemaan jatkossa vielä enemmän, tietenkin työperäistä maahanmuuttoa
etenkin. Kotoutus on erityisessä tärkeässä osassa varsinkin kielen opetukselle. Monella alalla ei pärjää,
jos ei kielitaitoa.

Ei

Ei onnistu. Rahat on loppu jo nyt. Maahanmuuttajat heikentävät huoltosuhdetta koska työpaikkoja ei
ole.

Ehkä

Keski‐Suomi on 2040 pääosin suurta kau/rhureservaattia.

IDEA

Keski‐Suomi on maailman paras koulutusviennin ja yrityskehittämisen keskus, jossa pöhisee koko ajan
uusia ideoita, joita maailma janoaa.

Kyllä (3)

Vientituotteena: koulu kansanvaltaisessa yhteisössä (ml. sosiologi ja hallintotieto)/ Rohkeutta tehdä
/aloittaa /

IDEA

Bio‐osaamisen maailmankeskus Saarijärvellä

Kyllä (9)

Älykäs sähköverkko pian – verotusloukut pois, talouksista tulee sähköntuottajia. / Jess, maailmankeskus
maakuntaan. Bio‐laakso. Eko‐laakso. Hauska idea! / Kyllä, toteuttamiskelpoinen, koko K‐S tukee /
viemärienergia!/ kyllä, tai ainakin keski‐suomeen yhteistyön voimin / biokaasu tuulienergia,
aurinkoenergia / lämpöomavarainen keski‐suomi, puu, tuuli, turve, edelläkävijä / Hyvä! Saarijärvellä
ympärillä runsaasti luontoa eri muodoissa! / Laajennetaan ajattelua uusiutuvaan energiaan ja hiilijalan
jäljen vähentämiseen ja pysytään Saarijärvellä

IDEA

Keski‐Suomi on omavarainen energiantuotannossaan – myös liikennepolttoaineet!

Kyllä (2)

Jätteestä hiilineutraalia energiaa – pilottiyritys Joutsan ekokaasu /Maakunnan hyödynnettävä tätä
osaamista, tulevaisuuden ala! Saataisiinko työpaikkoja Keski‐Suomeen

IDEA

Keski‐Suomessa on Guggenheimin museo

Kyllä (1)



Ehkä (1)

Tällä rahalla uniikkia taidetta ”eläviin museioihin”

IDEA

Globalisaatio on kääntynyt lokalisaatioksi.

IDEA

Keski‐Suomi on maailmanlaajuisesti tunnettu vesistö‐ ja luontomatkailukeskus

Keski‐Suomessa on maailman huipputason myynti‐ ja vientiyhtiö, joka nostaa Keski‐Suomen teollisuuden ja
palveluviennin maailmanluokan sarjaan!
Keski‐Suomi on kansainvälisesti tunnettu luonto‐ ja kulttuurimatkailukohde. Konserttitaloon tehdään
matkoja ympäri Suomea.
Mörkökorvesta keskusterminaali hakkeelle, ympäristö, luonnonpuisto
Keski‐Suomi on kansainvälisesti tunnettu luonto‐ ja kulttuurimatkailukohde. Konserttitaloon tehdään
matkoja ympäri Suomea.
Luonnonvaroista hiotaan timantteja.
Uuden Jyväskylän seutukaupunki lähtenyt ennen näkemättömään kasvuun (yrittäjyyden seutukaupunki),
Verkostokaupungin yhteiset palvelut maan tasokkain ja edullisin palvelukokonaisuus.
Jyväskylästä maan innovatiivisin yrittäjyyden keskus – uusia yrityksiä nettona 400 kpl /v ja uusia työpaikkoja
nettona 1000 kpl. Kaavoitus ym. julkiset toimet kuntoon. kaikkien toimijoiden aito yhteistyö – aloittavan ja
toimivan yrittäjän kanssa yrittäjien ehdoilla (heillä tietämys). nuorten ”yrittäjyyspörinäpaikkoja” joissa
mukana myös kokeneita yrittäjiä. Maailmalle ja suomesta halu tulla Jyväskylään. innovaatiot bisnekseksi.
Kyberturvallisuuden maailmanlaajuinen keskus

OPPI JA YRITTÄJYYS

IDEA

Koulutusta oikeasti arvostetaan, eikä sullota oppilaita isoihin yksiköihin.

Kyllä (3)s

Kasvatusta, ei vain opetusta. / Oppiminen on hyvinvoinnin perusta, isokin yksikkö mahdollistaa
yksilölliset opinpolut ja välittämisen. /Koululle edellytykset yksilön kohtaamiseen.

IDEA

Jo ala‐ ja yläluokilla toimitaan yrittäjämäisesti, tiimeissä oppiainerajat on pois ja oppiminen tapahtuu
koulun seinien ulkopuolella. / Opettajakoulutus on uusilla urilla.

Kyllä

Alaluokilla luodaan perusta: jatkuva oppiminen, uskallus, yhteistyö

Ei (1)

Alaluokilla kasvetaan kansalaisuuteen. Aktiiviset, sivistyneet oppivat ihmiset rakentavat myös
menestyvät yritykset. Liian kapea katse rajaa mahdollisuuksia pois.

IDEA

Keski‐Suomi luovan hulluuden maakunta.

ARKI JA ASUMINEN

IDEA

Uudet päiväkodit on rakennettava luonnon keskelle (Marke Tuominen)

Kyllä (2)

Ihminen on osa luontoa! Liikkuminen on luonnollista.

Ei (1)

Tiivis yhteiskuntarakentaminen tuhoaa luontoa tehokkaimmin. Ihmiset matkustavat taajamista
enemmän ja kauemmaksi kuin luonnon keskellä asuvat.
Ei onnistu. Yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä ja liikkumista vähennettävä muutenkin.

Ehkä (3)

Kyllä taajamissa vielä 2040 luontoa pitää olla! Ihminen on kasvatettava luontoon, ei sieltä pois.
Miksi tarvii tiivistää? Luonto ja väljyys/tila on ihmiselle hyväksi – pitää keksiä ja kehittää uusia keinoja,
joilla kestävästi ja taloudellisesti voidaan mahdollistaa ”luonnon keskelle” rakentaminen.
Kiinteistöt ovat siinä kunnossa, ettei tarvita rakentaa vaan yhteiseen tarkoitukseen: päivällä päiväkoti,
yöllä ensiapu tms.

IDEA

Ihmiset ottavat oman vastuun tekemistään, elämästään ja toisistaan

Kyllä (2)

Keski‐Suomi on hyvinvoivien, vastuullisten perheiden ja kavereiden yhteisö.

IDEA

Kaikki työ on yrittäjän työtä (itsenäinen yrittäjyys)
Ihmiset ovat omatoimisia, aktiivisia, yritteliäitä, kantavat vastuun itsestään ja lähipiiristään.

Kyllä (2)

Ei ulkoisteta vastuuta itsestä ja läheisistä. /Yksilön vastuuta omasta elämästä on lisättävä. Emme ole
holhousvaltio. Jo tippuneet täytyy pelastaa. Alakoulussa jo pitäisi alkaa opettaa itsestä huolehtimisen
taitoja. Mallia esim. Heliasta, jossa perheet huolehtivat tiiviimmin toinen toisistaan. Kaikkea ei tarvitse
eikä saa vierittää yhteiskunnan harteille.

IDEA

Ihmiset on koulutettu, opetettu kiinnostumaan toisistaan. Tästä seuraa hyvinvointia! Innovaatioita!
Osallisuutta!

Kyllä (2)

Totta, olisiko kyse asenteista, myös kotoa? – kodin, yhteisön, merkitys korostuu taas. /Ikääntyville
toimiva polku kotona asumiseen oikeamittaisten tukipalvelujen ja sopivalla ”rollaattori” etäisyyden
päässä olevien palvelujen äärellä. katso: www.jaosasunnot.com

IDEA

Ilmasto lämmennyt, ei ole talvia.

Kyllä (2)

”Keinotekoinen talvi” kaupallinen tuote. /Tervetuloa Piispalaan /Kannonkoskelle – ympärivuotinen
jääliikuntakeskus, pohjoisen Keski‐Suomen 1:set hiihdettävät ladut. Oheisohjelmaa uinti, keilailu,
kiipeilyseinä ym.

IDEA

Yläkoulun säästö: kouluruokailu pois! (ainakin vähäksiaikaa)

Kyllä (1)

Esim. vuoroviikoin eri ryhmät tekevät kotitaloustunnilla terveellistä ruokaa ekologisesti.

Ei (4)

Ilmainen kouluruoka (ja koulu) on suomalainen perusarvo. Ei luovuta. Tasa‐arvo! / Ehdoton ei! / Ei
missään nimessä. Monelle kasvavalle nuorelle kouluruoka ainoa lämmin ateria päivässä! /Mäkkäri
koulun nurkalle? No ei.

IDEA

Keski‐Suomi profiloituu nuorisotakuun haltuunotossa: kaikki kyselevät ”miten te sen teitte?”

Ei (1)

Ei onnistu, K‐S menee työttömyyden pohjamudissa jo nyt.

Ehkä (1)

Ai miksi ei? Jos me tahdotaan tosissaan, me tehdään se!

IDEA

Aarresaari metsä tarjoaa elämyksiä siitä mitä luonnossa voi tehdä, myös alkukantaisen elämisen kokeilua.
(Raili Rissanen)

IDEA

2040 on opittu huutamaan pahaolo ulos
Nuoret tietävät taas ja vanhemmat huolehtivat tärkeimmistä yhdessä koulun kanssa: terveellinen ruoka,
liikunta, uni ja toisista välittäminen. Henkilökohtainen virtuaalitraineri auttaa tarvittaessa.
2040 sukupolvet keskustelevat ja vaikuttavat aidosti toisiinsa.

Harjulta Kuokkalaan köysirata (gondoli) – välillä jotain jekkua
Sairauksien pitkäaikainen ennaltaehkäisy: verotuksellisesti ja tiedottaen tulee suunnata ravintotottumuksia
terveelliseen kasvisluomuruokaan. on älytöntä, että ihmisten epäterveellisten ravintotottumusten takia
täytyy satsata sosiaali‐ ja terveyspalveluihin.
IDEA

Työn vastaanottamisen esteet pois, ihmisten aktivointi tekemään, ei pakottamalla, vaan sallimalla opiskelu,
yms. turha kontrolli ja säätely pois – innovaatiot toteutuvat

Kyllä
(1)

Kansalaispalkat
Keski‐Suomessa on pääsarjatason jalkapallojoukkue
Yksityisiä kuntapalveluita
Hymynaamat käyttöön laajasti palveluissa!
Kunnilla on yhteiset konsernipalvelut
ICT, robotiikka, hyvinvointiteknologia, on jokaisen kotona, ”virtuaalilääkäri” ym. palvelut ovat heti
saavutettavissa ja ennakoitavissa. Asuinyhteisöissä keskitytään yhteisöllisyyteen, liikutaan ja kukaan ei ole
yksin, aikaa on tehdä yhdessä‐
ei siirrytä fyysisesti vaan virtuaalisesti aitoon vaihtoehtoympäristöön, (kokous Hkissä, saman pöydän
ympärillä muiden osallistujien kanssa)

kyllä
(2)

kalsarikännit kotona  / seuraava risteily virtuaalisesti
palvelut on linkitetty kouluverkkoon /oppimisyhteisöön, tilat käytössä 24/7 (sähköinen tunnistaminen
mahdollistaa hyvän käyttöasteen kaiken ikäisille. osaaminen on edelleen keskiössä.
laajakaista joka kodissa
Maakunta kävelemään enemmän – liikunta koko KS tunnukseksi, esimerkiksi koko maalle
Keski‐Suomen uutiset 2040: Keljonkankaalla sijaitsevan Keski‐Suomen maailmankuulun keskussairaalan
lisärakentaminen on valmistunut ja vuonna 1954(?) valmistuneen /nykyisen museosairaalan) suosio jatkuu
yhä

ALUERAKENNE JA SAAVUTETTAVUUS
IDEA

Joukkoliikenne on raiteilla (Sakari Miettinen)

Kyllä (13)

Nopea junayhteys toimii paremmin ja palvelee enemmän kuin lyhyt lentoyhteys siirtymiseen ja
odotuksineen. /Julkinen liikenne halvemmaksi, ilmaiseksi?/ Jyväskylä tulisi viriilimmäksi keskukseksi, jos
sinne pääsisi ilman autoa vaikka vain ”lasilliselle”. / Lisää asiakkaita!/ Ei tarvitse aina olla suurta bussia,
voi olla myös pieniä ja ketteriä. / Junalla töihin! / Paikallishenkilöliikenne nopea ja helppo. /Otetaan
Wienistä mallia, erittäin toimiva julkinen liikenne. ”Raiteet käyttöön” bussit veisivät puolestaan junalle. /
Joukkoliikenne maakunnassa kuntoon! /Raiteet käyttöön!/ Katsokaa Tampereelta bussiliikenteen mallia!
/
Viriili keskusta, raide Jämsä, Korpilahti, Muurame, JKylä, Palokka, Tikkakoski, tiet ja bussit vievät
pääpysäkille. /Olisipa kiva tulla töihin Muuramesta bussilla, jos niitä menisi muualtakin kuin keskustasta)
/oikorata

Ehkä (2)
IDEA

Junia lisää ‐> lähiliikenne. /Niiltä osin kun se on mahdollista. Suurimmassa osassa Keski‐Suomea ei ole
raiteita. Linja‐autoihin bioenergiaa, kaasu, sähkö jne.
Moottoritie poistuu kaupunkikuvasta (kiertää/tunneli), ei saastuta, melua (Armas Hagert)

Kyllä (1)

Edellytyksiä poikkirataan Jämsä ‐Lahti

Ehkä (2)

2,5 h! tunneli ok (jkl) –> tila / Miten liikkuminen hoidetaan?.

IDEA

Keski‐Suomessa ei kuntia, K‐S on yhteiskuntatoiminta‐alue, hoitaa nykyisten kuntien, kuntayhtymien,
maakuntaliiton tehtävät uudella tavalla.

Kyllä (3)

Pois päällekkäiset, osin keinotekoisetkin rakenteet. / Ensin mitä, missä, miten, kuka ja sitten niitä
rakenteita ja hallintoa. / Olisi jo aika alkaa purkaa turhaa byrokratiaa. Esim. terveyspalvelut
maakuntatasolle koko Keski‐Suomessa. Turhat päällekkäisyydet pois.

IDEA (2)

Jyväskylä on Suomen pääkaupunki.

Kyllä (2)

Juuri näin! Liikenteellisesti ja ympäristöpoliittisesti ainoa oikea ratkaisu. /Turvallinen paikka keskellä
maata./ 

Ei (1)

Saisimme varmasti pääkaupunkiseudun ongelmat – haluammeko?

IDEA

Maksuton joukkoliikenne koko maakunnan alueella.

kyllä (2)

Joukkoliikenne tulisi olla jokaisen käytettävissä. Ehdottomasti maksuton. /kannustetaan
joukkoliikenteen käyttöön joustavalla hinnoittelulla.

IDEA

Keski‐Suomi on täysin osa Pirkanmaata.

IDEA

Hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan.
Kansainvälinen lentokenttä
Keski‐Suomi risteilee Helsingistä New Yorkiin samassa ajassa kuin nyt Tallinnaan.
Pikaraitiotieverkosto, Tikkakoski‐Palokka, Keskusta, Keljo, Muurame, Korpilahti, nyt ensin.
Keski‐Suomessa on toimivat lentoliikenneyhteydet

ei (1)

Jvyäskylän etäisyydellä Hkissä ei tarvita lentoliikennettä vaan nopea junayhteys, jolta hyvät
liittymäyhteydet H‐V lentoasemalle! Nopea junayhteys palvelee myös muita kuin kv‐lentomatkustajia!

