Kuopiossa valtakunnallista tulevaisuuspäivää vietettiin 6.3.2020 Alatorin kauppakeskus Apajan
Kohtaamossa ja tilaisuuden järjestivät Tulevaisuuden tutkimuksen seura Kuopion toimintaryhmä ja
Kuopion kaupunki.
Vuoden 2020 Tulevaisuuspäivän teemana olivat tulevaisuusvalta ja toivottavat tulevaisuudet.
Kohtaamossa käytiin tulevaisuuskeskusteluja ja utopioitiin Kuopiolle parempaa tulevaisuutta. Lue
kävijöiden ajatuksia alla olevasta koosteesta.

Asuminen ja maaseutualueet
-

Nykyisen ja tulevan tekniikan hyödyntäminen paremmin esim. maaseutualueiden palveluissa
Kansalaisopiston etäkurssit saataville kylätaloille
Monikulttuuriset kuopiolaiset kyläyhteisöt liitoskunnissa
Laaja tonttitarjonta
Enemmän yhteisöllistä vuokra-asumista, esim. neljä yksiötä ja yhteinen olohuone. Tuusniemellä
ainakin yksi tällainen ja on todella hyvä ratkaisu. Sinne voi tilata terveys-, ruoka- ym. palveluita.
Kaupunkikeskustan ja maaseutualueiden välisistä matkoista viestiminen minuutteina/tunteina ei,
kilometreinä. Helsinkiläiselle 40 km on pitkä matka, mutta ei 30 minuuttia.

Lapset ja nuoret
-

Nuorille paikkoja, joissa tavata ja joissa ei tarvitse ostaa mitään. Voi syödä omia eväitä, kaikilla ei
ole rahaa ostaa kahvia ym.
Tukea lapsiperheiden arkeen. Ihan yksinkertaisia asioita, esim. kävelevä koulubussi, esim. Tampere
Vuores (kts. Liikenneturva)
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-

Koululaisten iltapäivän tuki, eläkeläiset mummuina ja pappoina
Rakennetaan päiväkoteja vanhusten asuinpaikkojen lähelle, hyödynnetään puolin ja toisin
Kouluverkosto kunnossa, myös maaseutualueilla
Kouluissa matematiikan opetus paremmalle tasolle

Ikäihmiset
-

”Olohuoneet” eläkeläisille – myös lapsille ja nuorille, yhteistyössä järjestöjen kanssa (MLL,
eläkeläisliitot)

Kaupunkiympäristö ja luonto
-

Puijolla eksoottinen kokemus ovat polut, mutta sinne ei uskalla mennä, koska pelkää eksyvänsä.
Joku merkitty polku olisi hyvä olla.
Keskustasta kävelyreittien esite, esim. Oulussa paperinen esite, jossa useita reittejä. Kaupungin
hienoudet avautuvat paremmin
Kuopion vahvuus, hyvän elämän tärkeä elementti on luonto
Väinölänniemen säilyttäminen
Lisää vihreyttä torille.
Koko Puijon alueelle enemmän käyttöä
Puijon ja vesistön hyödyntäminen
Hyötykasvit lähiympäristöön ja puistoihin asukkaiden hyötykäyttöön
Viihtyisät ja virikkeelliset ympäristöt – puissa saa olla oksia!
Monimuotoinen lähiluonto myös keskustan lähialueille – ”Väinölänniemen niityt”
Elävä keskusta – huippuhyvät lähipalvelut + kulttuuripalvelut
Vuonna 2050 luonnon monimuotoisuus vahvistuu – yksikään laji ei enää kuole sukupuuttoon.
Ilmaiset tilat yleisötilaisuuksien järjestämiseen kaupungilta
Vuonna 2100 Kuopiossa on isoja aarniometsiä, johon ei kuulu ihmisten tuottamat äänet ja joissa voi
kävellä tunteja sammalmetsässä ilman että tulee ihmisten rakentamaa vastaan.

Liikkuminen
-

Toimiva joukkoliikenne, tarpeeksi tiheät vuorovälit + muut ratkaisut, esim. pyörät ja
yhteiskäyttöautot
Huonojalkaisille kyyti Puijolle - ainakin kesäisin
Vesistöjen uudet (tai vanhat) liikenneratkaisut esim. ilmatyynyalukset
Sähköiset kulkuvälineet tulevat, mutta niiden rakentaminen vie liikaa energiaa ja on rajoitteita
matkoissa. Nykyinen kehitys liikkumisessa nojaa maanteihin – ei käytetä vesistöjä ja muita
rinnakkaisia mahdollisuuksia

Sosiaali- ja terveys ja yhdenvertaisuus
-

Teknologian kehittyessä pidetään huolta tasa-arvosta ja hyvinvoinnin tasaisesta jakautumisesta
Ihmiset kokevat elämänsä merkitykselliseksi
Tukea itsehoitoon
Lääketiede siihen pisteeseen, jotta kivunhoito saataisi niin, että ei tulisi sivuoireita ja leikkauksista
päästäisi eroon
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-

Sosiaaliturvan uudistaminen, vrt. esim. Kanada
Kokonaisvastuun ottaminen asioista, esim. sote- asiat ja atk-järjestelmät. Kokonaisuuden
näkeminen ja lainsäädännön ymmärtäminen paremmalle tasolle.

Sekalaiset
-

-

-

-

Vuonna 2050 Suomessa on vain yksi ainoa vero. Ihmisten yritteliäisyyttä vahvistetaan poistamalla
byrokratia minimiin. Ihmiset saavat keskenään sopia hyödykkeiden vaihdosta ilman huolta
verotuskiemuroista.
Nykyisten Kuopion hyvän elämän elementtien parempi hyödyntäminen. Edellyttää esim. ulkoilu-,
luonto- ym. kohteiden tiedon keräämistä ”tietopankkiin, johon valokuvia, videoita, käyttäjätarinoita
esim. lapsiperhe, vanhukset, liikuntaesteiset (tarinat videoina – ainakin osa).
Tietoisuus, että voi itse ohjata omaa elämää, ei tarvitse tehdä asioita/valintoja sen mukaan, mitä
media tai muut ihmiset tekevät. Voi esim. valita päämääräksi hyvän arjen tai hyvän elämän. Ei
tarvitse olla/elää niin kuin suuri massa tekee.
Eroon ilmasto-, pakolais- ja tautiahdistuksesta

PÄÄTÖKSENTEOSSA MAAILMAN MITTAKAAVAN KOKONAISUUDEN TARKASTELU:
Mitä ihmisten on mielekästä tavoitella?
Mitä tarkoitusta varten toimimme? (esim. onko talouskasvu itseisarvo)
Mikä on arvokasta ja tukemisen ja säilyttämisen arvoista?
Millaista mielekästä tekemistä ihmisillä on (kun robotiikka ja tekoäly kehittyvät)?
Miten ihmiset käyttävät aikansa?
Keiden kanssa ihmiset haluavat viettää aikaa?
Mihin teknologioita tarvitaan?
Kenelle päätösvalta annetaan?
Säilyykö tietoisuus?
Kenelle omistus kuuluu?
Kenelle tieto kuuluu?
Miten hyvinvointia tasataan?
Miten hyvinvoinnin jakautumisesta pidetään huolta?
Miten tietoa vaihdetaan?
Miten hyödykkeitä vaihdetaan?
Mitkä ovat hyödykkeiden vaihdon välineet?
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