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Aika: 11.11.2020 klo 9–12

Tulevaisuuden trendit, mahdollisuudet ja visiot vaikuttavat kaikkiin
elämän alueisiin. Myös asumiseen. Nykypäivän ihminen haluaa antaa
yhä enemmän merkitystä sille, mitä tekee, missä asuu ja mitä valitsee.
Yhteisöllisyys saa uusia muotoja ja tulee osaksi turvallisuutta ja
ekologisuutta. Voidaanko tulevaisuuden asumisesta unelmoida?
Tarjoavatko ympäristö tai asuntokanta nyt sitä mitä toivotaan?

#kstulevaisuus
Ilmoittaudu 5.11.2020 mennessä:
https://webropol.com/s/tulevaisuusfoorumi-syksy2020
Foorumin www-sivut: http://bit.ly/1SwccAA
Tulevaisuusfoorumin järjestää Keski-Suomen tulevaisuusryhmä.
Lisätietoja:

strategiapäällikkö Eija Heinonen
aluekehitysasiantuntija Kirsi Mukkala

eija.heinonen@ely-keskus.fi
kirsi.mukkala@keskisuomi.fi

p. 0295 024 658
p. 040 595 0002
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Millaisia tulevaisuuksia kohti olemme menossa?
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Tulevaisuusfoorumin juontaa toiminnanjohtaja Hannu Mähönen, Kiinteistöliitto Keski-Suomi.
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PUHUJAT

Kimmo Rönkä työskentelee tulevaisuuden asumisen asiantuntijana omassa
konsulttiyrityksessään, Rönkä Consulting Oy:ssä. Kimmo on utelias
moniajattelija, uuteen ajatteluun kannustava kehityssaarnaaja ja innovatisti,
jonka intohimona on yhteiskehitellä ja muotoilla uusia ihmiskeskeisiä
elämisen konsepteja ja viedä niitä toteutukseen. Monen konsulttivuoden
lisäksi Kimmo on työskennellyt myös vuokra-asuntoyhtiön
(Setlementtiasunnot) toimitusjohtajana ja Taideteollisen korkeakoulun
Future Home Instituutin johtajana.
Anna Isopoussu (FM) toimii kaavoitustutkijana Jyväskylän kaupungilla, jossa
hän koordinoi kaupungin maankäytön toteuttamisohjelma ’KymppiR:n’
laadintaa. Hänellä on laaja kokemus paikkatietomenetelmien
hyödyntämisestä strategisen kaupunkisuunnittelun kysymyksissä. Tiedolla
johtaminen, hyvinvointia edistävä kaupunkiympäristö ja yhdyskuntarakenne
sekä sektorirajat ylittävä yhteistyö ovat asioita, joita Isopoussu haluaa
työssään erityisesti edistää.
Hilkka Vihinen on helsinkiläinen politiikantutkija ja tutkimusprofessori
Luonnonvarakeskuksessa. Hän on erikoistunut maaseutupolitiikkaan ja
aluekehitykseen sekä kansallisesti että EU:ssa. Tällä hetkellä hän tutkii mm.
monipaikkaisuutta, maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta ja
maaseudun kehittämisen politiikkavälineiden vaikutusta alueilla. Hän on
kansallisen maaseutupolitiikan verkoston, Maaseutupolitiikan neuvoston
(MANE) tutkimuksesta vastaava apulaispääsihteeri.
Janne Särkkä on toiminut kiinteistönvälitysalalla vuodesta 1989 ja OP Koti
Keski-Suomi Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2007. Työuralle on mahtunut
satoja asuntokauppoja ja osallistumisia lukuisiin rakennushankkeisiin.
Kiinnostus alaan kumpuaa voimakkaasta halusta kehittää suomalaista
kiinteistönvälitystä ja mahdollisuudesta olla vastaamassa asiakkaiden
muuttuviin tarpeisiin.

