Liittäkää kirjoitettu
viestilappu tähän.

PELIN SUUNNITTELIJA: SAULI ANETJÄRVI

Kirjoittakaa kaupungin
perustiedot ja kuvailkaa
kaupunkia muutamalla
sanalla viestilapulle.
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2021-2025

Kierroksen vaiheet

Muuttovoiton tahdittama maa

1. Ottakaa Asukas-kortti.

Eurooppaan suuntautuu liki kymmeneen
vuoteen suurin muuttoliike, josta Suomeen
tulee reilusti toistasataatuhatta ihmistä.
Suomessa maakuntauudistus ajautuu
vaikeuksiin ja monien palvelujen järjestäminen
osassa maata käy yhä vaikeammaksi.
Suurimpien kaupunkien asuntotilanne on
hankala, minkä seurauksena kasvava joukko
ihmisiä asuu käytännössä kahdella
paikkakunnalla. Maahanmuuttajien
merkittävästi lisääntyvä määrä helpottaa
asteittain työvoiman saantia. Jotkut yritykset
ryhtyvät määrätietoisesti rekrytoimaan uusia
tulokkaita ja täsmäkouluttavat heitä
tuotantopuolen tehtäviin. Uussuomalaiset
lievittävät myös sote-sektorin työvoimapulaa.

2. Ottakaa kaksi (2) Muutos-korttia ja
valitkaa niistä yksi (1). Asettakaa
jaettavat palkinnot paikoilleen.

Palkinto

3. Luokaa kysymys: Minkälaisilla
tavoilla voimme menestyä vuosina
2021-2025, kun [muutoksen otsikko].
4. Ideoikaa toimintatapoja ja
kärkihankkeita, joiden avulla voitte
vastata luotuun kysymykseen.

Pisteet

5. Valitkaa yhdessä kiinnostavimmat
ideat ja vaihtakaa ne palkintoihin.
6. Kerätkää mahdolliset asukkailta
ansaitsemanne lisäpalkinnot.

Palkinto
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2026-2032

Kierroksen vaiheet

Muuttovoiton tahdittama maa

1. Ottakaa Asukas-kortti.

EU ajautuu hajoamisprosessiin, jonka
tuloksena syntyy uusia alueellisia ryhmittymiä.
Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa
lähtee käyntiin maahanmuuton katalysoima
uusi politiikan polarisaatio, joka heijastuu osin
myös levottomuutena kaduilla. Osa
suomalaisista seuduista osaa hyödyntää
maahanmuuttajien luomaa
työvoimapotentiaalia sekä uudenlaisen
teollisuuden, sote-palveluiden että
ilmastonmuutoksen myötä kysyntää
kasvattaneen suomalaisen ruoantuotannon
parissa.

2. Ottakaa kolme (3) Muutos-korttia ja
valitaa niistä kaksi (2). Asettakaa
jaettavat palkinnot paikoilleen.
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3. Luokaa kysymys: Minkälaisilla
tavoilla voimme menestyä vuosina
2026-2032, kun [muutosten otsikot].
4. Ideoikaa toimintatapoja ja
kärkihankkeita, joiden avulla voitte
vastata luotuun kysymykseen.
5. Valitkaa yhdessä kiinnostavimmat
ideat ja vaihtakaa ne palkintoihin.
6. Kerätkää mahdolliset asukkailta
ansaitsemanne lisäpalkinnot.
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2033-2040

Kierroksen vaiheet

Muuttovoiton tahdittama maa

1. Ottakaa Asukas-kortti.

Jännitteet eurooppalaisten valtioiden välillä
kasvavat. Suomessa alkaa syntyä pienempiin
kaupunkeihin merkittävän kokoisia etnisiä
yhteisöjä, jotka vetävät puoleensa muuttajia
myös muista Euroopan maista.

2. Ottakaa neljä (4) Muutos-korttia ja
valitkaa niistä kolme (3). Asettakaa
jaettavat palkinnot paikoilleen.
3. Luokaa kysymys: Minkälaisilla
tavoilla voimme menestyä vuosina
2033-2040, kun [muutosten otsikot].
4. Ideoikaa toimintatapoja ja
kärkihankkeita, joiden avulla voitte
vastata luotuun kysymykseen.
5. Valitkaa yhdessä kiinnostavimmat
ideat ja vaihtakaa ne palkintoihin.

Aikakauteen vaikuttavat muutokset
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Teollisuus muuttaa
takaisin keskuksiin
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2033-2040 Aikakausilaudan osa 1

6. Kerätkää mahdolliset asukkailta
ansaitsemanne lisäpalkinnot.
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2033-2040 Aikakausilaudan osa 2

2033-2040 Aikakausilaudan osa 2

Palkinto

