Liittäkää kirjoitettu
viestilappu tähän.

PELIN SUUNNITTELIJA: SAULI ANETJÄRVI

Kirjoittakaa kaupungin
perustiedot ja kuvailkaa
kaupunkia muutamalla
sanalla viestilapulle.
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2026-2032

Kierroksen vaiheet

Perusura

1. Ottakaa Asukas-kortti.

Suomessa havahdutaan palvelutyöpaikkojen
siirtymiseen digitaalisilla alustoille ja näin
myös pois Suomesta. Samaan aikaan myös
logistiikan ja kaupan alan työpaikkoja häviää
automatisaation myötä. Suurimpiin
kaupunkeihin syntyy silti yhä erikoistuneempia
palveluita ja myös monipuolisempia alueita.
Eurooppaan suuntautuva siirtolaisvirta jatkaa
kasvuaan, mutta Suomessa oleskelulupia
jaetaan hyvin nihkeästi muutoin kuin töihin
suoraan rekrytoiduille. Samaan aikaan monia
asiantuntija-aloja ja sote-palveluja vaivaa
työvoimapula.

2. Ottakaa kolme (3) Muutos-korttia ja
valitaa niistä kaksi (2). Asettakaa
jaettavat palkinnot paikoilleen.

Palkinto

3. Luokaa kysymys: Minkälaisilla
tavoilla voimme menestyä vuosina
2026-2032, kun [muutosten otsikot].
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

Aikakauteen vaikuttava muutos
$

Teollisuus muuttaa
takaisin keskuksiin

Pisteet

Palkinto

Jaettavat palkinnot

# "
Pisteet

!

2026-2032

Kierroksen vaiheet

Perusura

1. Ottakaa Asukas-kortti.

Suomessa havahdutaan palvelutyöpaikkojen
siirtymiseen digitaalisilla alustoille ja näin
myös pois Suomesta. Samaan aikaan myös
logistiikan ja kaupan alan työpaikkoja häviää
automatisaation myötä. Suurimpiin
kaupunkeihin syntyy silti yhä erikoistuneempia
palveluita ja myös monipuolisempia alueita.
Eurooppaan suuntautuva siirtolaisvirta jatkaa
kasvuaan, mutta Suomessa oleskelulupia
jaetaan hyvin nihkeästi muutoin kuin töihin
suoraan rekrytoiduille. Samaan aikaan monia
asiantuntija-aloja ja sote-palveluja vaivaa
työvoimapula.

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

Perusura

1. Ottakaa Asukas-kortti.

Väestö on jakautunut hyvin selvästi
vanhusvaltaisiin pieniin ja keskisuuriin
kaupunkeihin ja työikäisen väestön
kansoittamiin suurimpiin kaupunkiseutuihin.
Muutamia poikkeuksia löytyy kaupungeista,
jotka ovat onnistuneet hyödyntämään uusia
liikkumisen palveluita ja tehneet
kohtuuhintaisista, sympaattisista
asuinalueistaan vetovoimaisia paikkoja
ihmisille, jotka osaavat navigoida ajan
monimuotoisilla työmarkkinoilla.

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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6. Kerätkää mahdolliset asukkailta
ansaitsemanne lisäpalkinnot.

Palkinto

Palkinto

Pisteet

Pisteet

Pisteet

Palkinto

Palkinto

Palkinto

Pisteet

Pisteet

Pisteet

Palkinto

Palkinto

Palkinto

Pisteet

Pisteet

Pisteet

2033-2040 Aikakausilaudan osa 2
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Palkinto

