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 ► Tarja Meristö
KTT, yritysfuturologi 

Bollböle

Tulevaisuuden haasteet liittyvät 
kolmeen jännitteeseen, jotka 
ovat ihminen-luonto-, pohjoinen- 
etelä- ja itä-länsi- jännite. Näitä 
kaikkia pitää ajatella maapallon 
mittakaavassa.

Ihminen-luonto-jännite tarkoit-
taa sitä, miten maapallo ja sen 
ekosysteemit kestävät ihmisen 
toiminnan aiheuttamat rasitteet 
ja vauriot. On varmistettava, että 
maapallo jatkaa elämäänsä ihmi-
sen kanssa, jotta uhkaskenaario 
elämä ilman ihmistä ei toteutuisi. 

Pohjoinen- etelä -jännite tar-
koittaa sitä, että rikas pohjoinen 
on luonut hyvinvointinsa hyö-
dyntämällä köyhemmän etelän 
luonnonvaroja ja työvoimaa tai 
heppoisempaa lainsäädäntöä. To-
isaalta Bottom of Pyramid -mark-
kinat tarvitsevat edullisia ja kestä-
viä ratkaisuja, jotka rakentavat 
tulevaisuutta ja jotka ennakoiden 
ottavat huomioon myös ympä-
ristön sietokyvyn ja reunaehdot. 

Itä-länsi –jännite on ollut perin-
teinen kasvun moottori, joka on 

tuonut vaurautta ja uusia inno-
vaatioita kilpavarustelun siv-
utuotteena. Kiinan pitkä aineel-
lisen kasvun kausi on kääntynyt 
palveluiden kasvuksi ja vaatii 
meiltä kaikilta uutta otetta. Digi-
talisoinnin myötä myös palvelut 
ovat mahdollisia vientituotteita. 
Ihmisten hyvinvointi, terveys ja 
turvallisuus ovat asioita, joihin 
tarvitaan uusia ratkaisuja kaikki-
alla maailmassa. 

Kestävä kehitys vaatii kestävää 
yhdyskuntaa ja se koskee kaikkia 
toimijoita. Kestävän yhdyskunnan 
tulevaisuuden vaihtoehtoiset ske-
naariot eroavat toisistaan siinä, 
onko toiminta keskusjohtoista vai 
ruohonjuuritasolta ohjautuvaa, 
samoin tapahtuvatko asiat alueel-
lisesti rajatussa ympäristössä vai 
virtuaalisessa verkostossa. Laa-
ditut skenaariot ovat seuraavat: A. 
Kuplahalli, B. Kaupunkikylät, C. 
Porkkanamafi a ja D. Virtuaalinen 
verkosto.  Skenaario A Kuplahalli 
on rakenteeltaan selkeärajainen 
ja toiminnoissaan suunnitelmalli-
nen, keskusjohtoinen yhdyskun-
ta. Myös kestävyyttä tavoitellaan 
keskusjohtoisesti. Skenaario B 
Kaupunkikylät on sekin rakente-

eltaan selkeä, mutta toiminnassa-
an joustavampi ja päätöksenteko 
on lähempänä asukasta. Keinot 
kestävyyden saavuttamiseksi on 
jätetty väljiksi ja päätöksenteko 
on hajautettu. Skenaario C Pork-
kanamafia on rajoiltaan epä-
tarkka, verkostomainen ja se voi 
jopa toimia toisen yhdyskunnan 
sisällä, esimerkiksi osana suur-
kaupunkia. Toiminta on kansa-
laislähtöistä ja lyhytjänteistä, ja 
myös kestävyyteen pyritään kan-
salaislähtöisesti ja spontaanisti, 
projekti kerrallaan. Skenaariossa 
D rakenne on myös hajanainen, 
maantieteestä irtautunut, mutta 
skenaario toimii kuitenkin suun-
nitelmallisesti ja tehokkuuteen 
ja tehokkaasti kestävyyteen pyr-
kien.

Kestävä yhdyskunta painot-
taa tasapuolisesti taloudellisia, 
sosiaalisia ja ekologisia tekijöitä. 
Seurauksena voi silti olla kestä-
mätön yhdyskunta, jos kestävyys 
painottuu johonkin kestävyyden 
osa-alueista liikaa. Esimerkiksi 
Kuplahalli-skenaarion osalta liial-
linen virkamiesvetoisuus voi joh-
taa tilanteeseen, jossa kansalaisen 
päätäntävalta omiin asioihinsa 
kärsii, jolloin kehitys ajautuu 
pakkokestävyyteen. Kaupunkiky-
lät-skenaariossa vaarana voi olla 
liiallinen oman edun tavoittelu, 

jolloin ekologinen näkökulma nä-
ivettyy ja voidaan puhua rusinat 
pullasta –yhdyskunnasta. Porkka-
namafi a-skenaariossa sosiaalinen 
yhdessä tekemisen näkökulma 
voi korostua, mikä voi kokonais-
näkemyksen puuttuessa johtaa 
pelkkään lillukanvarsikestävyy-
teen. Teknologiaorientoitunut 
Virtuaaliverkosto -skenaario 
puolestaan voi ajautua liiallisen 
teknologiapainotuksen myötä 
turvattomaan kestävyyteen, mikä 
koskee sekä tietoturvallisuutta 
että asukkaiden kokemaa yhdys-
kunnan ulkopuolelle putoamisen 
aiheuttamaa turvattomuutta.

Tulevaisuuden tutkimuksen 
tehtävänä on nostaa esille uusia 
asioita, joista ei vielä näy merk-
kiäkään, mutta tehtävänä on my-
ös rakentaa polku nykyisyyden 
ja tulevaisuuksien välille sekä 
paaluttaa polku merimerkeillä eli 
reimareilla. Ongelmana usein on, 
että haetaan oikeita vastauksia ja 
liian lyhyellä aikavälillä, kun pi-
täisi kyetä toimimaan suunnan 
näyttäjänä niin että tutkimus ja 
sen tulokset saadaan käyttöön. 
Ennakointi ei ole erillinen akti-
viteetti. Tulevaisuuden lukutaito 
on saatava kansalaistaidoksi siinä 
missä perinteinen lukutaito, me-
dian lukutaito tai sosiaalinen ja 
ympäristön lukutaitokin ovat.

Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta 
– haasteet ja mahdollisuudet
Kirjoitus perustuu Tarja Meristön 30.3.2016 
Paraisten Portin Rotary Clubin kokouksessa 
pitämään esitykseen.

 ► Milla Jakobsson
Juuri ollaan saatu juhlia Par-

Sportin edustusjoukkueen nou-
sua kakkosdivisioonaan ensi 
kaudeksi, niin juhlan aiheet vain 
jatkuvat. D1-juniorit (2002 synty-
neet) päättivät loistavan kevätkau-
den pronssimitaleihin.

Joukkueella on nyt neljä kautta 
takanaan. Alku oli opettelua ja 
kokeilua. Vuosi vuodelta ovat 
joukkueen esitykset parantuneet 
ja syksyllä kauden alussa joukkue 
asettikin yksimielisesti tavoit-
teekseen päästä loppupeleihin. 
Syyskausi meni vielä vaihtelevalla 
menestyksellä mutta keväällä al-
kanut jatkosarja alkoikin nopeasti 
lupailla hyvää. Kentällä nähtiin 
monia hienoja yksilösuorituksia 
mutta myös todella tasaista jouk-
kueena pelaamista, jossa kukaan 
ei nouse ylitse muiden. 

Tällä kaudella aloitettu maali-
vahtivalmennus on antanut pal-
jon itseluottamusta maalivahdil-
le. Hyökkäyspäähän on löydetty 
sopivat ketjukoostumukset ja 
pakit hoitavat tonttinsa rauhal-
lisella ja varmalla pelillä. Ilman 
onnistunutta valmennusta tämä 
ei voisi olla mahdollista.

Joukkueen sijoitus jatkosarjassa 
oli lopulta kolmas, samalla pis-
temäärällä toiseksi sijoittuneen 
kanssa. Vastaan tuli pudotuspe-
leissä LäKi, jolle joukkue kärsi 
karvaan tappion. Tappio antoi 
paikan pronssipeliin, jossa vasta-
an tuli jatkosarjan voittanut mutta 

pudotuspeleissä Lukolle hävinnyt 
UJK. Joukkue matkasi torstaina 
31.3. Uuteenkaupunkiin. Mitali-
peli jännitti kovasti ja nopeasti 
UJK nousi 3–0 johtoasemaan. 
Jännitys helpotti vähitellen ja 
joukkue alkoi pelata omaa rentoa 
peliään. Monien vaiheiden kautta 
ottelu päättyi 4–4 tasalukemiin. 
Tämä tarkoitti, että ratkaisua piti 
hakea rangaistuslaukauskilpai-
lussa. Rankkareissa ParSport oli 
vahvempi ja sai lopulta pronssi-
mitalit kaulaansa.

JÄÄKIEKKO. Juniorit seuraavat edustusjoukkueen vanavedessä.

ParSportin D1 vei pronssit

KUVA: RAUNO HÖRKKÖ

Pronssijoukkue. ParSportin D1-juniorit veivät pronssimitalit Uudessakaupungissa.

Joukkueen 
kokoonpano 
kaudella 2015-2016

 ► Maalivahti: Niklas Jansson.
 ► Puolustajat: Juho Paavola, 

Mathias Jakobsson, Anette 
Salonen, Joona Andersson ja 
Vilma Virta.

 ► Hyökkääjät: Axel Söder-
blom, Tobias Fredriksson, 
Joel Leinonen, Sofi a Eriks-

son, Alexander Kokkala, Emil 
Niinikoski, Jalias Aittala, Kuura 
Huhtanen, Niko Leinonen, Jes-
se Lemberg, Henrik Hörkkö, 
Nestori Silanterä.

 ► Valmentajat: Petteri Lind-
holm ja Aleksi Salonen.

 ► Huoltajat: Sami Heino, Tony 
Aittala, Jussi Leinonen.

 ► Lisäksi osan kaudesta mu-
kana olleet pelaajat: Santeri 
Ripatti, Olli Nissinen, Nicklas 
Nordman ja Eemeli Saarinen.

Lounais-Suomen Jätehuollon 
jätekeskukset ja lajitteluasemat 
vastaanottavat haravointijätettä 
maksutta 18.4.–9.5. välisenä ai-
kana (Helatorstaina 5.5. ei vas-
taanottoa). 

Ohjeet haravointijätteiden se-
kä risujen ja oksien tuojalle:

•Pidä risut ja puujäte erillään 
haravointijätteestä esimerkiksi 
jakamalla kuorma kahteen osaan.

•Ilmoittaudu jätekeskuksessa tai 
lajitteluasemalla henkilökunnalle.

•Mikäli haravointijäte on pa-
kattu säkkeihin, on säkit tyhjen-
nettävä jätekeskuksessa tai lajit-
teluasemalla.

•Älä sekoita kuormaan mitään 
muita jätteitä (esimerkiksi muo-
via tai metallia).

Maksuton vastaanotto koskee 
kampanja-aikana niin peräkärr-
ykuormia kuin siirtolavalla tuota-
via kuormia. Siirtolavakuormia 
vastaanotetaan vain Kuntecin 
multa-asemalla sekä Isosuon, 
Rauhalan ja Korvenmäen jäte-
keskuksissa. Pienkuormia vas-
taanotetaan kaikissa vastaanot-
topaikoissa.

Risut ja oksat (myös piikki-
set oksat kuten orapihlajan ja 
ruusun oksat) otetaan maksutta 
vastaan jätekeskuksissa ja lajitte-
luasemilla koko vuoden aikana. 
Maksuton vastaanotto koskee 
sekä peräkärrykuormia että ku-
orma-autokuormia.
 
Puutarhajätteen vastaanotto-
paikat Paraisilla:

Rauhalan jätekeskus palvelee 
ma klo 12–19 ja ti-pe klo 10–17 
sekä huhti–lokakuussa joka 
kuukauden ensimmäisenä ar-
kilauantaina klo 10–15.

Korppoon lajitteluasema pal-
velee ke 14.30–18 sekä huhti–lo-
kakuussa pe klo 10–13 ja joka 
kuukauden ensimmäinen ar-
kilauantai klo 10–13.

Houtskarin lajitteluasema pal-
velee huhti-lokakuussa ti klo 15–
16.45 sekä joka kuukauden viimei-
nen arkilauantai klo 9.45-12.45.

Haravointijätteenä vastaan-
otetaan lehtiä, havunneulasia 
ja ruohoa.

Haravointijätteen 
maksuton 
keräys alkaa 
18. huhtikuuta

ÅIFK pudotti 
Wolvesin
JALKAPALLO Kolmosen ÅIFK 
näytti tasonsa lauantaina Kupit-
taalla pudottamalla SC Wolvesin 
Regions Cupin avauskierroksella 
puhtaasti 5–0 (1–0). Näin ollen 
molemmat paraislaisjoukkueet 
ovat ulkona alasarjojen cup-
kilpailusta tämän kauden osalta.

– On varmasti ihan hyvä meille 
saada tällainenkin peli alle en-
nen kauden alkua. Meiltä puut-
tuui monta pelaajaa, mutta niin 
tulee kesälläkin olemaan. Useat 
pelaajat jäivät kauas omasta 
tasostaan, totesi Wolvesin val-
mentaja Kimmo Vahalahti 
ÅU:lle ottelun jälkeen. 

Wolves aloittaa kautensa Tu-
run Vitosessa kolmella vierasot-
telulla, joista ensimmäisenä vuo-
rossa LTU 3 lauantaina. Wolves 
pelaa näillä näkymin ensimmäi-
sen kotiottelunsa 21. toukokuuta 
Koivuhaan kentällä. -MH
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