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Osaamista, tekemistä, 
sanoittamista ja sepittämistä…

• Brändääminen
– Alue- ja paikkamarkkinointi, vrt. myös nk. mielikuva-alueet

– Brändin tai imagon suhde identiteettiin  voiko tila olla tuote?

– Brändien kaiku on valitettavan ulkokultainen

– ( …onttoja sloganeita ja muovisia mielikuvia… )

• Kertominen
– Aluehistoria, esim. teollinen perintö, luonnonvarat

– Paikkakertomuksia, miksi ei jopa paikan henkeä (Genius loci)

– Suurten kertomuksien kuolema Mitä onkaan tullut tilalle?

– ( …vaihtoehtoisia totuuksia, valeuutisia… )

• Alueiden kehityskertomukset
– Alueen menestyksen, resurssien ja elinvoiman aktiivinen 

sanoittaminen: perustuu historiaan, osaamiseen ja tekemiseen
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Mukaillen, Robert David Sack (2010),
Paikan kolme ulottuvuutta

•Merkitykset

• Historia ja kulttuuri

• Kertomuksellisuus

• Luonto, maisema

• Ekosysteemisyys

• Fyysiset rakenteet

• Sosiaaliset suhteet

• Instituutiot

• Kehittämishankkeet

Alueen 
identiteetti

Semiosfääri

Biosfääri

Sosiosfääri



Vuorovaikutusta

• Historiallinen jatkuvuus resonoi nykyisyydessä
– Kestävä tulevaisuus seisoo tukevasti historian ja perinteiden harteilla

– Keski-Pohjanmaa vs. Etelä-Pohjanmaa

• Paikkoja (ihmisiä), alueita (hallintoa) ja tiloja (vuorovaikutusta)
– Alueen identiteetti ja elinvoima muodostuu suhteessa muihin alueisiin

– Sosiaalinen pääoma, toisilta alueilta oppiminen

• Uudet ja vanhat toimijat aluekehittäjinä
– Neljäs sektori perinteisten toimintatapojen ja hallinnon haastajana

– Kuinka yritykset ja kansalaiset valjastetaan alueiden voimavaraksi?

• Maaseutu ja kaupunki tukkanuottasilla eli hyödyllisesti yhdessä
– Maaseutu-kaupunki -hybridit ovat juuri nyt kiinnostavia

– Luonnonvarat, biotalous, hyvinvointitrendit, resilienssi



Paradokseista potkua

• Aluekehittämisen muuttuva toimintaympäristö
– Eritasoisten jännitteiden hyväksyminen osana kehittymisen sekä 

kehittämisen muuttuvia rakenteita

– Relationaalisuus eli alati muuttuviin rihmastomainen suhteisiin 
asettuminen

– Avoimilla kertomuksilla ei ole alkua eikä liioin loppua

• Itseristiriitaisten tavoitteiden edistäminen
– Yhteiskunnalliset haasteet ja ongelmat usein paradokseja tai 

eräänlaisia yhteiskunnallisia arvoituksia

– Luonto vs. talous, maaseutu vs. kaupunki, paikallinen vs. globaali

– Paradoksaalisessa aluekehittämisessä vastakkaiset tavoitteet 
mahdollisuuksia ja portteja uudistumiselle



Lopuksi

• Kestävä kehitys osana glokalisaatiota
– Glokalisaatio = global + local

– Laajempien kehityskulkujen ja paikallisten kehityskulkujen yhteys

– Kestävyys laajasti  ymmärrettynä

– Pakolaisuus, siirtolaisuus, luonnonmullistukset, kriisit ja jopa sodat

• Eväitä Päijänteen alueen kehityskertomukseen
– Päijänne monialueisena sekä -tasoisena hallintona: 

kaupungit, kunnat, maakunnat sekä muut toimijat

– Vesialue resurssiperustana: välttämättömyyshyödyke, liikenneväylä, 
kalastusympäristö, matkailu, teollisuuden ja maatalouden tarpeet

– Emotionaaliset liitokset: luonto, vapaa-aika, 
maisema ja harrastukset

– Mitä osaamista, historiallisuutta ja toimijuutta Päijänne tuo yhteen?
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