ITÄ-SUOMEN
menestymisen eväät!
Lokakuu 2018
@timoaro

Alustuksen kaksi avainkysymystä…

1. ONKO ITÄ-SUOMI (ALUE- JA)
VÄESTÖKEHITYKSEN RISKIALUE?
OLENNAISTA RISKIEN TUNNISTAMINEN JA NIIHIN REAGOIMINEN, jotka liittyvät kasvuun ja kilpailukykyyn, elinvoimaan,
vetovoimaan, työllisyyteen, tuloihin, elinajanodotteeseen,
terveyteen, sairastavuuteen, kuolleisuuteen, toimintakykyyn,
koettuun terveyteen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen jne.

Alempi riski

Korkeampi riski

Nainen

Mies

Naimisissa

Yksinasuva

Länsi- ja Etelä-Suomi

Itä- ja Pohjois-Suomi

Ruotsin kieli

Suomen kieli

Korkea-aste

Perusaste

Ylempi toimihenkilö

Työntekijä

Hyvätuloinen

Pienituloinen

Kuva: Mikko Väyrynen, Tiede-lehti

2. MIKÄ VOISI OLLA
ITÄ-SUOMEN YHTEINEN
APOLLO –projekti?
NASA:n Apollo oli Yhdysvaltojen vuosina 1961-1972
toteutettu avaruusohjelma, jonka tavoitteena oli tehdä
miehitetty avaruuslento kuuhun. APOLLO-lennon
suunnitteluun osallistui tuhansia ja tuhansia insinöörejä,
tutkijoita, kemistejä, suunnittelijoita jne. Jokaisella
suunnitteluun osallistuneella oli oma osatehtävä, jonka
suorittamisesta he olivat vastuussa. Samalla JOKAINEN
suunnitteluun osallistunut oli perillä yhteisestä isosta
tavoitteesta, jonka tavoite oli saada a) miehitetty APOLLOlento toteutettua ja b) Apollon laskeutumaan onnistuneesti
kuun pinnalle. Jokaisen suunnitteluun osallistuneen osatehtävän toteuttaminen tuki ison tavoitteen saavuttamista.
Kuvassa on NASA:n insinööri John Houbolt, joka keksi
lopulta metodin, jonka avulla APOLLO saatiin laskeutumaan
kuun pinnalle.

ALUSTUKSEN SISÄLTÖ
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8 tikapuuta

1. Itä-Suomi alue- ja väestönkehityksen
muutospyörteessä

Alue- ja väestönkehityksen tilannekuva tiivistettynä viiteen pointtiin
1. ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN KOLMOISKIERRE: samanaikainen keskittymis-,
supistumis- ja autioitumiskehitys kaikilla aluetasoilla, joka ilmenee sekä
kaupungistumisina että monipaikkaisuuden vahvistumisena

2.

ALUEKEHITYKSEN EKONOMISAATIO JA POLARISAATIO: samanaikainen

3.

RAKENNEMUUTOSTEN RISTIAALLOKKO: samanaikainen positiivinen raken-

4.

DIGITALISAATION ALUEKEHITYSHARHA: uusi teknologia mahdollistaa peri-

5.

KASVUN, LIIKENNEYHTEYKSIEN JA OSAAMISEN PYHÄ KOLMIYHTEYS:

aluetaloudellinen eriytyminen sekä henkinen eriytyminen arvojen, asenteiden,
elämäntapojen ja preferenssien osalta

nemuutos talous- ja työllisyyskehityksessä ja negatiivinen demografinen eli väestöllinen
rakennemuutos

aatteessa tuotannon ja toimintojen hajauttamisen sekä työn aika-, paikka- ja
etäisyysriippumattomuuden, mutta käytännössä keskittyminen on edelleen
vauhdittunut ja liikkuvuus lisääntynyt

osaaminen ja korkeakoulut elinvoiman ja vetovoiman buustaajina, liikenneinfran, yhteyksien ja –käytävien merkitys korostuu työmarkkina-alueiden solmupisteiden sisällä
ja välillä, aikaetäisyys kasvukeskuksiin jne.

Nämä kaksi isoa haastetta kumuloituvat ItäSuomen kehityksessä kaikkeen ja
kaikkialle…

1. VÄESTÖKEHITYS

2. TAHTO, TULEVAISUUSUSKO
JA TEKEMISEN KULTTUURI

Väestökehityksen haasteet visualisoituna muutamalle
graafille ja kartalle…

Manner-Suomen kuntien kasvupotentiaalianalyysin tulokset 1 (2)
ANALYYSIN MUUTTUJAT
1. Käytettävissä olevat tulot (€/as.)
2. Kunnallisverotettavat tulot (€/as.)
3. Avoimen sektorin osuus % kaikista
työpaikoista
4. Taloudellinen huoltosuhde
5. Työllisyysaste (%)
6. Väestönmuutos (%)
7. Muuttoliike 1000 as kohden
(promillea)
8.Yrityskanta/1000as
9. Väestöennuste (%)
10. Lasten osuus väestöstä (%)
11. Väestön keski-ikä (v.)
12. Vanhushuoltosuhde
13. Valmistuneet asunnot 10 000 as.
kohden
14. Vanhojen asunto-osakkeiden hinnat
(€/m2)
15. Vanhojen asunto-osakkeiden
kaupat/10 000 as kohden
16. Vuokra /€/neliö/kk

295 kuntaa
Analyysin tavoitteena oli tunnistaa kasvun ja kilpailukyvyn
näkökulmasta potentiaalisimmat alueet Manner-Suomessa.
Kuntien kasvupotentiaalia vertailtiin neljän teeman ja 16
avainmuuttujan avulla

Viisi ryhmää
Kunnille laskettiin muuttujakohtaisten arvojen / sijoitusten
perusteella summapisteet, jonka jälkeen ne jaettiin summapisteiden perusteella viiteen viidennekseen

Tulokset
Tulosten perusteella kuntien välillä on suuret alueelliset
erot. Parhaan viidenneksen kunnat ovat pääosin suuria ja
keskisuuria kaupunkeja sekä niiden läheisyydessä olevia
kehyskuntia. TOP 6 –kunnat olivat Espoo, Sipoo, Tuusula,
Lempäälä, Pirkkala ja Vantaa. Itä-Suomesta kuusi kuntaa
kahden parhaan viidenneksen kuntien joukossa.

Kasvupotentiaalianalyysin tulokset
viidenneksittäin 1 (2)
•

•

•

Kuntien välillä oli analyysin tulosten perusteella suuret alueelliset erot kilpailukyvyssä ja elinvoimassa: menestyneet ja
menestymättömät kunnat keskittyivät vahvasti tietyille alueille.
PARHAAN VIIDENNEKSEN KUNNAT: pääosin suuria ja keskisuuria
kaupunkiseutuja sekä niiden läheisyydessä olevia kehyskuntia. Keskittyneet pääradan varrelle tai läheisyyteen. Lisäksi parhaassa viidenneksessä vain pistemäisesti kuntia muilta alueilta. Itä-Suomesta
Kuopio, Siilinjärvi ja Kontiolahti.
TOISEKSI PARHAAN VIIDENNEKSEN KUNNAT: pääosin sijaitsevat
Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä länsirannikolla Turun seudulta
Oulun seudulle ulottuvalle vyöhykkeellä. Lisäksi joukossa pistemäisesti kuntia mm. Lapista. Itä-Suomesta Joensuu, Liperi ja Mikkeli.

•

KOLMANNEKSI PARHAAN VIIDENNEKSEN KUNNAT: sijaitsevat mm.
Kymenlaaksossa ja suurimpien työssäkäyntialueiden reuna-alueilla.
Harvoja Itä-Suomen kuntia.

•

KAHDEN HEIKOIMMAN VIIDENNEKSEN KUNNAT: sijoittuivat pääosin
itäiseen, pohjoiseen ja keskiseen Suomeen. Poikkeuksen tähän muodostivat Kuopion, Joensuun, Jyväskylän, Rovaniemen ja TunturiLapin seudut. Useita Itä-Suomen kuntia.

Kasvupotentiaalianalyysin
tulokset (295 kuntaa)
Paras viidennes
Toiseksi paras viidennes
Kolmanneksi paras viidennes
Toiseksi heikoin viidennes

Heikoin viidennes

Väestö kasvoi kartan sinisissä
ruuduissa vuosina 2005-2017
Suomen maapinta-ala on jaettu 5 x 5 kilometrin tilastoruutuihin.
Väestö kasvoi vain joka viidennessä ruudussa (22,1 %), mutta
niiden kasvu oli yhteensä 445 000 henkilöä vuosina 2005-2017. ItäSuomen kasvavat ruudut keskittyneet Kuopion, Joensuun,
Mikkelin ja Kajaanin kaupunkien kasvukehälle ja vain pistemäisesti
muille alueille

Lähde: Tilastokeskus; ruutuaineisto
Kartta: Timo Widbom 2018, ESRI
Analyysi: Timo Aro 2018

Väestömuutos 1 x 1 km karttaruuduissa
koko maassa ja Itä-Suomessa vuosina
2005-2015

Ja samalla leviää alueellinen
”tuhkarokko”
Kartan punaiset pisteet kuvaavat niitä 1 x 1 kilometrin ruutuja, jotka ovat
tyhjentyneet kokonaan vakituisista asukkaista vuosien 2005-2015 välisenä
aikana. Vakituisesta väestöstä tyhjentyneitä alueita on kaikilla alueilla
koko maassa, mutta Itä-Suomessa keskimääräistä tiheämmin

Lähde: Tilastokeskus, ruutuaineisto
Kartta: Timo Widbom 2017, ESRI
Analyysi: Timo Aro 2017

…mutta monipaikkaisuus
paikkaa, tasapainottaa ja
mahdollistaa kehitystä
Vaikka vain 1/3 osa koko maan maapinta-alalsta on vakituisesti
kokonaan asuttua, on koko maassa yhteensä noin 500 000 vapaaajan asuntoa. Usealla vakituisesta väestöstä supistuneella alueella
voi olla runsaasti vapaa-ajan asukkaita, matkalijoita, kävijöitä ja
vieralijoita, jotka tasapainottavat merkittävästi alueiden kehitystä
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SIJOITUS

SUURINTA KUNTAA NYKYISELLÄ ALUELUOKITUKSELLA 1960 JA 2017

SUURIMMAT 30 KUNTAA 1960
1.Helsinki
2.Tampere
3. Turku
4. Kuopio
5. Oulu
6. Kouvola
7. Pori
8. Jyväskylä
9.Lahti
10.Lappeenranta
11. Hämeenlinna
12. Kotka
13. Espoo
14. Joensuu
15. Mikkeli
16.Salo
17.Vaasa
18.Rovaniemi
19.Vantaa
20. Savonlinna
21. Seinäjoki
22.Imatra
23. Rauma
24. Kokkola
25.Sastamala
26. Lohja
27.Kurikka
28. Raasepori
29.Kajaani
30.Kemi

Lähde: SVT: Tilastokeskus, väestörakenne, väestö

SIJOITUS

ASUKASLUKU 1960
452 777
132 673
129 569
92 059
89 282
88 582
74 868
74 098
73 945
60 001
57 655
56 891
56 641
54 973
49 122
49 079
47 027
45 264
43 843
42 685
33 817
32 745
32 319
32 183
31 941
30 666
30470
29 248
29 179
28 040

SUURIMMAT 30 KUNTAA 2017
1.Helsinki
2.Espoo
3. Tampere
4. Vantaa
5. Oulu
6. Turku
7. Jyväskylä
8. Lahti
9.Kuopio
10.Pori
11. Kouvola
12. Joensuu
13. Lappeenranta
14. Hämeenlinna
15. Vaasa
16.Seinäjoki
17.Rovaniemi
18.Mikkeli
19.Kotka
20. Salo
21. Porvoo
22.Kokkola
23. Lohja
24. Hyvinkää
25.Järvenpää
26. Nurmijärvi
27.Rauma
28. Kirkkonummi
29.Tuusula
30.Kajaani

Alueluokitus 1.1.2017 takautuvasti (kuntaliitokset huomioitu)

ASUKASLUKU 2017
643 272
279 044
231 853
223 027
201 810
189 669
140 188
119 573
118 209
84 587
84 196
76 067
72 909
67 662
67 392
62 676
62 420
54 261
53 539
52 984
50 159
47 723
46 785
46 739
42 572
42 159
39 620
39 170
38 646
37 239

Itä-Suomen väestönlisäys vuosittain 1973-2017
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Itä-Suomen väestö on vähentynyt keskimäärin noin -5 henkilöä…

joka ainoa päivä 1.1.1972 lähtien
Lähde: Tilastokeskus, väestö; muuttoliike

Itä-Suomen väestönkehitys osatekijöittäin vuodesta 1980 alkaen
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Itä-Suomen kuntien lukumäärä neljän maakunnan alueella

Väestönlisäystä saaneiden kuntien määrä finanssikriisin jälkeen (20092017): Kuopio (5991), Joensuu (3634), Kontiolahti (1340), Siilinjärvi (888) ja Liperi (94)

Väestönlisäys negatiivinen finanssikriisin jälkeen (2009-2017):
määrällisesti eniten Savonlinna (-2746), Pieksämäki (-2084), Varkaus (-2027), Lieksa (-1621), Kitee (-1524), Suomussalmi (1384), Kuhmo (-1299) ja Kiuruvesi (-1117) ja suhteellisesti eniten Hyrynsalmi (-19,2 %), Puumala (16,5 %), Puolanka ja
Rääkkylä (16,1 %), Ilomantsi (15,3 %), Heinävesi (15,0 %)

2. Itä-Suomen menestymisen 8 tikapuuta

8 tikapuun askeleen

ISO tavoite: väestönkehityksen tasapainottaminen!

MDI
ASIANTUNTIJOIDEN
NOSTOJA ITÄ-SUOMEN
MENESTYMISEN KANNALTA TÄRKEIMMISTÄ
TEKIJÖISTÄ

KAKSI PERUSLÄHTÖKOHTAA:
1. Tosiasioiden inhorealistinen tunnistaminen ja tunnustaminen: ”kuopassa ollaan,
mutta täältä noustaan ylös omin voimin,
valinnoin ja teoin”.
2. Alueen yhteinen näkemys nykytilasta ja
yhteinen näkemys tulevaisuuden tavoitetilasta

1. ITÄRATA ja liikenneyhteydet!
 Itärata Itä-Suomen tulevan kehityksen kannalta yksinkertaisesti: VÄLTTÄMÄTÖN!

 Itä-Suomessa on työpaikkoja ja työvoimapulaa pistemäisesti, mutta riittääkö jatkossa uusia tekijöitä ja paluumuuttajia, jos TUNNE sujuvista ja nopeista yhteyksistä
puuttuu?

 Etelä-Suomen läheisyyden ja tavoitettavuuden suhteen
pienetkin lyhennykset aikaetäisyyteen isoja parannuksia:
alentaa saavuttamattomuuden, pitkien etäisyyksien ja
syrjäisyyden tunnetta

 Yhteyksien sujuvoittaminen on äärimmäisen tärkeä
alueen kilpailukykykysymys, joka mahdollistaa de facto
muun muassa monipaikkaisuuden ja vastavirrat. ItäSuomi on ”monipaikkaisuuden keskus” ja arkea = sisältyy valtava paluumuuttopotentiaali!

Itäradan läntisen osan 30 + 30
kilometrin käytävä ja väestönmuutos 5 x 5 kilometrin
ruuduissa vuosina 2015-2017
Itäradan läntisen 30 + 30 kilometrin käytävän alueella asui noin
2.154.000 asukasta vuonna 2017. Käytävän väkiluku kasvoi
yhteensä noin 187 000 henkilöllä vuosina 2005-2017. Kasvu
keskittyi vahvasti Helsingin ja Lahden väliselle alueelle, Kuopion
ydinkaupunkiseudulle sekä Mikkelin, Iisalmen ja Kajaanin
välittömään läheisyyteen. Joka kolmas (34,6 %) käytävän alueella
oleva ruutu oli kasvava eli väestö kasvoi ko. alueella vuosien
2005-2017 välisenä aikana

Itäradan itäisen osan 30 + 30 kilometrin käytävä ja väestönmuutos 5
x 5 kilometrin ruuduissa vuosina
2015-2017
Itäradan itäisen 30 + 30 kilometrin käytävän alueella asui noin
2.131.000 asukasta vuonna 2017. Käytävän väkiluku kasvoi
yhteensä noin 181 000 henkilöllä vuosina 2005-2017. Kasvu
keskittyi vahvasti Helsingin ja Lahden väliselle alueelle,
Lappeenrannan ja Joensuun ydinkaupunkiseudulle sekä Kajaanin
lähialueelle. Joka neljäs (24 %) käytävän alueella oleva ruutu oli
kasvava eli väestö kasvoi ko. alueella vuosien 2005-2017 välisenä aikana

2. Kaupungistumisten tukeminen!
 Itä-Suomi tarvitsee VAHVAN ja yhteisesti hyväksytyn pääkaupungin, jonka
menestyminen on tärkeää koko alueen itsetunnon ja tulevaisuususkon
kannalta.
 Kuopio aseman vahvistaminen koko Itä-Suomen pääkaupunkina ja
yhtenä koko maan suurimmista kasvukeskuksista. Alueen kannalta
kriittistä Kuopion position tukeminen alueiden välisessä kilpailussa
resursseista, näkyvyydestä ja huomioarvosta
 Malliksi Oulun esimerkki pohjoisen ja puolen Suomen puolestapuhujana sekä Tampereen vetovoimaisuus (ja mukavuus) koko maan virtojen
suhteen.
 Kaupunki- ja osaamiskeskittymien klusterirakenteiden / ekosysteemien
vahvistaminen a’la Kuopion terveys ja hyvinvointi, Joensuun puuosaaminen, Ylä-Savon vientikeskittymät jne.
 Vahva panostaminen Kuopion lisäksi alueen muiden keskus- ja isoimpien seutukaupunkien vetovoimaan (mikä ei tarkoita selän kääntämistä pienemmille ja syrjäisimmille kunnille, vaan päinvastoin):
 Avainroolissa Joensuu, Mikkeli ja Kajaani sekä Savonlinnan tai Iisalmen
kaltaiset uskottavat seutukeskukset = pistemäisten kasvukeskittymien
toimintaedellytysten vahvistaminen ja edes mahdollisuuksien luominen
kasvukehän laajentumiseen.
 INHOREALISMI: Itä-Suomen edes tyydyttävä menestyminen ei ole mahdollista ilman alueiden tärkeimpien ja suurempien kaupunkien pärjäämistä kiihtyvässä kilpailussa

3. Kova panostaminen veto- ja
pitovoimaan
 Itä-Suomen VETOVOIMA ulkopuolisten näkökulmasta:


Mitä siellä on?



Keitä siellä on?



Mitä siellä tapahtuu?



Miten sinne/sieltä pääsee?



Alueen mainekuva

 Itä-Suomen PITOVOIMA alueella asuvien asukkaiden ja
toimijoiden näkökulmasta:


Alueen asukkaiden ja toimijoiden tyytyväisyys
arjen lähi- ja vetovoimapalveluihin



Alueen asukkaiden ja toimijoiden tyytyväisyys
omaan asuin- ja elinympäristöönsä



Alueen asukkaiden tunnesijainti paikan laadusta:
mukavuus, viihtyvyys, leikkisyys, hauskuus jne.



Hyvä, sujuva ja onnellinen arki keskiöön



Alueen mainekuva

4. Matkailu ja luonto ja tapahtumat ja kulttuuri framille!


Ymmärryksen lisääminen matkailusta tulevaisuuden kasvualana ja Itä-Suomen luontoon liittyvästä rajattomasta
potentiaalista voimavarana.

 Lappi ja Helsinki ovat kammenneet itsensä matkailun imuun.
Seuraavaksi on Turun saariston ja Järvi-Suomen aika astua

Saimaa

SAIMAA

esiin eli Saimaa,
ja
…mutta
vesurit esiin ja pusikot veks rannoilta! Matkailun tuotteistaminen ympärivuotisesti a’la Tahko

 ITÄ, HARVA ja ERILAISUUS –mahdollisuutena: hidas ja hiljainen
matkailu vesistöjen ympärillä, idän ihmeet, luonto, erämaat,
Saimaa, metsät, Koli, Hossa, hiljaisuus, tila, luostarit jne.

 Tapahtuma-, kävijä- ja vierailija- ja vapaa-ajan asukkaiden
”sesonkivirtojen” hyödyntäminen ja ennen muuta tapahtumatuotannon kehittäminen (”on oltava muutakin kuin väsyneet
oopperajuhlat…”)

5. Puu(päät) keskiöön!
 Biotalouden ja siihen kytkeytyvän osaamisen ja
arvoketjujen kytkös yhdistää koko Itä-Suomea:
potentiaalikerroin rajaton!

 Metsä,

metsä

ja

METSÄ

 Metsään, luontoon ja elintarvikkeisiin liittyvän alkutuotannon arvoketjun kehittäminen ja hyödyntäminen
alueen brändäyksessä…jos rohkeus riittää? Esim. case
Padasjoki (We have nothing!)

 Osaavan työvoiman saatavuuden merkitys kriittinen
tekijä yksittäisten toimialojen ja sitä kautta paikkojen
kannalta. Avainkysymys: miten Itä-Suomi houkuttelee
osaajia alueelle ja miten kilpailee osaavasta
työvoimasta esimerkiksi Lounais-Suomen positiivisen
rakennemuutoksen alueiden kanssa

6. Henkinen ilmapiiri, asenneilmasto ja yhteisöllisyys kuntoon
=VAHVA ME-henki!

”Otetaan edes prosentti pohjalaista ylpeyttä Itä-Suomeen ja annetaan takaisin prosentti
huumoria sinne päin =maailma on parempi paikka”

7. Keskinäisen yhteistyön ja
eheyden tahtotila!
 Sisäisen yhtenäisyyden, avoimen ja kannustavan
ilmapiirin rakentaminen maakunnittain ja koko ItäSuomen osalta

 Alueen maakuntien voimien yhdistäminen ja yhteiset
ISOT muutoshankkeet (kärkihankkeet). Esimerkiksi
pitkät perinteet yhteisessä palvelutuotannossa ovat voimavara tulevaisuudessa

 Mikä olisi Itä-Suomen 2030-luvun APOLLO-lento, johon
kaikki toisivat oman osaamisensa ja osansa, mutta iso
tavoite olisi kaikille alueen toimijoille selvä ja yhteinen?

 Can Do – ja yrittämisen henki voivottelun, ruikuttamisen
ja kurjuudella kilpailemisen sijaan

8. Villit kortit pöydälle!
 Venäjä,

Venäjä ja VENÄJÄ

 Vapaan toiminnan alueet: sääntely minimiin ja
katsotaan mitä tapahtuu
 Hullut ideat ja avaukset, joista voi kasvaa ajan
mittaan suurta ja merkittävää
 Seinäjoki: Avaruuden pääkaupunki
https://www.youtube.com/watch?v=jQTyX-ColT8
 Padasjoki: We have nothing
https://www.youtube.com/watch?v=4IqDDvxPH1k
&feature=youtu.be

Summa summarum

Menestyvän alueen tsekkauslista
1. ALUEEN RIITTÄVÄ KOKO

Kaupunkiseudun tai 60 minuutin aikaetäisyydellä olevan
vaikutusalueen koko vähintään 100 000 - 200 000
asukasta

2. KASVAVA ALUE

Alue on kasvun osatekijöiden suhteen positiivisella kasvukehällä, usean kasvun osatekijän polkuriippuvuus.

3. TIETO- JA OSAAMISKESKITTYMIÄ

Korkeakoulujen olemassaolo alueella sekä toimialarakenteen osaamis-ja tietointensiivisyys

4. HYVÄ SAAVUTETTAVUUS

Sujuvat ja nopeat yhteydet, liikenne- ja kasvukäytävien
varrella tai solmupisteessä sekä hyvä ulkoinen ja sisäinen
saavutettavuus

5. PEHMEÄÄ VETO- JA PITOVOIMAA
Paikan laatuun liittyvät veto- ja pitovoimatekijät,
jotka tekevät paikasta sekä kiinnostavan, houkuttelevan ja vetovoimaisen ulkopuolisten näkökulmasta
että saavat alueen toimijat jäämään ja viihtymään
alueella.

6. KIRKAS MAINEKUVA

Erottuva, kiinnostava, houkutteleva, vetovoimainen
jne. ulkoinen kuva, joka saa aikaa kävijä- tai vierailijavirtoja ja herättää tunteita

7. TAHTO
Alueen halu ja kyky edistää yhteisiä tavoitteita, yhteinen tekeminen päämäärien saavuttamiseksi, positiivinen yhteinen retoriikka

8. VILLIT KORTIT

Paikallinen/alueellinen vahvuus tai jokin erityispiirre, jossa on potentiaalia ja josta voi kasvaa ajan
mittaan suurta ja merkittävää
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