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Hyvä Kylä –hankkeen teemaryhmien keskeisenä työs-
kentelymenetelmänä hyödynnettiin yhteissuunnittelu-
menetelmää. Yhteissuunnittelu tarkoittaa toimintatapaa 
jossa kunnan luottamushenkilöt, viranhaltijat, ko. alu-
een asukkaat, järjestöt ja yrittäjät yhdessä, tasavertaisesti 
toteuttavat alueen kehittämissuunnitelman ja sitoutuvat 
sen toteuttamiseen. Yhteissuunnittelu on keino osallistaa 
asukkaat palvelusuunnitteluun jo suunnitteluvaiheessa 
kustannustehokkaasti mutta innovatiivisesti. Se mahdol-
listaa raskaan suunnittelutyön keventämisen yhteisiksi 
suunnittelutyöpajoiksi. Yhteissuunnittelun menetelmin 
kaikki osapuolet – palvelusuunnittelijat, palvelun tarjo-
ajat, sekä kansalaiset - voivat kokoontua saman pöydän 
äärelle suunnittelemaan työn alla olevaa palvelua yhdessä. 
Teemaryhmiin voi ottaa mukaan myös muita rahoittajia 
kuten ELY-keskusten, maakuntaliittojen, Leader-ryhmien, 
ympäristöhallinnon ja tiehallinnon edustajat. Näin jo 

suunnitteluvaiheessa voidaan tarkastella toimintojen ra-
hoittamista monimuotoisesti. 

Suositeltava jatkotoimenpide on, että kunnassa tietyin 
väliajoin kokoonnutaan samaa menetelmää käyttäen tee-
maryhmittäin (asuminen, yrittäminen, matkailu ja vapaa-
aika) keskustelemaan yhteisistä asioista ja tarkistamaan, 
mitkä aiemmin sovituista toimenpiteistä on toteutettu. 
Haasteena tässä työssä on eri toimijoiden (asukkaat, yhdis-
tykset, yritykset, luottamushenkilöt, kunnan virkamiehet) 
osallistuminen ja sitoutuminen tehtyihin suunnitelmiin. 
Teemaryhmien kokoonkutsujana ja työskentelyn vetäjänä 
voisi toimia kyseiseen teemaan sopiva kunnan viranhaltija. 
Yhteissuunnitteluprosessi on tarpeellista uusia sopivin 
aikavälein. Luonteva aikaväli on 3-5 vuotta jolloin on 
syytä poistaa jo toteutuneet asiat ja tarkastella muuttuneen 
tilanteen ja ympäristön antamia uusia mahdollisuuksia.

Hyvä Kylä –hankkeen projektipäällikkönä oli ilo toi-
mia, sillä hankkeen teemaryhmiin osallistui innokkaita, 
motivoituneita ja idearikkaita ihmisiä. Hanke onnistui 
tiedottamaan toiminnastaan ja sai ihmiset kiinnostumaan 
yhteisistä asioista. Hanke on myös vaikuttanut yhteisöl-
lisyyden kehittymiseen ja osaltaan vahvistanut ”Joroisten 
henkeä”.  

Hyvä Kylä –hanke oli reilun vuoden mittainen inten-
siivinen yhteisölähtöinen kehittämisprojekti, joka toteu-
tettiin 5.11.2010-31.12.2011. Tavoitteena oli löytää ne 
tekijät, joihin koko yhteisö; asukkaat, yrittäjät, järjestöt 
ja kunta uskovat ja löytävät yhteisen kehittämissuun-
nan.  Hyvä Kylä – hankkeen avulla koottiin yhteen eri 
toimijoiden tarpeita ja näkemyksiä avustamaan kunnan 
strategiatyötä. Tavoitteena oli löytää kehittämis- ja inves-
tointikohteita, jotka konkreettisin toimenpitein voidaan 
jatkossa toteuttaa. Lopputuloksena hankkeesta tuotettiin 
tämä ”Hyvä Kylä –suunnitelma”. 

Hankkeen ideointi- ja ajatustyö toteutettiin neljän 
eri teemaryhmän (asuminen, yrittäminen, matkailu ja 
vapaa-aika) avulla. Teemaryhmissä oli mukana kunnan-
valtuutettuja, yhdistysaktiiveja, yrittäjiä, kyläihmisiä sekä 
jokaiseen teemaan sopiva kunnan viranhaltija. Teema-
ryhmien sparraajana toimi kehitysyhtiö GrowNow Oy:n 
Veli-Matti Karppinen Kajaanista. Kaikkien työpajojen 
keskeisenä työskentelymenetelmänä hyödynnettiin yhteis-

suunnittelu-menetelmää, 
minkä lisäksi käytössä oli 
tuplatiimi- ja ryhmätiimi-
malleja soveltuvin osin eri 
tilanteissa. Teemaryhmät 
kokoontuivat yhteiseen aloitustilaisuuteen sekä jokai-
nen ryhmä omanaan kolme kertaa kevään 2011 aikana. 
Teemaryhmien yhteinen päätöstilaisuus pidettiin syys-
kuussa. Jokainen teemaryhmä paneutui oman teemansa 
mukaisiin asioihin, työstäen kehittämisaihioita ja –ideoita, 
joiden tarkoituksena on päätyä toimenpiteiksi eri kanavia 
käyttäen. Hankkeessa toteutettiin myös palvelukyselyt 
netissä sekä kuntalaisille että nuorisolle erikseen.  Tämä 
”Hyvä Kylä” –suunnitelma pohjautuu teemaryhmien 
työskentelyn ja kyselyjen tuloksiin sekä muihin hankkeen 
aikana esille nousseisiin kehittämisideoihin. Suunnitelma 
kokoaa yhteen laajan osallistujajoukon näkemykset Jorois-
ten kunnan kehittämisestä ja sen asukkaiden viihtyvyyden 
parantamisesta.  

Tässä suunnitelmassa esitellään teemoittain esille nous-
seet kehittämisideat sekä toimenpide-ehdotukset sekä ne 
kokonaisuudet, joihin ensimmäisessä vaiheessa ryhdytään. 
Suunnitelman liitteenä on teemaryhmien työskentelystä 
kasatut matriisit, joista käy vielä ilmi kaikki teemaryhmi-
en ideat. Näitä ideoita ja kehittämisaihioita voi tulevaisuu-
dessa hyödyntää kunnan kehittämistyössä. 

 Yhteenveto hankkeesta ja
 projektipäällikön mietteet
1.

 Yhteissuunnittelu käyttöön
 kehittämisen työkaluna
2.
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Hyvä kylä hankkeen kehittämisprosessi toteutettiin 
oheisen kaavion mukaisesti eri ryhmissä:

 Joroisten vahvuudet ja heikkoudet3.

Kartoituskohdassa kaikissa ryhmissä tarkasteltiin tämän 
hetken tilannetta vahvuuksien ja heikkouksien osalta. 
Vahvuuksien osalta kaikissa ryhmissä nousi useita erityyp-
pisiä teemoja, joita kehittämällä voidaan päästä kohtuullisen 
nopeisiin vaikutuksiin. Suurimmiksi vahvuuksiksi koettiin 
”Joroisten henki”, joka vaikuttaa yhteisöllisesti koko kun-
nan alueella, peruspalvelut, hyvä sijainti ja vahva yrittäjä-

henki.  Ryhmätöissä vastaavasti esiin tulleet korjattavia ja 
kehitettäviä kohteita ovat yritystoiminnan kehittäminen, 
asenteet, turvallisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen, 
poliittinen tilanne, palvelut, järjestötoiminnan talkoohengen 
puute ja väestörakenne. Oheisessa taulukossa on listattuna 
kaikki teemaryhmien löytämät vahvuudet sekä korjattavat 
asiat. 
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1. Joroisten henki 

Joroisten henki, henkinen pääoma, psyykkinen läheisyys, mo-
niosaajat,  yhteistoimintahalu, yhteistyön kehittyminen: yritykset 
ja virkamiehet
kunnan yritysmyönteisyys , kärkiyritykset, vahvat yritysveturit, 
tunnettavuus

2. Sijainti

hyvät kulku- ja liikenneyhteydet; auto, vene, juna, lentokone, 
vesistöt,  Varkauden läheisyys   

3. Yrittäjähenkisyys

metalliteollisuus, matkailu: KartanoGolf, Rella Vinur, SFC Ca-
ravan –alue, tilausravintolat: lähiruoka, korkea laatu segmentille, 
esim. Juhanala, Immola, Kirvesranta

4. Luonto

monipuolinen asuinpaikka: elävä maaseutu + taajamat, elinvoi-
mainen maaseutu

5. Peruspalvelut

peruspalvelut, kouluverkosto, kirkonkylän liikuntamahdolli-
suudet, liikuntapaikat, kirjasto, paikallispankki, vesiosuuskunnat, 
asuinrakentaminen: edullisuus, tonttivalikoima.

6. Hyvinvointi

monipuolinen ja viihtyisä asuinympäristö, liikunta-  ja har-
rastusmahdollisuudet, ajanviettomahdollisuudet; golf, vesistöt, 
hevosharrastus ym. Tapahtumat: musiikkipäivät, teräsmieskisat, 
golfkenttä, yhteisöllisyys omalla alueella, Joroisten  brändi, vapaa-
ehtoistoiminta

7. Maatalous

maatalous: historia, maine, infra, Suomen parhaat pellot ja niiden  
määrä, kehittyvä yhteistyö, tuotteet ja brändit  kartanokulttuu-
ri,  teollisuuskaupungin läheisyys, todellisen maaseudun aitous 
(taajamien ulkopuolella)

8. Yhdistystoiminta

yhdistystoiminta:, monipuolisesti yhdistyksiä ja yhteistyö 

9. Työvoima

hyvä ja motivoitunut työvoima, korkea osaaminen
bioenergia; raaka-aineomavaraisuus, energia ja kielitaito

Ryhmätöissä esille tulleita vahvuuksia: 

1. Matkailupalvelut

pysähdyttävä tekijä 5-tien varteen, talvimatkailutarjonnan puute, 
keskustaajama ei viihtyisä, kauppaliikkeiden aukioloajat, kunnon 
oikea lihatiski, verkostomainen palvelutuottaminen, tekemistä 
eri-ikäisille, oikeatyyppisen, laadukkaan majoituksen puute, 
markkinointi, matkailuinfon ”köykäisyys”, näkyvyys netissä

2. Uusyrityshankinta

Joroinen ei myy itseään riittävästi yrittäjille: tarvitaan lisää yri-
tyksiä,  eläköityvät yrittäjät: sukupolvenvaihdokset, kilpailukyky 
ja toimitilat 

3. Yritystoiminnan tuki

pääoman puute, kunnan aktiivisuus, maatalous eriytynyt muista 
yrityksistä: kunnan yrityspalvelut erillään/ kaukana maataloudes-
ta, maatalous on tavallista yritystoimintaa

4. Asenne

joroislaisten yhteen hiileen puhaltamisen puute, savolainen 
kateus, kiinnostus yrittäjyyteen puutteellista, itsensä aliarvioin-
ti, ajattelu yritysten kesken: miten voidaan toisiamme auttaa, 
lyhytjänteisyys, omistamisen ylikorostaminen – maat, vedet ym, 
kuntarajat

5. Turvallisuus

Turvallisuus: poliisi, pelastustoimi etääntyy, tiestö huononee, 
julkiset liikenneyhteydet, tiestön kunto kylillä huono

6. Järjestötoiminnan talkoohengen puute

ei puhalleta samaan hiileen, talkooperinteen hiipuminen, yhtei-
söllisyyden vähentyminen, aktiivisten vetäjien puute järjestö-
työssä. Tapahtumien ja toimintamahdollisuuksien markkinointi, 
tiedonkulun heikkous,  luonnon vajaakäyttö,  resurssien puute

7. Yhteistoiminta ja verkostoituminen

yhteistyön puute: paikallinen, alueellinen, verkostointi vähäistä 
eikä aina kohtaa, vähäinen yhteistyö naapurikuntiin, lokeroitu-
minen,  paikalleen jämähtäminen, uudistumisen pelko

8. Poliittinen tilanne 

poliittinen sekavuus ja päätöksenteon  kulttuuri

9. Palvelut

kaupalliset palvelut / keskustan puute, palvelujen puute: majoi-
tus, lääkäripalvelut, vuodeosasto.
Nuorison huomioiminen  myös  toimintatavoissa, mukaanotto, 
nuorten iltatoiminnan puute, monitoimitalo puuttuu, myydyt 
kyläkoulut: kylillä ei kokoontumispaikkaa

10.  Väestörakenne

väestöpohja vanhenee ja vähenee

11. Imago

Oman pesän likaaminen,  tyhmän pulskea ”omavaraisuus”,  vas-
takkainasettelu alueiden  / kylien välillä

Ryhmätöissä esille tulleet tämän 
päivän korjattavia asioita: 
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 Asumisen teemaryhmä4.
Asumisen teemaryhmän visio 2025:

”Joroinen on vaivattoman arjen, monipuolisten asumisen ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kunta, jossa saavutettavuus, 
yhteisöllisyys, ympäristö ja luomu ovat keskeisiä voimavaroja.”

Teemaryhmän työskentelyn tuloksena nousi esiin monia ideoita, joista jatkokehittelyyn valikoitui kaksi keskeistä kehittä-
misaluetta. 

– Markkinoidaan kyliä tuleville uusille asukkaille.

– Päivitetään kylien nettisivut ajan tasalle.
– Kuntaan nimetään henkilö, jonka vastuulla on kylien 
 yhteyshenkilönä oleminen.
– Maineviestintä otetaan työkaluksi viestintään.
– Joroinen erottuu massasta erilaisuudellaan vahvistamalla 
 ”Joroisten henkeä”.  
– Joroinen kokeilee rohkeasti erilaisia uusia malleja maaseudun  
 kehittämisessä.
– Keskusteluun otetaan myös terveitten elämäntapojen/ennalta  
 ehkäisevä toiminta (yrittäjyysryhmältä). 

– Luonnon huomioiva rakentaminen, yksilölliset rakennukset,  
 mutta yhteisöllisyys keskeistä.
– Jokaiselle ihmisryhmälle löytyy kylän sisältä harrastuspaikat. 
– Jokainen voi itse vaikuttaa omaan rakennuksensa 
 suunnitteluun ja rakentamiseen.
– Omavarainen energiantuotanto ja jätteiden kierrätys.
– Autiotalot on kunnostettu asuttavaan kuntoon.
– Yhteisöllinen kylä, jossa yhteinen navetta mutta omat talot.

1. Kylien markkinointi tulee 

saattaa kuntoon
2. Yhteisöllinen kylä

Hyvin toimivia kyläyhdistyksiä ja niiden saavuttamia 
tuloksia nostetaan esiin jotta muutkin Joroisten kylät ja 
taajamat innostuisivat oman asuinalueensa kehittämistyö-
hön. Tavoitteena on saada toimivat kylä- ja asukasyhdistyk-
set joka puolelle Joroista, myös kirkonkylälle ja Kuvansiin. 
Mukaan lähteviä kylä- ja asuinalueita rohkaistaan, ohjataan 
ja autetaan tekemään kyläsuunnitelmat, jotka edesauttavat 
kyseisen alueen pitkäjänteistä kehittämistyötä. Kylien ja 
kunnan yhteistyön tehostamiseksi kuntaan nimetään kylien 
yhteyshenkilö, jolle on myös resurssoitu aikaa kylätoimin-
nan yhteyksien pitoon. 

Kylien markkinointiin ryhdytään kiinnittämään huo-
miota. Kylä voivat lisätä omat kyläsivunsa Joroisten kun-
nan nettisivuille. Kylien sivuille tulee tonttipörssit, jotka 

edesauttavat kylillä olevien tonttien markkinointia. Kyliä 
aktivoidaan kunnostamaan autioituneita talojaan ja pistä-
mään niitä myyntiin. Nettisivut auttavat myös tässä mark-
kinoinnissa. Kylien kehittämisessä ei unohdeta myöskään 
kyliltä löytyviä palveluita, kuten vanhus- ja nuorisotyö, 
turvallisuusasiat, kylätalkkari- ja siivouspalvelut jne. Kylien 
palvelu- ja tuotetarjonta kootaan kyläläisten toimesta 
sähköiseen, tulostettavaan ja päivitettävään muotoon. Myös 
kunnan nettisivuihin, niiden toiminnallisuuteen ja ulko-
asuun kiinnitetään huomiota.

 Näitä toimenpiteitä varten haetaan hanketta 
 Rajupusu-Leader –toimintaryhmältä. 
 Toimenpiteet toteutetaan vuosien 2012-2013 aikana. 

4.1.  Kylät esille

Yhdistysten välisen yhteistyön tehostuminen koetaan 
tärkeäksi. Tavoitteena on etsiä yhteistyössä järjestöjen kanssa 
toimitiloja, joissa eri tahot voisivat toimia rinnakkain ja 
kustannustehokkaasti. Yhteiset tilat tuovat järjestöt konk-
reettisesti yhteen, jolloin yhteistyö ja vuorovaikutus sekä 
tiedon kulku järjestöjen välillä parantuu. Tavoitteena on 

yhdistää vähiä voimavaroja niin, että kaikkien järjestöjen 
toiminta turvataan.  

 Nämä toimenpiteet sisältyvät kohdan 4.1. 
 hankkeeseen ja toteutetaan vuosien 2012-2013 
 aikana. 

4.2. Yhteisöllisyys kunniaan!
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Kunnan ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta paranne-
taan yhteissuunnittelun avulla, jota on esitelty tarkemmin 
luvussa 2. Yhteissuunnittelun menetelmin kaikki osapuolet 
– palvelusuunnittelijat, palvelun tarjoajat, sekä kansalaiset 
- voivat kokoontua saman pöydän äärelle suunnittelemaan 

palveluja yhdessä. Tämä toimenpide osaltaan vahvistaa ja 
levittää Joroisten henkeä. 

 Yhteissuunnitteluprosessin kokoonkutsujana toimii   
 kunnan kehittämisyksikkö.

4.3.  Uudenlaisten asumismuotojen kehittäminen

Kunnassa ryhdytään aktiivisesti kehittämään erilaisiakin 
asuinmuotoja uusien, potentiaalisten joroislaisten houkut-
telemista varten. Hyvä Kylä hankkeessa esille nousi idea 
uudesta yhteisöllisestä kylästä. Kyseessä on asuinalue, joka 
yhdistää maaseutu- ja taajama-asumisen edut.  Alue raken-
tuu tilavista omakotitalotonteista,  joille jokainen perhe voi 
suunnitella näköiseksensä talon. Asuinalueelle tulee yhtei-

nen jätteiden kierrätys, vesi ja viemäri- ja lämmitysjärjestel-
mä sekä esim. eläinsuoja, harrastetila, yhteinen mutta omilla 
palstoilla oleva hyötypuutarha jne. Alueen rakentamisessa 
on läsnä vahvasti ekologisuus ja luonnonläheisyys. 

 Tämä esiselvitys sisällytetään kohdan 4.1. hankkeeseen ja  
 toteutetaan vuosien 2012-2013 aikana. 

Senioriteema nostetaan yhdeksi kunnan keskeisimmistä 
kilpailutekijöistä. Joroisista pyritään tekemään Suomen 
senioriystävällisin kunta, sillä yksikään kunta Suomessa 
ei vielä ole julistautunut sellaiseksi. Kuntaan rakennetaan 
erilainen senioritalo. Potentiaalisia, vielä aktiivisesti mukana 
työelämässä olevia paluumuuttajia houkutellaan asumaan 
Joroisiin työuran jälkeen. Paluumuuttajille suunnataan koh-
dennettua markkinointia sekä järjestetään erilaisia tutustu-
mis- ja infotilaisuuksia, joissa kerrotaan Joroisten asuntoti-
lanteesta, vapaa-ajan viettomahdollisuuksista jne.  Joroisten 

keskustaan rakennetaan kaikille asukkaille yhteinen puisto, 
mahdollisesti Rapilan tontille. Kyseinen puisto voi olla yksi 
kunnan tarjoamista lähiliikuntapaikoista.  

 Nämä toimenpiteet toteutetaan kunnan omana toimintana,  
 kunnan budjettivaroista. Vastuutahoina tässä toiminnassa  
 ovat kunnanjohtaja, kehitysyksikkö, kaavoitus ja tekninen  
 osasto, sekä hoivapuoli.  Selvitystyö aloitetaan vuoden 2012  
 aikana. 

Vapaa-ajan ja matkailun teemaryhmien ajatukset sivuavat siinä määrin toisiaan, että niistä muodostettiin yksi kokonaisuus.

Vapaa-ajan teemaryhmän visio 2025:

”Joroisten vapaa-aikatoiminta on verkostoitunut paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ja toiminnassa on vahva 
kaikki ikäryhmät huomioon ottava tekemisen meininki eläen vahvasti puhtaasta luonnosta.”

Teemaryhmän työskentelyn tuloksena nousi esille kaksi keskeistä kehittämisaluetta:

 Vapaa-ajan ja matkailun teemaryhmät5.

– Yhdistysten kattojärjestö: toimivat, yhteiset tilat, järjestöjen  
 maitolaituri eli Järjestösatama. Toimintaan  kuuluvat 
 yhdistykset sekä työ- ja talkoo ja aikapankit 
– Kulttuuri/vapaa-aikatoiminta yhteisissä tiloissa   
– Nuoret vahvasti mukaan
– Joroisten kirkonkylä vireäksi, liikkeitä lisää, kylänraitti eläväksi
– Eri ikäisille suunnatut yhteiset, laadukkaat tapahtumat 

– Kansainvälinen, suvaitsevainen ilmapiiri 
– Palvelupankki, työpankki: kansalliset ja kansainväliset palvelut 
– Lentoyhteyksien kehittäminen
– Matkailualan yritys, joka hoitaa kansainvälistä toimintaa, 
 hankkii isäntäperheitä opiskelijoille

1. Yhdistysten katto-organisaatio 2. Kansainvälistyminen
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Keskeinen haaste teema-alueella on verkostoituminen ja 
eri toimijoiden kohtaaminen: tällä hetkellä hajallaan oleva 
tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. Tätä varten valmistellaan 
kehittämishanke, jossa mietitään yhteistyön organisoitumis-

ta ja sen käytännön toimintoja. Toiminnan kehittämisessä 
on hyvä huomioida yhteistyön tuoma hyöty jokaiselle 
osapuolelle, huomioiden myös kansainvälistymisen antamat 
mahdollisuudet.

Matkailun teemaryhmän visio 2025: 

”Joroisten matkailu on, tapahtumarikasta, ympärivuotista ja verkostoitunutta toimintaa, jonka perustana ovat yrittäjähen-
kisyys, helposti saavutettavuus, kestävän kehityksen arvot ja luontoa ekologisesti hyödyntäen.”

Matkailun teemaryhmässä esille nousseet keskeiset kehittämiskohteet:

– Lähiruuan tuottaminen, logistiikka, terminaalit, markkinointi,  
 myynti, maataloustuotteet matkailutuotteeksi.  
– Luonto/vesistömatkailun tuotteistaminen, vedet, ympäristö  
 ja luonto maailman puhtaimmat, puhdas luonto ja ympäristö  
 elämän-asenteena (vapaa-aikaryhmältä)

– Kulttuuritapahtumien ja muiden tapahtumajärjestäjien   
 verkostoitumisen ja liiketoiminnan kehittämishanke
– Joroisten yritysten ja kunnan matkailutarpeet 
 yhteistyössä.

1. Joroislainen ”luomu” 2. Kulttuuriyrittäjyyshanke

Matkailussa nähtiin tarve olla osa suurempaa kokonaisuutta 
Saimaa tai Järvi-Suomi – brändin alla. Joroinen on Kuo-
pion hallinnoimassa visitlakeland.fi toiminnassa mukana ja 
vuodet 2012-2013 jäsenenä Savon Matkailussa. Yhteistyö 
mahdollistaa matkailuyrityksien sähköisen kaupankäynnin 
visitlakeland.fi-sivustolla. 

Matkailuryhmässä ideaksi tullut lähiruokahanke esitellään 

yrittäjyys-teeman alla kohdassa 6.3. Kansainvälistyminen 
toteutuu parhaiten tällä hetkellä yritys- ja yhdistystoimin-
nan kautta. Vapaa-ajan ja matkailun teemaryhmien tapaa-
misissa koettiin vahvuuksiksi KartanoGolf ja Kanavan alue, 
jotka ovat yksi tämän suunnitelman suurimmista kehittä-
misaihioista. 
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Järjestöissä aktiivisesti toimivien jäsenten väheneminen luo 
suuria haasteita yhdistyksille, jonka vuoksi koetaan tärkeäksi 
yhdistys- ja tapahtumajärjestäjien entistä tiiviimpi yhteistyö. 
Yhteistyön tiivistämiseksi selvitetään yhdistysten yhteistyö-
elimen organisointia ”Järjestöjen maitolaituri – Järjestösata-
ma” -idean alle. Järjestösatama on työnimi toimintatavalle, 
jonka muoto voi olla virallinen yhteistyöelin, yhteinen 
järjestökoordinaattori / toimistosihteeri, yhteiset toimi-
tilat jne. Järjestösataman työkalupakissa ovat mm. työ- ja 
talkooaikapankit, joita hyödyntämällä järjestöt hyötyvät 

myös taloudellisesti toisistaan. Järjestösatamassa keskity-
tään myös koulutukseen, osaamisen yhdistämiseen ja sen 
hankkimiseen. Tavoitteena on parantaa myös tiedottamista 
ja markkinointia. 

 Näiden toimenpiteiden selvitystyöt ja toiminnan aloittaminen  
 sisältyvät kohdan 4.1. hankkeeseen ja toteutetaan vuosina  
 2012-2013. 

5.1. Yhdistystoiminnasta voimaa arkeen

Kotkanpolun  ja Kanavan alueen kehittämiseen ja mark-
kinointiin tullaan panostamaan erittäin paljon lähivuosina. 
Kotkatharjun alue yhdistetään Kartanogolfin alueeseen 
alikulkutunnelin kautta, jolloin golfin alueen palvelut 
ovat myös ulkoilijoiden käytössä. Latuverkostojen kunto 
pidetään erinomaisen hyvänä ja reittisuunnittelussa otetaan 
huomioon myös seniorit.  Alueesta halutaan muodostaa ta-
pahtumien keskus, joka voisi tarjota loistavat puitteet esim. 
kesäteatterille, konserteille, triathlonkisalle jne. Museoon ja 
sen hyödyntämiseen matkailukohteena kiinnitetään myös 
huomiota. Joroinen kansainvälistyy tapahtumien (varsinkin 
Teräsmieskisat) kansainvälistymisen kautta. 

 Toteuttaja- ja yhteistyötahoina kunnan kehitysyksikkö   
 ja vapaa-aikatoimi, tekninen osasto, ELY-keskus,   
 tiehallinto, Kartanogolf. 

 Toimenpiteet toteutetaan osin kunnan budjettivaroin,   
 osin tukirahoituksen avulla. 

 Kerisalonsaarentien muutos- ja parannustyöt ollaan   
 aloittamassa. Toimenpiteet alkavat vuonna 2012 
 jatkuen siitä eteenpäin. 

5.2. Kartanogolfin alueesta vapaa-ajan ja matkailun keskus 

Lentomatkailun hyödyntämistä entistä tehokkaammin 
pohditaan yhdessä Varkauden kaupungin kanssa. Selvitetään 
mahdollisuuksia AirPark- toimintoihin, harrastelentämiseen, 
ulkomaan lentoihin ja halpalentoyhtiöiden lentoihin.   

 Vastuutahona kehitysyksikkö ja kunnanjohtaja. 
 Ryhdytään toteuttamaan vuoden 2012 aikana. 

Kalastuksen ja vesistön hyödyntämiseen ja vesistöjen kun-
toon kiinnitetään huomiota. Järvien virkistyskäyttö tehos-
tuu yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Kalastusosakaskuntia 
on kunnan alueella jo yhdistynyt ja lisää yhdistymisiä on 
luvassa. Pro Joroisselkä –kannatusyhdistys on perustettu 
valvomaan nimenomaan Joroisselän asioita. 

 Yhteistyötahoina kunnan kanssa kalastusosakaskunnat ja  
 Pro Joroisselkä -yhdistys
 Joroisten kunta on mukana ELY-keskuksen hankkeessa  
 ”Kestävän kalastus- ja luontomatkailun kehittämishanke  
 2011-2014”

Markkinointia 5-tien varrella tulisi tehostaa. Tien varressa 
voisi olla kyltti, jossa kerrotaan Joroisten tapahtumista, vaih-
tuen tarpeeksi usein. 

 Kehitysyksikkö selvittää tämän toteuttamismahdollisuuksia
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Laadukkaat, vuosittain toistuvat tapahtumat FinnTriath-
lon ja Joroisten Musiikkipäivät ovat kunnan kärkituotteita 
matkailullisesti. Tavoitteena on lisätä osallistujien määrää, 
markkinoinnin tehokkuutta ja järjestelyiden sujuvuutta. Jo 
olemassa olevien asioita tulee hyödyntää mietittäessä uusia, 
mahdollisia tapahtumia. Tapahtumatarjontaa halutaan laa-
jennettavan ympärivuotiseksi ja siten, että niitä on kaiken 
ikäisille. Tapahtumamarkkinointia tulee tehdä yhteistyössä 
lähialueiden kanssa. 

 Vastuutaho kunnassa kehitysyksikkö, yhteistyötahoina   
 tapahtumajärjestäjät ja lähialueiden matkailuorganisaatiot   
 ja tapahtumajärjestäjät
 Yhteismarkkinointia tehdään yhteisen Varkauden 
 seudun matkailuesitteen muodossa
 Messuosallistumisissa kärkitapahtumat ovat vahvasti   
 esillä

5.3. Vahvat tapahtumat valttikortiksi

Yrittäjyys Visio 2025:

”Joroisissa yritystoiminta on kilpailukykyistä, monialaista, verkostoitunutta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntävä. Vahvuuksina 
ovat logistinen sijainti, korkea osaaminen ja alueen monipuolinen ympäristö.”

Teemaryhmän työssä nousi esille kolme keskeistä kehittämisaihiota:

 Yrittäjyys6.

– Yrityskylä: 5- tien ympäristön   
 kehittäminen ja majoituspalveluiden   
 parantaminen 
– Markkinoinnin ja yrityslogistiikan   
 kehittäminen kohderyhmänä   
 maaseutu-yritykset, matkailu ja   
 muut yritykset 
– Yritysfoorumi

1. Yritysten 
 verkostoituminen

– Lähiruuan tuottaminen, logistiikka,   
 terminaalit, markkinointi, myynti
– Lähiruokaringit, uusi ruokakulttuuri,  
 lähiruokagourmee 
– lähiruokatori liikenneasemalle

2. Lähiruokahanke

– Paikalliset ulkomaalaiset yrittäjät   
 kansainvälisien yhteyksien agenteiksi
– Yritysten olemassa olevien kv-yhteyksien   
 kehittäminen ja hyödyntäminen

3. Yritysten 
 kansainvälistymishanke 

Lähiruokahanke on matkailu- ja yrittäjyysteemaryhmien 
yhteinen aihio. 
Kansainvälisen yritystoiminnan kehittymisen vetureita ovat 
ne joroislaiset yrittäjät, jotka toimivat kansainvälisillä mark-

kinoilla jo tällä hetkellä. Vahvan lisän kansainvälistymiseen 
tuovat koulujen kv- yhteistyömuodot, unohtamatta täällä 
asuvia ulkomaalaisia ja heidän verkostojaan. 

Tärkein kehittämiskohde tulevina vuosina on saada synnyt-
tettyä luottamusta ja yhteistyöhalukkuutta yrittäjien välisen 
yhteistyön ja verkostoitumisen parantamiseksi.   Kunnan 
nettisivujen Yritysinfoa kehitetään entistä monipuolisem-
maksi, tällä hetkellä luettelo yrityksistä löytyy seudullisesta 
yritysrekisteristä johon kunnan Yritysinfosta on linkki. Tie-
dottamisessa korostetaan paikallisia pienyrityksiä ja kannus-
tetaan niitä näkymään entistä enemmän myös netissä. 

 Toimenpiteet toteutuvat kehitysyksikön normaalien toimen- 
 piteiden kautta. Kutsutaan kaksi kertaa vuodessa Yritys- 
 foorumi koolle. Lisäksi järjestetään toimialakohtaisia 
 tapaamisia tarpeen mukaan.

6.1. Yrittäjäyhteistyön kehittäminen
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Uusi 5-tie risteyksineen on käyntikortti Joroisiin, ja sen 
kehittymiseen tulee kiinnittää huomioita. Uusia yrityksiä 
varten tilojen on oltava kunnossa ja niitä on oltava riittäväs-
ti tarjolla. Lisähaasteen Joroisille muodostaa hotelli Joronjäl-
ki ja sen tilanne. Nykyinen omistaja on halukas löytämään 
itselleen liikekumppanin tai myymään yrityksensä. Mietit-

tävä on myös, miten lentoliikenneinfra hyödynnetään, jos 
lentoliikenne loppuu? 

 Toimenpiteet toteutuvat kehitysyksikön  normaalien toimen 
 piteiden kautta

6.2. 5-tien risteysalueen hyödyntäminen ja kehittäminen 

6.3. Lähiruokaa kaikille
Hyvä Kylä- hankkeen teemaryhmätilaisuuksissa sekä 
kuntalaisille tehdyssä palvelukyselyssä nousi esille lähiruoan 
arvostus ja toive lähiruuan saatavuudesta. Lähiruokaan liit-
tyviä asioita ovat paitsi elintarviketuotanto, myös lähiruoan 
tuottamiseen liittyvä logistiikka, lähiruokaterminaalin, 
markkinointi ja kysyntä jne. Lähdetään liikkeelle paikallises-
ti ja paikallisesta tarpeesta ajatuksella ”Pieni on kaunista”.
Lähiruoka tulisi nähdä matkailussa markkinointikeinona.

 Asiaa ryhdytään jatkojalostamaan ja toteuttamaan 
 kehitysyksikön ja yritysten välisenä yhteistyönä. 
 Ensimmäinen palaveri asian tiimoilta tuottajien kanssa   
 on pidetty marraskuussa 2011. 

Tulevaisuuden uudet yritykset ja sen myötä työpaikat 
tulevat pitkälti löytymään hoiva-alalta. Hoivatyön kohteena 
voivat olla niin vanhukset, lapset kuin erityisryhmätkin. 
Joroisista pyritään muodostamaan Suomen senioriystävälli-
sin kunta. 

 Suunnittelija- ja toteuttajatahoina kehitysyksikkö yhdessä  
 hoivapalvelupuolen kanssa

6.4. Hoivapuolen uusyrittäjyys

Toteutuakseen tämän suunnitelman edellämainitut aihiot edellyttävät toimintaympäristöltämme jatkuvaa myönteistä 
kehitystä seuraavissa asioissa:

1. Joroisten henkisen pääoman kehittäminen edelleen sekä yhteisen tahtotilan löytyminen myös poliittiselle areenalle.
2. Luovan ilmapiirin nostaminen. 
 – suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus
 – vuorovaikutus
 – ihmisen kehittymisen ilmapiiri-kulttuuri
 – vetovoimainen ympäristö 
3. Tutkimuksen, koulutuksen ja osaaminen lisääminen verkostoitumalla paikallisiin tutkimus-, kehittämis- ja 
 koulutusorganisaatioihin.
4. Veturityritysten huomioiminen verkostoitumisessa ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä.

Joroisten vahvuuksia ovat: luonto, peruspalvelut, yrittäjähenkisyys ja ME joroislaiset.  

 Miten tämä kaikki onnistuu?7.
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Asumisen visio 2025: 
Joroinen on vaivattoman arjen, monipuolisten asumis ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien kunta, jossa saavutettavuus, 
yhteisöllisyys, ympäristö ja luomu  ovat keskeisiä voimavaroja.

Visio 2025:  Kehittämisen osa-alueet

 Matriisit teemaryhmien töistä8.

Tavoitteet Toimenpiteet /Aikataulu Vastuu-
tahot

Mahdolliset
rahoittajat

1. Sosiaalinen pääoma/vastuu 

7 ääntä 

a. Elävä maaseutu: puhdas   

 luonto + ruoka, 

 yhteisöllisyys, 3 ääntä

b. Yhteistyötä tekevä ja   

 toisistaan huolehtiva, 

 2 ääntä

c. elinvoimaiset 

 kyläkeskukset, 1 ääni

d. maaseutumetropoli:

 helppo tulla, vaikea   

 lähteä pois, 1 ääni

e. Yhteisvastuullisuus

•	Kyläkoulut	pidetään	käynnissä,	on	mahdollista	että		 	

 taajaman lapset käyvät koulua kyläkouluissa.

•	Perusterveydenhuoltopalvelut	saa	Joroisista,	erikois-	 	

 terveydenhuoltopalvelut Varkaudesta/Mikkelistä tm.

•	Vanhuspalvelut	turvaavat	kotona	asumisen,	myös		 	

 kylillä. Sähköiset palvelut turvaavat sen, että käyttäjä   

 ja palvelun tarjoaja kohtaavat toisensa. Kunnan 

 nettisivujen kautta löytyy helposti eri toimijoiden   

 tiedot. 

•	Kylien	markkinointi	on	kunnossa,	markkinoidaan		 	

 kylää tuleville uusille asukkaille.  Nettisivut ovat ajan   

 tasalla. Kunnassa on henkilö, jonka vastuulla on   

 kylien yhteyshenkilönä oleminen. Maineviestintä   

 työkaluksi viestintään. Joroinen erottuu massasta   

 erilaisuudellaan vahvistamalla ”Joroisten henkeä”.    

 Joroinen on kokeillut rohkeasti erilaisia malleja. 

•	Kyläkaavoitus	on	ollut	onnistunut	ratkaisu,	kaavoitus		 	

 ja maankäyttö toteutettiin kyläläisten kanssa yhteistyössä. 

•	Senioritalo	kirkonkylällä.	

•	Luonnon	huomioiva	rakentaminen,	yksilölliset		 	

 rakennukset, mutta yhteisöllisyys keskeistä. 

 Jokaiselle ihmisryhmälle löytyy kylän sisältä 

 harrastuspaikat. Jokainen voi itse vaikuttaa omaan 

 rakennuksensa suunnitteluun ja rakentamiseen.   

 Omavarainen energiantuotanto ja jätteiden 

 kierrätys. Autiotalot on kunnostettu asuttavaan 

 kuntoon. 

 Yhteisöllinen kylä, jossa yhteinen navetta mutta   

 omat talot. 

•	Kynnys	rakentamiselle	on	madallettu	vähentämällä		 	

 julkisen vallan ohjausjärjestelmää. Kokeillaan 

 valtiollista rajaa. 

•	Erilaiset	pienimuotoiset	yhdistykset	ovat	löytäneet		 	

 toisensa ja ovat voimistuneet niin, että kylästä on   

 tullut omavarainen. Turvallisuusasiat hoidetaan kylän   

 sisäisin järjestelyin. Kylävaste on otettu käyttöön. 

•	Kunta	/	poliittinen		

 tahto

•	Kunta	/	valtio	/		

 poliittinen tahto

•	Kylät,	kunta,		

 järjestöt ja yritykset  

 yhteistyössä

•	Yhteistyössä	

 kunnan ja kylien  

 välillä. Kunta /  

 kehitysyksikkö.

•	Valitaan	vuosittain		

 ”Joroisten Härkä”,  

 joka vastaa asiasta

•	Kunta/tekninen		

 toimi ja kylä 

 yhteistyössä; 

 kyläpäälliköt 

 mukana

•	Kunta	/	poliittinen		

 johto/yritys

•	Kyläyhdistykset		

 yhdessä kunnan  

 kanssa. 

•	Valtio

•	Kylät	ja	niissä	toimi	

 vat järjestöt. 

 Asiantuntijatahona  

 Jäsky, Syty,  YTR jne.

Leader-hankkeen osana

Leader-hankkeen osana

Kunta rahoittajana

Kunta / yritys

Eu-rahoitus 
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Tavoitteet Toimenpiteet /Aikataulu Vastuu-
tahot

Mahdolliset
rahoittajat

2. Harrastemahdollisuudet, 

 5 ääntä

a. Fantastiset ympärivuotiset   

 harrastemahdollisuudet;   

 lähiliikuntapuistot, vesistöt  

 hyöty- ja virkistyskäytössä,  

 urheiluareena /4)

b. Ympärivuotiset vapaa-  

 ajanmahdollisuudet, hyvät  

 liikenneyhteydet (1)

c. Matkailu: golfalue 

 valtakunnallisesti  

 merkittävä

•	Kunnan	perustama	kehittämisryhmä,	jossa	eri	

 toimijaosapuolet ovat edustettuina.

•	Kunta	 Kunta ja mahdolliset 

yritykset

3. Ikärakenne, 3 ääntä

a. Terve ikärakenne. 

 Ikääntyvien tietotaidon   

hyödyntäminen (2)

b. Terve ikärakenne (1)

c. Hyvä ikärakenne

•	Hyödynnetään	mainetta	lapsiystävällisenä	kuntana,	

 tuodaan esille hyvät peruspalvelut markkinointikeinona. 

•	Huomioidaan	uudet	asukkaat	aktiivisin	toimenpitein.		 	

 Rotinaperinteen ym. hyödyntäminen. 

•	Kyläluuta	käyttöön.	

•	Kyläkaavoitus,	rivitaloasuntoja	kylille,

•	Kunta	myy	tontteja1	€/kpl,	muuttoraha	uusille	asukkaille

•	Kunta	ja	kyläyhdistys		

 yhteistyössä. 

•	Kyläyhdistykset.

 

4.  Luonto ja ympäristö, 

 2 ääntä

a. Ekologia: luomuruoka,  

 teollisuustuotanto, 

 asuminen, 2 ääntä

b. Ympäristö: maa, vesi,   

 ympäristön oma-toiminen  

 rakentaminen

•	Järvien	ja	kalastuksen	hyödyntäminen.	Yksi	Joroisten	

 kalastusosakaskunta huolehtii järvikalastuksesta.

•	Joroisten	kunta	käyttää	luomulähiruokaa	kaikissa	

 toiminnoissaan

•	Perinteisestä	tehotuotannosta	on	siirrytty	

 luomumaatalouteen

•	Maaseututori	myy	paikallisten	tuottajien	tuotteita

5. Infra, 2 ääntä

a. Liikenneyhteydet: maa,   

 vesi, ilma, 2 ääntä

b. nopeat tietoliikenneyhteydet

•	Kutsutaksitoiminta	on	tehokkaassa	käytössä

•	Interaktiivinen	oma	Joroisten	alueella	toimiva	televisio;		

 mediagourmee

•	Interaktiivisuudesta	on	tullut	Joroislainen	tuote

•	Teiden	kunnossapitoavustukset	ovat	korkealla	tasolla

•	Joroisissa	on	ajan	tasalla	olevat	tietoliikenneverkostot/

 valokuitu

•	Valokuituosuuskunnat,		

 LVM, kunta 

6. Omarahajärjestelmä, 1 ääni •	Omarahajärjestelmä	

7. Turvallisuus

a. turvallisuus: poliisi, 

 pelastustoimi etääntyy,   

 tiestö huononee

b. julkiset liikenneyhteydet

c. tiestön kunto kylillä

•	Kylän	turvallisuus	on	hoidettu	sisäisin	järjestelyin:	

 yhteisvartiointi, kylävaste, nuorison huomiointi, vanhusten  

 hoito jne. Turvapalvelujärjestelmät jalkautettiin kylille. 

•	Nykyinen	turvapalvelujärjestelmä	on	otettu	uuteen	

 keskusteluun ja organisoitu uudelleen. 

 Lähipoliisijärjestelmä on joustavasti kuntien ja maakuntien  

 rajoja ylittävä järjestelmä. 

•	Kylät,	kunta,	

 ministeriöt
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Vapaa-aikatoiminnan Visio 2025: 
Joroisten vapaa-aikatoiminta on verkostoitunut paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ja toiminnassa 
on vahva kaikki ikäryhmät huomioon ottava tekemisen meininki eläen vahvasti puhtaasta luonnosta.

Tavoitteet Toimenpiteet /Aikataulu Vastuu-
tahot

Mahdolliset
rahoittajat

1. Luomu / luonto; 

 10 ääntä

a. Luomu, 1 ääni

b. Joroislainen luomu, 3 ääntä

c. Luonto/vesistömatkailun  

 tuotteistaminen, 1 ääni

d. Luonto – puhtaus, luomu; 

 3 ääntä

e. Vedet, ympäristö ja luonto  

 maailman puhtaimmat: 

 2 ääntä

f. Puhdas luonto ja ympäristö  

 elämänasenteena

g. Matkailun koordinointi

 (luonto, vesistö, 

 lähipalvelut)

•	Vesistön	kunnostus;	Huutokoski	ym.

•	Kunta	selvittää	tahot,	jotka	ottavat	vastuun	tämän	teeman		

 eri alueiden kehittämisestä: luomu/lähiruoka, 

 kalastusmatkailu, metsästysmatkailu

•	Joroislainen	luomu:	kuuluu	elinkeinoryhmälle

•	Ympärivuotiset	retket	Linnasaaren	kansallispuistoon

•	Kerisalonsaaren	ympärisoutu

Matkailun koordinointi: kuuluu matkailuryhmälle

•	Kalastuskuntien	yhdistäminen

•	Vesistömatkailun		

 ELY-hanke, kunta  

 mukana

•	Joroisten	kunta

•	Sisällytetään	

 mahdollisiin 

 hankkeisiin 

 tulevaisuudessa.

•	Kalastuskunnat	

•	ELY,	kunta	ym.

•	Mahdollisten	hank	

 keiden rahoitus hoi 

 detaan EU-rahoituk 

 sen kautta

Visio 2025 Kehittämisen osa-alueet

2. Yhdistysten 

 katto-organisaatio, 6 ääntä

a. Vapaa-ajan toiminnan   

 katto-organisaatio, johon  

 kuuluu yhdistykset sekä   

 työ- ja talkoopankit, 3 ääntä

b. Eri ikäisille suunnatut 

 yhteiset laadukkaat 

 tapahtumat, 2 ääntä

c. Kulttuuri/vapaa-

 aikatoiminta yhteisissä   

 tiloissa, 1 ääni

d. Yhdistysten kattojärjestö:  

 toimivat, yhteiset tilat sekä  

 aikapankki

e. Hyvä kylä

•	Perustetaan	toiminnallinen	katto-organisaatio,”Järjestöjen		

 maitolaituri”,  joka koordinoi yhdistysten tapahtumia ja  

 toimintaa, hoitaa viestintää, hoitaa aikapankkia ja tekee   

 perustoimistotyötä järjestöille. 

•	Vapaaehtoisten	koulutusta

•	Seurakunta	mukaan	toimintaan

•	Monitoiminen	järjestötalo,	jossa	voi	järjestää	

 monimuotoista toimintaa kaiken ikäisille. 

 Muunneltavissa joustavasti eri toimintoihin. 

•	Horisontaalinen	yhteistyö	eri	toimintaa	harjoittavien	

 järjestöjen välillä.

•	Kouluille	järjestökoulutusta

•	Yhdistykset	ja	järjestöt;		

 koollekutsujana  

 kunnan vapaa-aika 

 toimi. Kutsuu koolle  

 ensimmäisen 

 työryhmän kokouksen. 

•	Yhdistykset	ja	järjestöt

•	Joroisten	kunta	

 yhdessä järjestöjen  

 kanssa

•	Yhdistykset	ja	järjestöt

•	Aluksi	Leader-hanke		

 selvitystyötä varten

3. Kansainvälisyys, 5 ääntä

a. Kansainvälinen, suvaitsevai 

 nen ilmapiiri; 3 ääntä

b. Palvelupankki, työpankki:  

 kansalliset ja kansainväliset  

 palvelut; 2 ääntä

c. Viestintä internationale

d. Lennot Pariisiin.. ja ihan  

 minne vaan.

e. Matkailualan yritys, joka  

 hoitaa kansainvälistä 

 toimintaa, hankkii 

 isäntäperheitä opiskelijoille,  

 tekee avustushakemuksia

b. Selvitetään taho, joka ottaa koordinointi/aktivointivastuun  

 kansainvälisistä yhteyksistä koko Keski-Savon alueella

d. Matkailuryhmän tehtävä

e. Matkailuryhmän tehtävä

b. Joroisten kunta /  

 kehitysyksikkö

b. Kansainvälinen 

 Rajupusuhanke
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Tavoitteet Toimenpiteet /Aikataulu Vastuu-
tahot

Mahdolliset
rahoittajat

4. Nuoret, 4 ääntä

a. Voimavarat käyttöön,   

 tasavertaisiksi kumppaneiksi,  

 välittäminen; 4 ääntä

b. Nuoret mukaan ottavat

 arvot, asenne ja 

 yhteisöllisyys

c. Kunnan antama tuki   

 nuorten kesätyöllistämiseen  

 muutettava

a ja b. JJR-nuorisostrategiassa ja toimintasuunnitelmissa   

 painopistealueina mm. nuorten kuuleminen. Hallintosääntö  

 mahdollistaa vain läsnäolo-oikeuden, ei äänioikeutta. 

 Kunnassa toimii nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten ja   

 päättäjien välinen foorumi vähintään kerran vuodessa.  

 Toimii pohjana järjestöjen kanssa käytävissä keskusteluissa.  

 Nuorten aloitekanava. 

a ja b. Järjestötoiminnan osalta, yhdistysten yhteinen 

 tapahtuma, jossa ”markkinoi” itsensä nuorille.

c.  Kunta selvittää eri vaihtoehdot, mistä valitsee sopivan, joka  

 tavoittaa mahdollisimman monta nuorta. Esim. nuorten  

 kesätyöseteli.

a ja b. Joroisten kunta

c. Joroisten kunta

5. Hyvä kylä

a. Yhdessä oleminen ja 

 tekeminen

b. Vahva paikallinen 

 tekemisen meininki 

 (nuoriso, yhdistykset)

c. Kylätalot käyttöön

d. Markkinointi / viestintä

Hyvä kylä on sellainen, jossa nuorilla ja vanhemmilla on hyvä 

olla ja viettää aikaa kaikissa kunnan osissa – kirkonkylällä, 

Kuvansissa ja kylillä. Talviaikaan järjestöt jakaisivat sunnuntait 

keskenään ja järjestävät urheilutalolla erilaista tapahtumaa.

”Järjestöjen maitolaituri 

eli Järjestösatama”

Matkailun visio 2025: 
Joroisten matkailu on, tapahtumarikasta, ympärivuotista ja verkostoitunutta toimintaa, jonka perustana ovat 
yrittäjähenkisyys, helposti saavutettavuus, kestävän kehityksen arvot ja luontoa ekologisesti hyödyntäen. 

Tavoitteet Toimenpiteet /Aikataulu Vastuu-
tahot

Mahdolliset
rahoittajat

1. Kestävä kehitys; 6 ääntä

a. Kestävä kehitys: 

 luomutuotanto/ruoka, 

 ympäristön siisteys ja   

 viihtyisyys, labyrintti-ideat;  

 4 ääntä 

b. Lasten luontohuvipuisto:  

 vihreät arvot kunnossa

c. Joroisten puitteet elämiselle  

 ovat hyvät: ruoka, luomu,  

 jatkojalostus: siisteys:

 rakennettu ympäristö:   

 aitous: tarjonnan runsaus

d. maataloustuotteet 

 matkailutuotteeksi

1 a. Tiestöt pidettiin hyvässä kunnossa. Yrittäjät perustivat

 lähiruokatukun. Kunnan järjestyssääntöihin asetettiin 

 roskaamissakko. Peruskoulutuksessa on huomioitu hyvät  

 käytöstavat. Järjestettiin vuosittain kaunein puutarha 

 –kilpailu.      

 Joroisten kunnassa järjestettiin kampanja, jossa kaikki   

 ikäluokat opettelivat käytöstapoja. Labyrintti perustettiin  

 KartanoGolfin ja UPM-taimiston välimaastoon. Labyrintissa  

 hyödynnettiin paikallisia tuotteita. Koululaiset valjastettiin  

 muutaman kerran vuoteen siistimään ympäristöt.  

  Yleisö-WC torin laidalla. 

1b. Labyrintin läheisyyteen Kanavan maastoon rakennettiin  

 lasten luontohuvipuisto; on laavuja, nuotiopaikkoja, reitistöjä,  

 opastusta, luonnon hyväksi käyttö. Hullu-Härkä Areena.  

 Joroisissa on elvytetty lasten kulttuurikilpailu. 

1c. Monitoimitalo, jossa erilaisia harrastustiloja ja 

 toimintapaikkoja. Hyödynnetään arkkitehtiopiskelijoiden  

 harjoittelutöitä ympäristön suunnittelussa. Joroisissa on 

 senioritalo; huom! mukana asumisen teemaryhmässä. 

1d. Joroisista tuli kulinarismin keskus, jonne suuntaa monet  

 ruuan ja juoman ystävät 100 km säteeltä. Ravintoloitsijat  

 rakentavat ruokansa lähiruuan ympärille. Lähiruokakauppa.  

 Pakkaukset ovat myyviä. 

1 a. Tiestö: 

 kuntatekniikka, ELY

 Roskaamissakko:  

 Kunta / ympäristötoimi

 Peruskoulutus ym.:  

 Kunta / koulutoimi

1b. Labyrintti: yritys

 Kulttuurikilpailu:  

 kunta / kulttuuritoimi. 

 Kanava ympäristöineen:  

 yrityshanke

1 c. Kunnan elinkeino 

 toimi, vapaa-aikatoimi,  

 yhdistykset.

 Arkkitehtiopiskelijat:  

 kunnan ympäristötoimi,

 kuntatekniikka

1d. Maatalousyrittäjät,  

 ravintolat, kauppa

Lähiruokahanke/Ely-

keskus: lähiruuan tuot-

taminen, logistiikka, 

terminaalit, markki-

nointi, myynti

1b. Kanavan ympäristön  

 kehittämishanke/ 

 kunta, ELY-Keskus/ 

 ympäristöosasto

1c.Kunnan budjetti 

 rahaa

1d. katso: Lähiruoka 

 hanke

Visio 2025 Kehittämisen osa-alueet

Tekniikkana käytettiin ns. tulevaisuuden muistelua, jossa mietitään 
”mitä tehtiin, jotta tavoitteet saavutettiin”. Siksi vastaukset ovat 

menneessä aikamuodossa.



16 17

Tavoitteet Toimenpiteet /Aikataulu Vastuu-
tahot

Mahdolliset
rahoittajat

e. Eri ikäryhmät huomioidaan  

 Joroisissa: lapsia, vanhuksia  

 ja invalideja ei unohdeta; 

 2 ääntä

f. Kuntaan muuttoliikettä:   

 heiluttamaan pysähtyneisyyttä,  

 tuomaan uutta verta:

 pakolaiset, mamu + 

 muualta Suomesta

1 e. Joroisissa järjestetään joka vuosi rock-konsertti. Joroisten  

 matkailupalvelu Oy järjestää erilaisia tapahtumia: musiikki,  

 urheilu jne. eri ikäisille.  Kylpylä-hotellin yhteydessä on  

 kuntoutuskeskus ja yhtenä kohderyhmänä ovat vanhukset. 

1 f. Otettiin kiintiöpakolaisia ja väestön vanhenemisen vuoksi  

 hoitamaan vanhuksia. Yritystoimintaan tuli vilkkautta heidän  

 yrityksiensä kanssa. Tontit pidettiin halpana, kunnan toimesta  

 annettiin vesi- ja sähköliittymät ilmaiseksi, synnytysraha +  

 bonus 5 vuoden päästä, vero% pidettiin aina ympäristö-

 kuntia alemmalla tasolla, lapsiperheiden palvelut, ennen 

 kaikkea päivähoito, varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio,  

 pidettiin kunnossa. Joroisiin rakennettiin seimi 1-3 vuotiaille. 

1e. Joroisten Matkailu 

 palvelu Oy ja järjestöt  

 yhteistyössä. 

 Kylpylähotelli: yritys

1f. Kunta, sosiaalitoimi

1e.Kulttuuriyrittäjyys

 hanke: 

 kulttuuritapahtumien,  

 järjestäjien verkostoi- 

 tumis ja liiketoiminnan  

 kehittämishanke

1f Kunta

Tekniikkana käytettiin ns. tulevaisuuden muistelua, jossa mietitään 
”mitä tehtiin, jotta tavoitteet saavutettiin”. Siksi vastaukset ovat 

menneessä aikamuodossa.

2. Saimaa; 6 ääntä

a. Saimaa-brändi: 

 matkatoimisto, lennot/  

 lentokenttä, luontomatkailu;  

 1 ääni

b. verkostoidutaan Saimaan  

 markkinointiorganisaatioksi;  

 3 ääntä

c. Suorat lennot maailmalta:  

 matkatoimistojen Saimaa- 

 kohteet; 1 ääni

d. Joroinen on brändi; 1 ääni

2 a. Virtasalmen kanavaan tehtiin silta. Joroinen erikoistui  

 kanoottiretkiin ja koskenlaskuun. Alueen yrittäjät sitoutuivat  

 Saimaa-brändiin ja markkinointiyhteistyöhön Saimaa-

 brändin alla. 

2 b. Ks. kohta 2 a.

2 c. Sitouduttiin lentomatkailun kehittymiseen; halpalennot  

 Joroisiin. Suorat charterlennot, yksityislentokoneille airparkit.   

 Yritysten tuotteiden muuttumisen takia logistiikka vaatii  

 rahtilentoliikennettä. 

2 d. Kun Saimaa –brändi nousi, Joroinen –brändi nousi   

 verkoston sisällä kilpailukykyiseksi tuotekokoelmaksi, 

 sisältäen kulinarismia, elämyksiä, hyvää majoitusta, toimintaa  

 jne. 

2a. ELY ympäristöosasto

2b.Yritykset, kunta,  

 valtio, Kuopion  

 matkailupalvelu +  

 muut seudulliset 

 matkailutoimijat

2c. Lento-operaattorit,  

 matkatoimistot, 

 Finnavia

2d. Kunta ja yrittäjät  

 yhteistyössä

2 a-d.Saimaa -

 brändin kehittämishanke  

 Joroinen on mukana.  

 Osahankkeena    

 Joroisten yritysten ja  

 kunnan matkailutarpeet  

 yhteistyössä

3. Majoitus; 4 ääntä

a. Majoitus: kylpylä-hotelli,   

 murtomaahiihtokeskus; 

 4 ääntä

b. riittävä majoituskapasiteetti

c. Karhulahden kaava-alue   

 myydään venäläisille

3 a. Kylpylä-hotelli on hyvän olon keskus, jonka yhteydessä on  

 mm. murtomaahiihtokeskus, iso luistelukenttä ym. 

 Ks. kohta 1.

3 b. Ks. kohta a.

3 c. Haettiin ja löydettiin kansainvälisiltä markkinoilta 

 investoijat. 

3a. Yritys

3c. Kunta / 

 elinkeinotoimi

Uusi/vanha yritys: 

Ely-Keskus tuki. 

Kehitystyö/Kanava-

alueen kehittämishanke

4. Ympärivuotisuus; 3 ääntä

a. ympärivuotinen, monipuolinen  

 matkailutarjonta; 3 ääntä

b.  matkailutarjonta 

 ympärivuotista

4 a. Ympärivuotista erämatkailua kehitettiin: metsästysseurat,  

 ruokapalvelut ja etsintäpartiot järjestävät toimintaa verkostona.  

 Kohderyhmänä yritysryhmät. Tuotteistettiin marjastus- ja  

 sienestysmatkoja keski-eurooppalaisille sekä pilkki- ja 

 kalastusmatkat keväisin, joka jalostetaan kokonaispaketiksi.  

4b. Ks. edellinen. Matkailuyrittäminen on päätoimista.

4a. Yrittäjät, seurat  

 verkostossa

4b. Yrittäjät, kunta

Etelä-Savon ELY; liitto, 

kunta, yrittäjät, kehitys-

työ osana Kanavan

hanketta

5. Matkailutuotteet; 1 ääni

a. Toimiva liikunta- ja 

 kulttuuritarjonta: triathlon,  

 golf, musiikki, taide, Suomen

 parhaat ladut, perinteet, 

 montturock; 1 ääni

b. Luonto on voimavara   

 matkailun kehittämisessä:  

 esim. kalastus, hevostelu,   

 ympäristötaide, musiikki,   

 liikunta, sienestys

5 a. Ks. edelliset. Montturokki järjestetään vuosittain, 

 yritysvetoisesti. 

5 b. ks edelliset. 

Joroisten Matkailu Oy, 

kulttuuritoimi, 

yhdistykset, tapahtumat; 

Triathlon, Musiikkipäi-

vät jne. 

Osana Kulttuuriyrittää-

jyyshanketta: kulttuuri-

tapahtumien, järjestäjien 

verkostoitumis ja liiketoi-

minnan kehittämishanke
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6. Yhteistyö

a. matkailun verkostuneisuus:  

 teematapahtumien 

 järjestäminen

b. verkostoituminen: 

 kunnan sisällä

6 a. Perustettiin yrittäjäfoorumi, joka kehittää yhteistyötä ja  

 verkostoitumista. Julkinen Olohuone-pubi yrittäjien 

 yhteistyölle, kuntalaisille, markkinoidaan joroislaisia palveluja  

 ja tuotteita joroislaisille, ”Pyöritä markkaa Joroisissa”, 

 uusi ”Joroisten henki”.

6 b. Yritykset ovat verkostoituneet ja toimivat yhteistyössä.  

 Kunnan eri sektorit toimivat yhteistyössä horisontaalisesti. 

 Esim. vapaa-aika ja tekninen toimi puhuvat samaa kieltä. 

 Kunnan eri sektorit pystyvät selittämään toisen sektorin  

 puolesta, miksi kannattaa muuttaa Joroisiin. Tämä sama asia  

 on voimassa yrityksillä: eri yritykset tukevat toisiaan, ja 

 tuntevat toistensa toiminnan. 

Kunta kokoajana, 

yrittäjät. 

Pubiyrittäjä. 

Kunta  ja yrittäjät yh-

teistyössä

6b. Yritysverkosto, kun-

taorganisaatio

Osana yritysten yhteis-

työhanketta

Kunnan koulutusbud-

jetti

Yrittäjyys Visio 2025: 
Joroisissa yritystoiminta on kilpailukykyistä, monialaista, verkostoitunutta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 
hyödyntävä. Vahvuuksina ovat logistinen sijainti, korkea osaaminen ja alueen monipuolinen ympäristö. 

Visio 2025 Kehittämisen osa-alueet

Tavoitteet Toimenpiteet /Aikataulu Vastuu-
tahot

Mahdolliset
rahoittajatTekniikkana käytettiin ns. tulevaisuuden muistelua, jossa mietitään 

”mitä tehtiin, jotta tavoitteet saavutettiin”. Siksi vastaukset ovat 
menneessä aikamuodossa.

1. Kehittyvä yritystoiminta; 

 11 ääntä

a. Yrityskylä: 5-tie ympäristön  

 kehittäminen, majoitus; 

 3 ääntä

b. Monialainen, kilpailukykyinen 

 yritystoiminta ympäri kuntaa;  

 3 ääntä

c. Joroisten kirkonkylä vireä,  

 liikkeitä lisää, kylänraitti- 

 Ideaparkki; 2 ääntä

d. Yritykset työllistävät tuplasti;  

 1 ääni

e. Liikenneasema: maalaistori

 (myös luomu), lähiruoka  

 ravintola, vanhan ajan   

 huoltoasema; 1 ääni

f. Palvelemisen ja markkinoinnin  

 opettelu; 1 ääni

1 a. Vapautettiin sellaisia kunnan pääomia, jotka eivät tuottaneet  

 haluttua lisäarvoa kuntalaisille, ja rakennettiin riittävän tukeva  

 infra yrityskylälle. Otettiin alueellisessa yhteistyössä aktiivinen  

 rooli toimijoiden saamiseksi.  Nostettiin lippu niin ylös, että se  

 hämmästytti muita. Rakentaminen tapahtui askel askeleelta. 

1 b. Rakennettiin uusia tiloja. Optimaalisen hyvä kolhoosi, jossa  

 yhteistyö on toteutunut vahvasti kaikilla yritystoiminnan osa- 

 alueilla. Maankäytöllä mahdollistettiin yritystoiminnan kehittyminen  

 kylillä. Opittiin nostamaan maan tuotteiden jalostusastetta ja opittiin  

 myymään kyseisiä jalosteita myös omassa Kylänraittiparkissa. 

1 c. Asukasmäärä tuplaantui. Nuorisolle luotiin monenlaisia   

 aktiviteetteja. Erilaisia kokoontumispaikkoja (pubeja, kahviloita ym.)  

 perustettiin. Matkailu kehittynyt erityisesti majoituksen osalta.  

 Eläimiä ym. kylänraitilla. Liikenneaseman ja kirkon välinen alue  

 kehitettiin ”Peppi Pitkätossu” –meiningillä.  Hevoshotellin ilme  

 näkyy tälle alueelle. 

1 d. Uudet yritysjohtajat panivat tuulemaan. Sukupolvenvaihdokset

 hoidettiin hyvin. Alueellinen logistiikkayritys paransi kilpailukykyä  

 huomattavasti. Kunta pudotti verotusta huomattavasti. Terveelliset  

 elämäntavat edesauttoivat pienentämään terveydenhuollon menoja,

 joka auttoi verotuksen keventämiseen. Kuntaan houkuteltiin  

 hyvätuloisia ihmisiä. 

1 e. Onnistunut kylänraitti, jossa nämä asiat toteutuivat. 

1 f. Vapautettuja pääomia käytettiin myös Joroisten markkinointiin.  

 Tuettiin viisaasti alueelle tulevien ulkomaisten yritysten toimintaa.  

 Palkattiin elinkeinotoimeen vieraskielisiä ihmisiä hankkimaan näitä

 yrityksiä. Yhteismarkkinointi yritysten välillä otettiin käyttöön.  

 Kunnan alueelle järjestettiin palvelukoulutuksia, joissa koulutettiin  

 sekä yrityksien että kunnan henkilöstöä. Palautejärjestelmiä  

 käytettiin työkaluina tehokkaasti.

1 a. Kunnanhallitus ja  

 –valtuust

1b. Tekninen toimi

 Kunta ja yrittäjät,  

 kaavoitus, maaseutu- 

 yritykset, kunta, 

 yrittäjät

1c. Kunta / 

 vapaa-aikatoimi, 

 kunta, yrittäjät

1d. Yritykset, 

 logistiikkayritys, 

 valistustyö

1e. Kaavoitus, 

 kuntatekniikka, kunta,  

 yrittäjät

1f. Elinkeinotoimi /  

 markkinointi, 

 yritykset, 

 koulutusorganisaatiot,  

 palautejärjestelmä:  

 kunta

1a.ELY-keskus/

 ympäristöosasto, kunta

1b. Kunta

 Hankerahoitus: Yritysten  

 verkostoituminen,  

 markkinoinnin ja  

 yrityslogistiikan  

 kehittäminen: 

1b. Lähiruokahanke/ 

 Elykeskus: lähiruuan  

 tuottaminen, logistiikka,  

 terminaalit, 

 markkinointi; 

 maaseuturitykset

 Kunta, yrittäjät

Tavoitteet Toimenpiteet /Aikataulu Vastuu-
tahot

Mahdolliset
rahoittajatTekniikkana käytettiin ns. tulevaisuuden muistelua, jossa mietitään 

”mitä tehtiin, jotta tavoitteet saavutettiin”. Siksi vastaukset ovat 
menneessä aikamuodossa.
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1. Yritysten yhteistyö; 7 ääntä

a. Yritysten yhteistyöverkostot:  

 maatalous, veturit + verkostot;  

 4 ääntä

b. Optimaalisen hyvä kolhoosi;  

 2 ääntä

c. Yritysten välinen yhteistyö  

 ja Joroisten henki; 1 ääni

d. Verkostoitunut yritystoiminta

2 a. Opittiin ymmärtämään toisia yrityksiä ja niiden toimialaa.  

 Maatalouden yhteistyö alkoi siitä, että löydettiin keino lisätä  

 maatalouden kannattavuutta ja uusia väyliä loppukäyttäjälle.  

 Lyhennettiin arvoketjua tuottajalta loppukäyttäjälle. 

 Käynnistettiin hanke, jossa joroislainen maatalous lakkasi olemasta  

 pelkkä raaka-aineentuottaja: kehiteltiin korkealaatuisia joroislaisia  

 brändituotteita. Kehittämisen lähtökohtana oli terveellinen ruoka. 

 Matkailu- ja palveluyritykset tekivät yhteisen kehitysfoorumin  

 alueellisesti/kunnallisesti. Puutoimialan verkottui niin että se  

 käsitti puun hankinnan, jalostuksen ja myynnin. Kylien yritykset  

 verkostoituivat hyödyntäen nopean tietoliikenteen antamia 

 mahdollisuuksia. Joroslaisia yrityksiä toimii verkostojen 

 kärkiyrityksinä. 

2 b. Ks. kohta a.

2 c. Joroisten henki: rakennettiin viihtyisä olohuoneravintola, jossa  

 pystyi parantamaan maailmaa rauhassa; Visiobaari

2 d. Ks. kohta a. 

2 Kehitysjohtaja 

kutsuu yrittäjät koolle 

yritysfoorumiin, jossa 

tuotiin esille ajankohtai-

sia asioita ja pohdittiin 

yhteistyökuvioita. 

MTK, maatalousyri-

tykset, jällkeenmyynti-

kauppa

Eri toimialafoorumit

2c. Kuntalaiset, 

 Visiobaari-yrittäjä

Yrirtysfoorum

Lähiruokahanke/

Elykeskus: 

Yritysten verkostoitu-

mishanke

Yrittäjä

Tavoitteet Toimenpiteet /Aikataulu Vastuu-
tahot

Mahdolliset
rahoittajatTekniikkana käytettiin ns. tulevaisuuden muistelua, jossa mietitään 

”mitä tehtiin, jotta tavoitteet saavutettiin”. Siksi vastaukset ovat 
menneessä aikamuodossa.

3. Ympäristö/hyvinvointi; 

 3 ääntä

a. Ekologisuus + eettisyys:

 lähiruoka, luomu jne.; 2 ääntä

b. Vähän slow, vähän maalainen,  

 vähän juntti

c. Teiden (päätiet) varret täynnä  

 mukavannäköistä, 

 luonnonmukaista elämää   

 (eläimiä, ihmisiä, yrityksiä); 

 1 ääni

d.  Paikka tukee olemuksellaan  

 seudun myyntiä ja markki 

 nointia (siistit paikat)

3 a. Toiminta saavutettiin kylänraittiparkin kehittämisen kautta.  

 Kunta päätti siirtyä lähiruokaan (esim. koulut, terveyskeskus jne.);  

 muodostettiin yhteistyöfoorumi, joka organisoi tämän. Joroinen  

 on hiilineutraali kunta. Ekologisuus ja eettisyys: kyläläisten 

 kohtelu toisiaan kohtaan kohteliasta. 

3 b. Palkittiin paikalle pysähtyviä hitaudesta, esim. 3 tunnin 

 pysähtymisestä saat alennusta bensasta. Mitä hitaampi olet, sen  

 paremmat alennukset. Joroisista ei voi ajaa ohi pysähtymättä. 

3 c. Maanviljelijät päättivät käyttää tienvarsipellot eläinten 

 laidunalueina. Pienet joutomaat käytettiin kukkaketoina. 

 Kesäisin lukiolaisia palkattiin tienvarsipaimeniksi. Tehtiin 

 tienvarsi- ja ympäristösuunnitelma. 

3 d. Ks. kohta c. 

3a. Kunta, kaavoitus,  

 ympäristötoimi, 

 elinkeinotoimi

 Lähiruokaan siirtyminen:  

 kunnanvaltuuston  

 päätös. 

3b. Yritysyhteistyö

3c. Maatalousyrittäjät,  

 kunta, ja ympäristötoimi  

 yhdessä yhteistyö- 

 kumppanien kanssa

3a. Kunta ja maatalous 

 yrittäjät. Tämä toiminta  

 osana lähiruokahanketta

3b. Osana yritysten 

 verkostoitumis-

 hanketta.

3c.Maatalousyrittäjät/ 

 kunta/nuorten kesä 

 työllistäminen

4. Yhteishenki; 1 ääni

a. Seudullisen yhteishengen  

 luoja; 1 ääni

b.  Hyvä yhteishenki, joka vie  

 asioita ja ihmisiä eteenpäin 

c. Kansainvälisyys, 

 monikulttuurisuus, 

 suvaitsevaisuus

4 a. Hämmästytettiin naapurikunnat muuttamalla 

 toimintakulttuurimme poikkeuksellista yhteistyötä rakentavaksi. 

4 b. Ks. a. 

4 c. Hyödynnettiin kylänraitilla ja alueella olevia kansainvälisiä 

 yhteyksiä. Valjastettiin paikalliset ulkomaalaiset yrittäjät 

 kansainvälisien yhteyksien agenteiksi. Yrityksien kansainvälistyessä  

 Joroinen kansainvälistyi. Yritysten olemassa olevien 

 kv-yhteyksien kehittäminen ja  hyödyntäminen

4a. Kunta, yrittäjät,  

 yhdistykset yhdessä

4c. Elinkeinotoimi,  

 yritykset, kv. toimijat

4a. Yritysfoorum  

4c.Yritysten 

 kansainvälistymishanke:  

 paikalliset ulkomaalaiset  

 yrittäjät kv-yhteyksien  

 agenteiksi. 

5.  Asukasmäärän kasvu; 1 ääni

a. 10000 asukasta; 1 ääni

b. töitä 10000 asukkaalle

c. Suur-kunta: 10000 asukasta  

 vuonna 2025 

5. Ks. edelliset kohdat 1-4

6.  Uusi visio; 1 ääni 6. Ks. edelliset kohdat 1-4
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