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TIIVISTELMÄ  

 

HYVÄ KYLÄ- hankkeen tavoitteena on löytää ne tekijät, joihin koko Joroisten pohjoisosan ja 

kirkonkylän yhteisö; asukkaat, yrittäjät, järjestöt ja kunta uskovat ja löytävät yhteisen 

kehittämissuunnan. Lopputuloksena hankkeesta saadaan Joroisten kirkonkylän, Kuvansin taajaman 

ja Pohjois-Joroisten maaseutualueiden ”kyläsuunnitelma”, joka luo kokonaisprofiilin ja 

kehittämissuunnitelman maantieteellisesti ko. alueesta. Kyseessä on siten Joroisten kunnan osalta 

kaikkein keskeisimpien alueiden tulevaisuuden menestystekijöiden yhteensovittaminen ja niiden 

sisäinen ja ulkoinen markkinointi. Tätä yhteisöllisen tiedon keräämistä ja ideoiden jatkojalostusta 

voidaan hyödyntää myös kunnan pohjoisosan kaavoitusprosessissa, jolla mahdollistetaan 

käytännössä pitkälti Joroisten tulevaisuuden rakennus- ja palveluverkostoa. 

 

Kirkonkylän ja Kuvansintaajaman sekä kyläyhteisöjen ja niihin liittyvien liikenteellisten ja 

matkailullisesti potentiaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisen avulla Joroisten kirkonseudun 

alueesta voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti toimiva ja monipuolinen palvelu-, yritys- ja 

matkailutoimintojen alue, jolla on positiivinen markkina-arvo, se on vetovoimainen ja saa aikaan 

investointeja, palveluiden monipuolista kehittymistä, matkailutuotteiden tuotekehitystä ja näiden 

kautta kysynnän lisääntymistä, millä kaikella on positiivista merkitystä ihmisten sekä yritysten 

sijoittumiseksi Joroisiin.  

 

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 

Maaseudun asuinympäristön ja palveluiden kehittämistä on perinteisesti lähestytty ”kylä 

näkökulmasta”, jolloin kylällä on yleensä tarkoitettu haja-asutusalueen asutuskokonaisuuksia. 

Maaseudun palvelutarjonnasta pääosa on siirtynyt kirkonkyliin ja vastaaviin lähitaajamiin. 

Maaseudun edelleen muuttuessa, keskeisten palvelujen ja toimintojen säilyminen näissä 

kirkonkylissä ja lähitaajamissa voi olla ratkaiseva tekijä yritysten ja asukkaiden 

sijoittumispäätökselle ja viihtymiselle alueella. Kylien kehittämisen työkaluja kuten 

kyläsuunnittelua voidaan ja täytyykin soveltaa myös keskustaajamien kehittämisen apuna. Hyvän 



kehittämissuunnitelman tärkein osa on asukkaiden, yritysten, ja yhteisöllisten sekä julkishallinnon 

toimijoiden tarpeiden ja näkemysten kokoaminen. Tarpeiden ja näkemysten perusteella on 

mahdollista laatia toimivia kehittämissuunnitelmia. 

KEHITTÄMISTARPEEN AIHEUTTAJAT 

 

Väestön väheneminen 

kunnan väestö vähenee 0,5 – 1,0 %/v 

erityisesti ne, joiden ei pitäisi lähteä, lähtevät eli nuoret ja aktiiviväestö 

 

Ostovoiman vähentyminen 

Varkauden läheisyys on kunnalle hyväksi työllisyyden suhteen, mutta toisaalta 

ongelmallinen, koska ostovoima suuntautuu liiaksi Varkauden kaupallisiin palveluihin, 

toisaalta Varkauden elinkeinorakenteen muutoskriisin heijastuminen Joroisiin ja etenkin 

Kuvansin taajamaan, aiheuttaa lisääntyviä ongelmia työllisyydessä, sosiaalisessa elämässä ja 

lasten ja nuorten elämän laadussa. 

Joroisten taajamaan tulisi saada lisää kaupallisia palveluita ja palvelutoimintaa yleensäkin 

 

Keskusta-alueiden markkina-arvon alhaisuus 

keskusta-alueen ja sen ympäristön markkina-arvoa ja vetovoimaisuutta tulisi saada nostettua 

mm. Kartano-Golf Oy:n alueille tehtävien matkailuinvestointien ja liikenne-aseman sekä sen 

ympäristön kaupallisten palveluiden avulla 

tämän seurauksena kirkonseudun keskustan kokonaisvaltainen uudistumiskierre olisi saatava 

aikaiseksi 

 

 

Kuntatalouden ongelmat 

kunnan talous on tällä hetkellä vakaa ja ylijäämäinen, mutta myös Joroisten kunnan talous 

on kiristynyt ja Varkauden alueen negatiiviset työllisyyteen liittyvät ratkaisut heikentävät 

talousnäkymiä entisestään. 

taloustilanteen hallittavissa oleminen edellyttää investointeja alueelle, jotka luovat uusia 

työpaikkoja eri toimialoille sekä uudistavat kuntakuvaa 

 



Ns. vanhan liikekeskustan rooli tulevaisuudessa  

mikä on ns. vanhan liikekeskuksen rooli tulevaisuudessa, ettei kaupallisten palveluiden 

painopiste siirtyisi liikaa VT 5 risteysalueelle? 

 

 Yhteisöllisyys 

Joroisten lukuisat järjestöt toimivat itsenäisesti, vuoropuhelu järjestöjen kesken on vähäistä 

samoin kuin akselilla kunta- järjestöt 

yrittäjäjärjestöt – muut järjestöt  

 

 

 KEHITTÄMISEN POTENTIAALISET MAHDOLLISUUDET 

 

Keskustan ja sen lähialueiden kaikinpuoleiseksi kehittämiseksi antavat mahdollisuuden seuraavat 

lähtökohdat: 

 

Nykyisen kirkokylän vahvuuksia ovat:  

Koskentien uusi ilme 

puukirkko ja kellotapuli 

urheilutalo ja uusi hiekkatekonurmi ja laadukas urheilukenttä 

hyvät julkiset palvelut  

 

VT 5 eritasoristeys ja lentoaseman alue 

Joroisten kohdalle on valmistunut uusi Valtatie 5 ja sitä myötä uusi eritasoristeysalue 

kunta on ostanut ja kaavoittanut risteysalueen maa-alueet yritystoimintaa varten  

valtatiellä liikennöi n. 8000 autoa/vrk 

kunta on ostanut VT 5 – lentoasema väliseltä alueelta maa-aluetta, jonne se on kaavoittanut 

uusia yritystontteja 

lentoasema tarjoaa myös yksilöllisen liikennöinnin mahdollisuuden reittiliikenteen ohella 

lentomahdollisuus tarjoaa logistisen kilpailuedun 

 

 



Kotkatharjun ulkoliikunta-alue 

Kartano Golf Oy:n alueeseen liittyy välittömästi laaja ja monipuolinen sekä maastollisesti 

monimuotoinen Kotkatharjun ulkoliikunta-alue, jota voi edelleen kehittää ja liittää golfin 

alueeseen Tahkorannantien alitustunnelilla 

Kotkatharjun alueella on 

luontopolku 

hyppyrimäki 

kesäteatteri 

ampumarata 

ulkoilureittejä 

Natura-aluetta 

latuja 

pururata 

Kotkatharjun alueen järjestöjen aktivoiminen kehittämistoimintaan; mm. kesäteatteri, 

urheiluseura, ampumaseura, golffarit jne.  

 

Vesistö 

Kartano Golf Oy:n alueet rajautuvat Saimaan vesistöön, joka mahdollistaa esim. 

golfpaviljongin rakentamisen sekä vesistön tarjoamat luontomatkailupalvelujen 

tuotteistamismahdollisuudet. 

 

Venesatama 

lentoaseman vieressä Saimaan Haapaselällä on venesatama, josta pääsy Saimaalle 

 

Kuvansin mahdollisuudet 

Tarjoaa Varkauden läheisyydessä maaseutumaisen asumisvaihtoehdon 

Väestön ikärakenne nuorekas 

Väestön koko riittävä palveluiden kehittämiseksi 

 

Maaseutualue /Pohjoiset Kylät  

Tarjoaa yrittämismahdollisuuksia  

Verkostot  

Kaavoituksen myötä selkeä kehittämiskohde 



HANKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTA 1.8.2010-31.8.2011 

 

HYVÄ KYLÄ- hanke on  reilun vuoden mittainen intensiivinen kehittämis-, yhteisölähtöinen  

koordinointiprojekti, jonka aikana laajan osallistujaryhmän avulla löydetään yhteinen näkemys 

Joroisten kehittämisen suunnasta ja tavoitteista. Hanke tuottaa useita järjestöjen, yritysten sekä 

julkishallinnon konkreettisia kehittämishankkeita ja investointeja. Hanketta hallinnoi Joroisten 

kunta, yhteyshenkilönä kunnan puolelta toimii kehitysjohtaja. Toimintamallina laaja yhteisöllinen 

osallistaminen ja ideointi konkreettisiin kehityshankkeisiin, on uudenlainen tapa tehdä maaseudun 

kehittämistä yhtä kyläyhteisöä laajemmalla maantieteellisellä alueella.  

 

Lopputuotoksena valmistuu Joroisten HYVÄ KYLÄ –suunnitelma, joka profiloi kehittämistoimet 

asumisen, yrittämisen, vapaa-ajan ja matkailu teemojen kautta, niin että Joroisten työpaikka- ja 

väestökehitys, palvelut, infrastruktuuri ja yhteisöllisyys saadaan myönteiselle kehitysuralle.  

 

Kehittämishankkeelle perustetaan asiantuntijaryhmä, jonka vastuulla on hankkeen kokonaisuuden 

etenemisen seuraaminen ja ohjaus. Asiantuntijaryhmän lisäksi jokaiselle teemalle: asuminen, 

yrittäminen, vapaa-aika ja matkailu muodostetaan oma työryhmä, jotka perehtyvät omaan 

teemaansa ja työryhmän jäsenet tuovat omien taustaryhmiensä mielipiteet tietoisuuteen.  

Työryhmien työskentelyn tueksi toteutetaan kunnan www-sivuston kautta kuntalais- ja 

järjestökysely kehittämisideoista ja -halukkuudesta.  Työryhmien työskentelyyn ostetaan 

asiantuntijapalveluina ”sparraajia” joiden tehtävänä on pitää toimeksiannosta kiinni, sparrata 

työryhmiä ja tuottaa laadukas loppuraportti eli kokonaisuus kehittämissuunnitelmaan teeman osalta.  

 

Teemaryhmien ohessa nuorten näkemyksiä kirkonkylän kehittämiseksi selvitetään erillisellä 

esimerkiksi yläkouluun ja lukioon suunnatulla kyselyllä ja työpajatoiminnalla. Keskeisinä 

yhteistyökumppaneina toiminnassa voivat olla esimerkiksi nuorisotoimi ja -valtuusto sekä -järjestöt. 

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen suunnitteluvaiheessa on tärkeää. Nuorten ajatukset 

voivat lisäksi tuoda uusia näkökulmia esimerkiksi palveluiden järjestämiseen. Sosiaalisenmedian 

käyttöönotto avaa uudenlaisia reittejä saada ideoita nuorilta, kutsua heitä verkkoon koolle 

keskustelemaan eri teemojen osalta jne. Tässä hanke tulee olemaan aktiivinen.  

 



 

 

Projektipäällikön tehtävät muodostuvat pitkälti hankkeen hallinnoinnin, tarjouspyyntöjen yms. 

rutiinien hoidosta, teemaryhmien tarvitsemien selvitysten ja asiantuntijoiden hankkimisesta, 

tiedottamisesta ja hankkeen edustajana toimimisesta eri yhteistyöverkostoissa. 

 

Alkusyksystä 2010 hankkeessa kootaan teemaryhmät ja niiden työskentely alkaa. Teemaryhmien 

alustavaa kokoonpanoa on selvitetty liitteessä 1.  Talven 2010-2011 aikana tehdään kattava 

kuntalais- ja järjestökysely www.joroinen.fi sivuilla. HYVÄ KYLÄ –suunnitelman tekemisestä 

tiedottaminen ja koko yhteisön aktivointi Joroisten tulevaisuuden rakentamiseen ovat syksyn 

tärkeintä työsarkaa. Erityisryhmiä ovat lapsiperheet, nuoret, ikäihmiset ja kyläyhteisöt. 

 

Kevään 2011 aikana hiotaan teemaryhmien tuotoksia, valmistellaan yritysten, yhteisöjen kanssa 

kehittämisideoista tulleita kehitys- ja investointihankkeita valmiiksi ja toteutettaviksi hankkeiksi. 

Kesällä kootaan Joroisten kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu tehtyyn 

kyselyyn, työryhmien työskentelyyn ja jatkotyöstettyihin kehittämis- ja investointihankkeisiin. 

Hanke järjestää yhdessä Joroisten kunnan ja Joroisten musiikkipäivien kanssa heinäkuun lopussa 

2011 kansanjuhlan, jossa Joroisten HYVÄ KYLÄ -suunnitelma julkaistaan.  

 

Lopullinen HYVÄ KYLÄ- suunnitelma luo mallin myös muihin kuntiin monistettavaksi siitä, 

miten kuntakeskusta ja sen ympäristöä  voidaan kehittää laajan toimijajoukon voimin ja minkälaisen 

prosessin edellämainittu HYVÄ KYLÄ-suunnitelma valmistuakseen tarvitsee.  

 

HYVÄ KYLÄ- hankkeen toimintaideologia on tiivistetty seuraavaan kuvaan:  

 

Asiantuntijaryhmä 

 

projektipäällikkö 

Asumisen 

teemaryhmä 

Yrittäjyyden 

teemaryhmä 

Matkailun 

teemaryhmä  

Vapaa-aika 

teemaryhmä 

http://www.joroinen.fi/


 

 

 



HANKKEEN BUDJETTI  

 

Hankkeelle palkataan kokoaikainen projektipäällikkö. Palkkakuluihin on laskettu 13 kuukauden 

palkkakustannukset. Projektipäällikkö ostaa asiantuntijuutta hankkeen kokonaisuudesta vastaavan 

asiantuntijaryhmän päätösten mukaisesti mm. työryhmien sparraukseen, erityisselvitysten 

tekemiseen, nettipohjaisen kyselyn tuottamiseen, hankkeesta tiedottamiseen ja aktivointiin. 

Teemaryhmien työskentelystä ei makseta korvauksia, vaan ryhmien edustajat luovuttavat aikansa 

hankkeelle vastiikkeettomana työsuorituksena 10 € /h.  

Vuosittainen kustannusarvio:     

 2010 2011 Yhteensä 
projektipäällikkö 4 800   26 400   31 200   

sivukulut 1 920   10 560   12 480   

Henkilöstökustannukset yht. 6 720   36 960   43 680   

Ostopalvelut:    

markkinointi 1 500   2 000   3 500   

asiantuntijatyö 5 000   15 000   20 000   

Ostopalvelut ja palkkiot yhteensä 6 500   17 000   23 500   

vuokrakustannukset 500   1 125   1 625   

Kotimaan matkakulut 700   1 300   2 000   

Muut kustannukset 500   1 500   2 000   

Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ 400   1 100   1 500   

Kulut yhteensä 15 320   58 985   74 305   

 

Asiantuntijapalveluita ostetaan hankeessa tehtäviin seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: 

Asiantuntijapalveluiden erittely:    

Tietokannan tekeminen kyselyyn 4 000   

Teemaryhmien sparraajat, raporttien 

kirjoitus 14 000   

Tiedon osto ja muokkaus 2 000   

Asiantuntijapalvelut  Yhteensä 20 000   



 

Teemaryhmien sparraaja 5 päivää / ryhmä * neljä ryhmää, palkkio max 700 €/ päivä = 14 000 €. 

Asiantuntija- ja muut ostopalvelut kilpailutetaan Joroisten kunnan hankintasäännön mukaisesti.  

HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA 

 

HYVÄ KYLÄ- hankkeelle haetaan rahoitusta RaJuPuSu Leaderista, rahoitusosuudet ovat 

seuraavat: 

Vuosittainen rahoitussuunitelma: 2010 2011 yhteensä 
Haettava Leader avustus 90 % kustannuksista 13 022   50 137   63 159   

Yksityinen rahoitus:     

rahallinen osuus 1 548   8 098   9 646   

vastikkeetta tehty työ 750   750   1 500   

Yhteensä 15 320   58 985   74 305   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

19.4.2010    Joroisten kunnanhallitus 

 

 

 

 

 


