
 

 

 

Matkailun teemaryhmä 
 

Vahvuudet nyt Heikkoudet nyt 

1. Saavutettavuus, 5 ääntä 

a.  saavutettavuus: auto, vene, juna, lento-

kone, 3 ääntä 

b. liikenneyhteydet, 1 ääni 

c. vesistöt, 1 ääni 

d. 5-tie 

2. Tapahtumat, 5 ääntä 

a. Tapahtumat, 3 ääntä 

b. Tapahtumat: Teris, Musapäivät, 1 ääni 

c. Tapahtumat: musiikki, teräsmies, golf, 1 

ääni 

d. Teräsmieskisat + lentokenttä: halpalen-

not, päivämatkat – ei majoitusta! 

e. Musiikkipäivät ja 5-tie: myös satunnai-

sia matkailijoita 

3. KartanoGolf; 2 ääntä 

a. Golf: kisat, kurssit, tapahtumat, 2 ääntä 

4. Yrittäjät/yrittäjämäisyys, 5 ääntä 

a. yrittäjähenkisyys, 1 ääni 

b. Rella Vinur, 2 ääntä 

c. tilausravintolat: lähiruoka, korkea laatu 

segmentille, esim. Juhanala, Immola, 

Kirvesranta, 2 ääntä 

d. Karavan 

5. Toimintaympäristö, 3 ääntä  

a. kartanokulttuuri, 2 ääntä 

b.  teollisuuskaupungin läheisyys, 1 ääni 

c. todellisen maaseudun aitous (taajamien 

ulkopuolella) 

d. luonto 

1. Majoitustilojen puute, 5 ääntä 

a. majoitustilojen puute, 5 ääntä 

b. oikeantyyppisen majoituskapasiteetin puute 

c. laadukas majoitus puuttuu 

2. Yhteistoiminta ja verkostoituminen, 7 ääntä 

a. yhteistyön puute: paikallinen, alueellinen, 4 

ääntä 

b. verkostointi vähäistä eikä aina kohtaa, 2 ääntä 

c. verkostoitumisen puute – yhteen hiileen pu-

haltaminen, 1 ääni 

d. yhteistoiminta 

e. kunnan suhtautuminen yrittäjyyteen 

f. savolainen kateus 

3. Matkailupalvelut, 8 ääntä  

a. pysähdyttävä tekijä 5-tien kulkijoille, 2 ääntä 

b.  Alko/elämykset, 2 ääntä 

c. talvimatkailutarjonnan puute, 2 ääntä 

d. keskustaajama ei ole viihtyisä, 1 ääni 

e. kauppaliikkeiden aukioloajat, 1 ääni 

f. kunnon oikea lihatiski; S-market 

g. sivutoimisuus/osa-aikaisuus 

h. tekemistä lapsille ja eri-ikäisille, verkostomai-

nen palvelutuottaminen 

4. Markkinointi 

a. markkinointi,  

b. matkailuinfon ”köykäisyys” 

c. näkyvyys netissä 

 

Joroinen 2025 vision painopisteet 

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 

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 

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 

3. Yhteistyö 

a. matkailun verkostuneisuus: teematapahtumien järjestäminen 

b. verkostoituminen : kunnan sisällä 



 

4. Majoitus; 4 ääntä 

a. Majoitus: kylpylä-hotelli, murtomaahiihtokeskus; 4 ääntä 

b. riittävä majoituskapasiteetti 

c. Karhulahden kaava-alue myydään venäläisille 

5. Ympärivuotisuus; 3 ääntä 

a. ympärivuotinen, monipuolinen matkailutarjonta; 3 ääntä 

b. matkailutarjonta ympärivuotista 

6. 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 

 

 


