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1. Taustaa 
 

Joroisten kunnan Hyvä Kylä – hanke on reilun vuoden mittainen intensiivinen kehittämishanke. 

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Leader 

toimintaryhmänä on RaJuPuSu.  Hankkeen tarkoituksena on löytää ne tekijät, joihin koko Joroinen: 

asukkaat, järjestöt, yritykset ja kunta, uskovat ja löytävät yhteisen kehityssuunnan. Kyselyn 

tavoitteena oli selvittää joroislaisten vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden mielipiteitä ja 

kehittämisideoita Joroisten palveluista Hyvä Kylä  -hankkeen kehittämissuunnitelmaa varten.  

 

Kysely toteutettiin Ideakone Oy:n Kyselykoneen avulla sen helppouden, edullisuuden sekä 

tarkoituksenmukaisuuden vuoksi. Kyselyyn pääsi vastaamaan Joroisten kunnan internetsivuilla 

olevasta linkistä ja se oli avoinna internetissä 27.1.–31.3.2011 välisen ajan. Kyselystä tehtiin 

paperiversioita, joihin pystyi vastaamaan 27.1.2011 Joroisten kunnan avointen ovien päivässä ja 

8.2.2011 S-Marketin aulassa. Vastauskaavakkeita ja palautuslaatikoita oli myös kunnanviraston 

aulassa, kirjastolla sekä terveyskeskuksen odotusaulassa. Kyselystä tiedotettiin Joroisten kunnan 

nettisivuilla sekä ilmoituksella Joroisten lehdessä 3.2.2011. Vastaamisen aktivoimiseksi kyselyn 

määräajan loppuun mennessä vastanneiden kesken arvottiin 2 kpl lahjakortteja ja tuotepalkinto. 

Kyselyyn vastasi 31.3.2011 mennessä 283 joroislaista, mikä on kohtuullisen hyvä määrä. Joroisissa 

asui kyselyhetkellä 5368 ihmistä, joista 4332 kpl yli 18-vuotiasta.  

2. Vastaajien taustatiedot 
 

Kyselyyn vastasi 283 joroislaista. Vastaajista 61 % oli naisia ja 39 % miehiä. 8 vastaajaa ei 

ilmoittanut sukupuoltaan. Ikänsä ilmoittaneiden vastaajien keski-ikä oli 39,38 vuotta. Suurin osa 

vastaajista, 30 % oli 31-45 -vuotiaita. Seuraavaksi suurimmat vastaajaryhmät olivat 46-55 -vuotiaat, 

24 % ja 56-65 -vuotiaat, 22 %. Taulukossa 1 on esitetty vastaajien ikäjakauma. 

 

Taulukko 1. Vastaajan ikä 

 4 ( 1% ) Alle 16 vuotta 

 4 ( 1% ) 16-19 vuotta 

 29 ( 10% ) 20-30 vuotta 

 83 ( 30% ) 31-45 vuotta 

 67 ( 24% ) 46-55 vuotta 

 62 ( 22% ) 56-65 vuotta 

 19 ( 7% ) 66-75 vuotta 

 12 ( 4% ) Yli 75 vuotta 

 280 (100%) Kaikki yhteensä 

 39.38 Valittujen keskiarvo 
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95 % vastaajista vastaajista oli vakituisia ja 5 % vapaa-ajan asukkaita. Suurin osa vastaajista, 47 % 

vastaajista ilmoitti asuinpaikakseen Joroisten kirkonkylän. Muista kunnan osista kysymyksiä tuli tasaisesti. 

Huomioitavaa on, että vain 9 % vastaajista oli kotoisin Kuvansista, vaikka siellä asuu lähes yhtä paljon 

ihmisiä kuin kirkonkylälläkin. Yksi vastaajista ilmoitti asuinpaikakseen ”Muu”, jolloin se oli Tiemassaari.  

 

Taulukko 2. Vastaajan asuinpaikka tai vapaa-ajanviettopaikka 

 120 ( 47% ) Joroisten kirkonkylä 

 17 ( 7% ) Koskenkylä tai Joroisniemi 

 24 ( 9% ) Kuvansi, Palviainen tai 

Katisenlahti 

 22 ( 9% ) Kolma, Järvikylä, Kollinjoki, 

Hallamäki, Ryyhtölä tai Pasala 

 16 ( 6% ) Huutokoski, Ruokoniemi, 

Vättilä tai Lapinmäki 

 13 ( 5% ) Maavesi, Kiekka tai 

Montolanmäki 

 13 ( 5% ) Kerisalo tai Hyviänniemi 

 5 ( 2% ) Kerisalonsaari 

 9 ( 4% ) Tahkoranta tai Kotkatlahti 

 14 ( 5% ) Lahnalahti, Kaitainen, 

Savuniemi, Katajamäki, Härkälänmäki, 

Siilinkivi, Pakinmaa tai Sydänmaa 

 1 ( 0% ) Kuokkala 

 1 ( 0% ) Muu, 

 255 ( 100% ) Kaikki yhteensä   

 

Kyselyyn vastanneista vapaa-ajanasukkaista 36 % oli naisia ja 64 % miehiä. Vastanneista vapaa-ajan 

asukkaista valtaosa, 43 % oli iältään 56-65 vuotta. Vastaajien keski-ikä oli 40,43 vuotta. Taulukossa 3 on 

kuvattu kyselyyn vastanneiden vapaa-ajan asukkaiden ikäjakauma.  

Taulukko 3. Vapaa-ajan asukkaiden ikä 

 0 ( 0% ) Alle 16 vuotta 

 0 ( 0% ) 16-19 vuotta 

 3 ( 21% ) 20-30 vuotta 

 4 ( 29% ) 31-45 vuotta 

 1 ( 7% ) 46-55 vuotta 

 6 ( 43% ) 56-65 vuotta 

 0 ( 0% ) 66-75 vuotta 

 0 ( 0% ) Yli 75 vuotta 

 14 ( 100% )Kaikki yhteensä 

 40.43Valittujen keskiarvo 

 

 

Kyselyn vastanneiden vapaa-ajanviettopaikat on esitetty taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Vapaa-ajanviettopaikat 

 2 ( 15% ) Joroisten kirkonkylä 

 1 ( 8% ) Koskenkylä tai Joroisniemi 

 0 ( 0% ) Kuvansi, Palviainen tai 

Katisenlahti 

 3 ( 23% ) Kolma, Järvikylä, Kollinjoki, 

Hallamäki, Ryyhtölä tai Pasala 

 2 ( 15% ) Huutokoski, Ruokoniemi, 

Vättilä tai Lapinmäki 

 1 ( 8% ) Maavesi, Kiekka tai 

Montolanmäki 

 0 ( 0% ) Kerisalo tai Hyviänniemi 

 2 ( 15% ) Kerisalonsaari 

 2 ( 15% ) Tahkoranta tai Kotkatlahti 

 0 ( 0% ) Lahnalahti, Kaitainen, Savuniemi, 

Katajamäki, Härkälänmäki, Siilinkivi, 

Pakinmaa tai Sydänmaa 

 0 ( 0% ) Kuokkala 

 0 ( 0% ) Muu, 

 13 ( 100% ) Kaikki yhteensä   
 

 
 

 

Kaikista kyselyyn vastanneista suurin osa, 23 % oli työntekijöitä, seuraavaksi suurin ryhmä olivat 

eläkeläiset, 21 % vastaajista. Kaikki ammattiryhmät olivat kyselyssä edustettuina. Taulukossa 5 on 

yhteenveto vastaajien ammateista / asemasta.  

 

Taulukko 5. Vastaajan ammatti/asema 

 14 ( 5% ) Koululainen tai opiskelija 

 12 ( 4% ) Johtaja 

 43 ( 16% ) Toimihenkilö tai 

virkamies 

 63 ( 23% ) Työntekijä 

 40 ( 14% ) Yrittäjä 

 22 ( 8% ) Maanviljelijä 

 9 ( 3% ) Kotiäiti / koti-isä 

 58 ( 21% ) Eläkeläinen 

 14 ( 5% ) Työtön 

 2 ( 1% ) Muu 

 277 ( 100% ) Kaikki yhteensä  
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Vapaa-ajan asukkaista suurin osa, 31 % oli työntekijöitä. Taulukossa 6 on kuvattuna vapaa-ajan asukkaiden 

jakauma ammatti / aseman osalta.  

Taulukko 6. Vapaa-ajan asukkaiden ammatti/asema 

 1 ( 8% ) Koululainen tai 

opiskelija 

 0 ( 0% ) Johtaja 

 1 ( 8% ) Toimihenkilö tai 

virkamies 

 4 ( 31% ) Työntekijä 

 1 ( 8% ) Yrittäjä 

 1 ( 8% ) Maanviljelijä 

 1 ( 8% ) Kotiäiti / koti-isä 

 2 ( 15% ) Eläkeläinen 

 2 ( 15% ) Työtön 

 0 ( 0% ) Muu 

 13 ( 100% ) Kaikki yhteensä  

 

 

Kaikista vastanneista suurimmalla osalla oli ylioppilastutkinto tai ammatillinen (myös opistotasoinen) 

koulutus. Korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto oli 29 %:lla vastaajista ja perus-, keski- tai 

kansakoulun oli käynyt 23 % vastaajista. Taulukko 7 kuvaa koulutuksen jakaumaa.  

 

Taulukko 7. Vastaajien koulutus 

 

 

Vapaa-ajan asukkaista perus-, keski- tai kansakoulun käyneitä oli 14 %, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen 

koulutuksen saaneita 43 % ja korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 43 % .  
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Taulukko 8. Vapaa-ajan asukkaiden koulutus 

 

 

Suurin osa vastaajista, 42 % , asui kahden huoltajan lapsiperheessä, katso taulukko 9. Seuraavaksi useimmin, 

39 %)  vastaajat asuivat perheessä, jossa ei ole alaikäisiä lapsia. Yksi asuvia oli 15 % vastaajista ja yhden 

huoltajan lapsiperheitä 4 %.  

Taulukko 9. Perheen tyyppi 

 

 

Vapaa-ajan asukkaista yli puolet, 54 % (7 kpl) asui taloudessa, johon ei kuulu alaikäisiä lapsia. Yksin asuvia 

oli 38 % (5 kpl) ja kahden huoltajan lapsiperheitä 8 % (1 kpl) vastaajista.  

 



  7 

3. Asuminen ja ympäristö 

 

Kysymyksessä 8.1. tiedusteltiin vastaajien kunnallisten palvelujen käytöstä. Lähes kaikki, 92 %, 

kysymykseen vastanneista oli käyttänyt terveydenhuollon palveluita, joko satunnaisesti tai usein. Lähes neljä 

viidestä vastaajista, 81 %, oli käyttänyt kirjaston palveluja satunnaisesti tai usein. Energialaitoksen palveluja 

oli käyttänyt 72 % vastaajista. Muiden kunnallisten palvelujen käyttö vastaajien keskuudessa oli 

vähäisempää. Yhteenveto vastauksista on taulukossa 10.  
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Kysymyksessä 8.2. kysyttiin, missä vastaaja tai hänen perheensä jäsen oli käyttänyt tiettyjä kunnallisia tai 

viranomaispalveluja. Vastaukset on koottu taulukkoon 11. Merkille pantavaa on, että palvelujen käyttö 

pitkälti on siirtynyt internetiin, milloin se vain on mahdollista.  

Taulukko 11. Palvelujen käyttö 

 Joroinen Juva tai 

Rantasalmi 

Varkaus Pieksämäki Mikkeli Kuopio Internet  Muualla En ole 

käyttänyt 

Verovirasto  4 % 25 % 3 % 2 % 0 % 41 % 5 % 20 % 

Kelan palvelut 45 % 2 % 9 % 1 % 0 % 0 % 23 % 1 % 19 % 

Poliisin lupapalvelut 10 % 13 % 30 % 1 % 0 % 0 %  1 % 45 % 

Työvoimatoimisto 29 % 2 % 6 % 0 % 0 % 0 % 13 % 1 % 47 % 

Tk:n lääkäripalvelut 54 % 1 % 21 % 1 % 8 % 5 %  3 % 7 % 

Hammaslääkäripalvelut 69 % 0 % 11 % 1 % 1 % 1 %  3 % 14 % 

Sairaalapalvelut   16 % 1 % 26 % 8 %  4 % 44 % 

Yksityiset terveydenhuollon 

palvelut 

7 % 0 % 43 % 2 % 2 % 7 %  3 % 36 % 

Päivähoitopalvelut 21 % 0 % 1 % 0 %    0 % 77 % 

 

Kysymyksessä 8.3. kysyttiin, mitä kunnallisia tai viranomaispalveluja Joroisiin tarvittaisiin lisää. Moni 

vastaaja toivoi takaisin niitä palveluja, joita aiemmin Joroisista sai, mutta jotka nyt ovat siirtyneet muualle. 

Poliisia takaisin toivoisi suurin osa vastaajista. Erään vastaajan mielestä poliisin läsnäolon puute näkyy 

päivittäin esim. liikenteessä. Poliisin ollessa paikalla jää jatkuvasti kiinni rattijuoppoja. Poliisin läsnäololla 

olisi myös rauhoittava vaikutus nuorten liikennekäyttäytymiseen. Kaikki joroislaiset eivät myöskään ole 

löytäneet kunnan yhteispalvelupistettä ja sen hoitamia poliisin lupa-asioita, vaan ovat hoitaneet asiat 

puhelimitse. Toiset taas pitävät nykyisiä lupapalveluja vähintään kankeina.  Toinen takaisin toivottava 

palvelu on verotoimisto ja veroviraston palvelut. Myös kunnollisia postipalveluja, pysyviä 

eläinlääkäripalveluja sekä kodinhoitopalveluja toivottiin. Lomatoimistoa ja lomituspalvelu toivottiin takaisin 

Joroisiin. Osa vastaajista oli sitä mieltä että mahdollisimman moni palvelu tulisi olla saatavilla netin kautta.  

Moni vastaaja pitäisi tärkeänä myös erilaisten terveydenhuoltoon liittyvien erityispalvelujen saatavuutta. 

Vastaajien mielestä Joroisissa tarvittaisiin lisää lääkäripalveluja sekä psykologin ja gynekologin palveluja.  

Neuvola ja kuntoutuspalvelut toimivat vastaajien mielestä hyvin. Vanhuspalveluihin toivotaan 

masennushoitajaa. Vanhuspalveluihin oltiin osittain tyytymättömiä. Vanhusten näkökulmasta palvelujen 

saanti on hajallaan, yksinäinen vanhus ei monesti itse edes ymmärrä hakea tiettyjä palveluja. Kukaan ei 

koordinoi palvelukokonaisuutta eikä ota vastuuta kokonaisuudesta. Ihmisiä juoksutetaan luukulta luukulle. 

Toinen ikäryhmä, jolle toivottiin lisää palveluja, on nuoret, joille toivottiin enemmän tekemistä ja 

kokoontumispaikkoja.  

Vastaajien mukaan lapsiperheille tarvitaan lisää vuorottelu- ja yöhoitopaikkoja. Äitiysneuvolan toivottaisiin 

tekevän yhteistyötä Varkauden kanssa, jolloin sieltä voisi saada mm. ultramahdollisuuden. 

Lastenlääkäripalvelut, oma erityislastentarhaopettaja, toimintaterapeutti sekä palvelut erityistä tukea 

tarvitseville lapsille tulisi saada lähempää kuin Mikkelistä saakka. Ostopalveluina Tietotaidosta hoidettavat 

psykologin palvelut saivat moitteita, samoin kouluterveydenhuolto. Toki joidenkin vastaajien mielestä 

lapsiperheiden palvelut ovat riittävät.  

Osa vastaajista on tosin sitä mieltä että palveluja löytyy riittävästi, joko ihan Joroisista tai sitten läheltä 

Varkaudesta tai Juvalta. Erään vastaajan mielestä palvelutarjonta on melko kattavaa ja jopa parempaa kuin 

Varkaudessa, toiset olivat sitä mieltä että ”näillä pärjätään, kun Varkaus on noin lähellä”.  

Usea vastaaja oli myös sitä mieltä että nykyään saatavat palvelut, kuten Kelan ja työvoimatoimiston palvelut, 

olisi ehdottomasti säilytettävä ja niiden palvelut turvattava. Erään vastaajan mielestä kaikki palvelut tulisi 

löytyä omasta kunnasta tai netin kautta. Osa vastaajista kannatti sitä, että Joroinen säilyisi itsenäisenä 

kuntana, olisi erottava JJR-yhteistyöstä mutta oltava liittymättä Varkauteenkin. Asiat tulisi hoitaa 

sopimuspohjalta. Erään vastaajan mielestä ainakin teknisen toimen palvelujen tulisi olla Joroisissa.  
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Kysymyksessä 8.4. tiedusteltiin sitä, miten tärkeinä eri asioita pidetään viihtyvyyden kannalta. Kaikkia 

kysyttyjä asioita pidettiin pääsääntöisesti tärkeinä asuinympäristön viihtyisyyden kannalta. Rauhallinen 

asuinympäristö oli erittäin tärkeää 74 %:lle vastaajista, hyvä tiestön kunto oli erittäin tärkeä 60 %:lle 

vastaajista ja luonnonläheisyys oli erittäin tärkeä 51 %:lle vastaajista. Taulukkoon 12 on koottu yhteenveto 

vastauksista.  

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

0 %

1 %

5 %

6 %

6 %

8 %

1 %

1 %

0 %

15 %

9 %

8 %

10 %

5 %

4 %

1 %

43 %

43 %

49 %

46 %

39 %

35 %

24 %

35 %

39 %

35 %

34 %

51 %

60 %

74 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Vaikutusmahdollisuus yhteisiin asioihin

Hyvät liikenneyhteydet

Palvelujen läheisyys

Hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet

Luonnonläheisyys

Tiestön hyvä kunto

Viihtyisä ja rauhallinen asuinympäristö

Taulukko 12. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita ajatellen asuinympäristösi 

viihtyisyyttä?

Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä En osaa sanoa Melko tärkeä Erittäin tärkeä

 

Avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan muita viihtyvyyteen vaikuttavia asioita. Usean 

vastaajan mielestä kirkonkylän keskustan viihtyvyyttä pitäisi parantaa: kirkonkylän ilme on ankea. 

Viihtyisyyttä lisäävät katukuvan yleinen ympäristön siisteys, yleisilme ja hyvin hoidetut julkiset rakennukset. 

Asuinympäristön, kaava-alueiden, yleisten virkistysalueiden ja viheralueiden tulisi olla hoidettuja ja 

viimeisteltyjä, nurmikot usein leikattuja. Yleisillä alueilla tulisi olla riittävästi lepopaikkoja, esim. istuimia. 

Myös yksityiset pihat ovat kaunis käyntikortti. Keskustan häpeäpilkku – sortumassa oleva keltainen vanha 

postitalo Koskentien ja Joroisniementien risteyksessä – tulisi purkaa ja tilalle laittaa jokin tyylikkäämpi 

rakennus. Hoidettuja viheralueita tulisi arvostaa muuten kuin parkkialueina. Kirkonkylällä tulisi olla 

enemmän puistoja. Vanhat liikennemerkit, jotka virheellisesti ovat olleet joillakin paikoilla jopa vuosia, tulisi 

poistaa. Esim. tietyötä osoittavat merkit keskustassa, vaikka työt on jo saatettu loppuun ajat sitten. Rapilan 

rinne tulisi kunnostaa, esim. entinen elokuvateatteri. Kerrostalo entisen osulan paikalla pilaa joidenkin 

vastaajien mielestä maiseman. Joroisiin toivottiin kotiseutuyhdistystä. Joidenkin vastaajien mielestä 

kirkonkylän liikennejärjestelyt menivät pilalle vuoden 2010 kesällä. Turvallinen, siisti ja puhdas 

asumisympäristö, riittävän väljä rakentaminen ja isohkot edulliset omakotitalotontit lisäävät viihtyisyyttä. 

Kirvesniemen rantatontteja toivottiin myyntiin. 

Toinen viihtyvyyttä lisäävä asia on liikenteen turvallisuus ja sujuvuus, niin kirkonkylällä kuin kylilläkin. 

Talvisaikaan monenlaiset pienet asiat toisivat viihtyisyyttä. Toispuoleinen hiekotus jalankulkuteille 

mahdollistaisi sen, että potkurilla ja pulkalla pääsisi etenemään. Nykyisin esim. vanhukset liikkuvat 
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potkureilla ajoväylillä, mikä aiheuttaa vaaratilanteita liikenteeseen. Auraustyöntekijöiden toivotaan auraavan 

lumet pois talojen sisääntulotiensuilta, mikäli ne on siihen ensin työnnetty.  Esteettömyyden vaatimukset 

tulisi ottaa huomioon suunnitelmia tehtäessä. Teiden parempi kunto haja-asutusalueella mahdollistaisi 

paremman liikkuvuuden ja siten lisäisi viihtyvyyttä. Vanha 5-tie on kesällä kuoppainen ja huonossa 

kunnossa, vaikka sitä käytetään edelleen runsaasti. Nopeusrajoituksen alentaminen Kolman koulun 

läheisyydessä ja suojatie sekä katuvalot koulun luona parantaisivat alueen liikenneturvallisuutta. 

Viihtyvyyttä nostaisi myös vaikuttamisen mahdollisuus kunnan ostopalveluihin ja reklamointimahdollisuus, 

mm. teiden aurauksesta sekä kevyenliikenteen väylien kunnosta.  

Kuntapolitiikasta, kunnan taloudellisesta tilanteesta ja talouden hoidosta sekä yleensä asioista tiedottamista 

pidettiin tärkeänä. Kyselyyn vastanneet toivoivat, että kunnan päättäjien linjaukset tulisivat selvemmin esille. 

Lehtikirjoitteluihin toivottiin asiallisuutta ja päättäjien toivottiin keskittyvän tekemään töitä kunnan eteen. 

Kuntapäättäjien työ Joroisten eteen sai kiitostakin. Taajaman ulkopuolelle haluttaisiin enemmän tietoa eri 

palveluista: ilmoitustaulut eivät ole tarpeeksi tehokas viestintäkeino. Turisteja varten toivottiin opasteita, ja 

tietoa siitä, mitä Joroisissa voi tehdä. Myös järjestöjen sekä tapahtumajärjestäjien toivottiin panostavan 

laadukkaaseen tiedotustoimintaan, jotta mahdollisimman moni halukas olisi toiminnasta tietoinen.  

Viihtyisyyttä lisäävät myös laadukkaat palvelut, jotka ovat järkevästi saatavilla: perhepäivähoito, koulut 

(lukio sekä kyläkoulut mukaan lukien), päivittäistavarakaupat sekä terveyspalvelut. Osa vastaajista oli sitä 

mieltä, että mikäli tarvittavaa palvelua ei löydy omasta kunnasta, niin sen saa hyvin läheltä Varkaudesta. 

Varkaus on luonnollinen asiointisuunta jokapäiväisessä elämässä. Vastauksissa tuli myös kannanottoja siitä, 

että sairaalahoidot olisi hyvä saada lähempää Varkaudesta, ei Mikkelistä tai Kuopiosta saakka. Myös poliisi- 

ja oikeuslaitoksen palvelut tulee voida hoitaa Varkaudessa. Osa vastaajista toivoi, että monipuoliset palvelu 

löytyisivät Joroisista, ettei tarvitsisi lähteä asioimaan Varkauteen saakka. Kuvansin aluetta toivottiin 

kehitettävän mm. panostamalla kauppapalveluihin. Kylmäasema olisi alueella ehdoton, ettei bensiiniä 

tarvitsisi hakea joko Varkaudesta tai kirkonkylältä. Oma Alko oli vastauksena myös tähän kysymykseen. 

Tulevaisuutta silmällä pitäen pidettiin tärkeänä panostusta lasten ja vanhustenhoitoon. Myös lentokentän 

säilyminen ja toimivuus tuli esille tärkeänä asiana. Kirkonkylältä puuttuu kunnon kahvila, johon parannusta 

toivottiin vaikkapa Seurasalin uusilta yrittäjiltä tai S-Marketilta. Häiriötön energian saanti, luotettava vesi- ja 

jätehuolto sekä toimivat tietoliikenneyhteydet luovat viihtyisyyttä. Pikalinjojen toivottiin pysähtyvän 

Koskenkylän kohdalla.  

Monipuoliset, järkiperäiset harrastemahdollisuudet lisäävät viihtyvyyttä. Liikuntapaikkojen tulee olla 

hyvässä kunnossa, mm. luistelukenttien ja hiihtolatujen tulee olla kunnossa varsinkin viikonloppuisin 

päiväsaikaan, kun ihmisillä on aikaa käydä harrastamassa. Latuverkoston tulee olla kunnossa 

mahdollisimman aikaisin talvella, myös Kolman suuntaan. Kuvansiin toivotaan parempia ulkoilualueita, 

esim. pidempi maastohiihtolatu ilman valaistu. Pururata on kehnossa kunnossa. Vastaajien mielestä on 

tärkeää, että jokainen löytäisi normaalin arjen lisäksi mieleisen ja itselle sopivan harrastuksen. Vastaajien 

mielestä uimarannat voisivat olla paremmin hoidettuja, esim. Paavalinkiven ranta. Siitä toivottiin kyläläisten 

yhteistä ”takapihaa”, jossa voisi olla vaikkapa rantarentopallokenttä, laiturit sekä siisti nuotiopaikka. 

Uimaranta olisi hyvä olla myös Tahkorannassa, sillä siellä on useita usean lapsen perheitä. Soisalo-opiston 

tarjonta saa kiitosta. Tosin musiikkiharrastusmahdollisuudet, kuorot yms. olisivat toivottuja. Kunnan ja / tai 

järjestöjen tarjoamia liikunta- ja kulttuuriharrastusryhmiä voisi olla lisää. Niitä tosin löytyy Varkaudesta. 

Liikuntaharrastuksissa, seura- ja yhdistystoiminnassa tuntuu vaivaavan vetäjäpula.  

Viihtyvyyttä lisäävät myös yhteisöllisyys, ihmisten asenteet, ilmapiiri ja ”Hyvä meininki” sekä viranomaiset, 

jotka osaavat palvella. Kylän hyvä yhteishenki on tärkeää: tietää että tarpeen tuleen löytyy apua, esim. 

Kolmalla kuulemma toimii. Paikkakunnalla tulee olla hyvä henki ja uusia ihmisiä tulee arvostaa. Erään 

vastaajan mielestä Joroisiin muuttaja on ”uusi” pitkän aikaa. Hyvä naapurusto, oma rauha ja turvallisuus 

luovat viihtyisyyttä. Poliisin puuttuminen koettiin suureksi puutteeksi.  

Vuokra-asuntojen tila on usean vastaajan mielestä erittäin huono. Asunnot ovat surkeassa kunnossa, niitä ei 

kunnosteta vaan myydään pois. Vastaajien mielestä kuntalaisilla on oikeus myös hyväkuntoisiin ja siisteihin 

vuokra-asuntoihin, kun kaikilla ei ole mahdollisuutta eikä välttämättä halukkuuttakaan omistusasuntoihin.  
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Panostus työpaikkoihin sekä yrityksien toimintamahdollisuuksiin koettiin myös viihtyvyyttä lisäävinä 

seikkoina. Kilpailu elintarvike- ja päivittäistavarakaupan alalla sekä lisää kauppoja vaikuttaisi myös 

viihtyvyyteen. Kunnan toivottiin säilyvän itsenäisenä.  

Kysymyksessä 8.5. pyydettiin vastaajia arvioimaan, miten hyvin eri asiat heidän mielestään Joroisissa ovat. 

Pääsääntöisesti kuntalaiset tuntuvat olevan tyytyväisiä asioihin. Joroislaiset ovat tyytyväisiä mm. 

jätehuoltoon, peruskouluun ja lukioon sekä hammaslääkäripalveluihin, sillä yli 70 % kyselyyn vastanneista 

oli sitä mieltä, että nämä palvelut ovat melko hyvin tai erittäin hyvin hoidettuja. 55-62 % vastaajista oli sitä 

mieltä että vesistöjen puhtaus, asiakaspalvelu kunnanvirastolla, kierrätys, luonto- ja retkeilyreitit, puistojen ja 

viheralueiden hoito sekä rakennetun ympäristön viihtyisyys ovat melko tai erittäin hyvin. 

Tyytymättömimpiä vastaajat olivat terveyskeskuksen lääkäripalveluihin, sillä 53 % vastaajista koki asian 

olevan melko tai erittäin huonosti. Tyytymättömyyttä herättivät myös tiedottaminen kunnan palveluista, 

kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet, kunnan luottamushenkilöiden toiminta, katujen ja teiden hoito 

sekä julkinen liikenne. Yli 30 % kyselyn vastaajista oli sitä mieltä että nämä asiat on erittäin tai melko 

huonosti hoidettu.  
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Osaan kysymyksistä ei vastaajilla ollut omakohtaista kokemusta, jolloin ”en osaa sanoa” –vastauksien määrä 

oli korkea. Tällaisia palveluja olivat mm. äitiys- ja lastenneuvola sekä lasten päivähoito. Äitiys- ja 

lastenneuvolan palveluja piti melko tai erittäin hyvänä 33 % vastaajista, mutta vain 3 % melko huonona. 

Kantaansa ei osannut sanoa 54 % vastaajista. Samoin lasten päivähoito oli melko tai erittäin hyvin hoidettu 

49 % vastaajien mielestä, kantaansa ei osannut sanoa 46 % vastaajista. Yli 60 % ”en osaa sanoa” –vastauksia 

tuli myös kysymyksiin kehitysvammahuollon palveluista, vuodeosastosta, vanhusten asioista, 

toimeentulotuesta sekä vuokra-asuntojen ja pientalotontin saamisesta. Taulukkoon 13 on koottu tarkempi 

yhteenveto vastauksista. 

 

4. Vapaa-aika ja matkailu 
 

Taulukkoon 14 on koottu kysymyksen 9.1. vastaukset siitä, mitä vapaa-ajan ja matkailupalveluja ja tiloja 

vastaaja tai hänen perheensä jäsen on käyttänyt. Kirjastoa on käyttänyt yli 80 % vastaajista joko usein tai 

satunnaisesti. Seuraavaksi yleisintä on ulkoliikunta, sillä yli 50 % vastaajista oli käyttänyt hiihtolatuja tai 

ulkoilukenttiä. Muutenkin liikuntaharrastus on suosiossa, sillä ohjattuja liikunta- ja urheiluvuoroja, 

urheilutalon kuntosalia sekä Maaritin liikunnan palveluja oli käyttänyt yli 30 % vastaajista. Kansalaisopiston 

kursseille oli osallistunut 41 % vastaajista. Pitopalveluita oli käyttänyt 43 % vastaajista. Vähiten käytössä 

olivat olleet Kolpan majan avantouinti sekä Caravan-alue, Varkauden ratsastuskeskus sekä Harakkasaaren 

talli. Kartano-Golfin palveluista olivat nauttineet parikymmentä prosenttia vastaajista.  
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Avoimella kysymyksellä kysyttiin muita vastaajien käyttämiä käyttämiä vapaa-ajan ja matkailupalveluja, 

joita olivat mm. kirpputori. Seurakunnan kerhot, tilaisuudet ja tilat ovat myös vastaajien käytössä. Joidenkin 

vastaajien mielestä palvelut riittänevät, mutta niistä tiedottamista olisi tehostettava. Ulkoilupaikoista Länsi-

Joroisten erän laavu ja seurakunnan laavu Lahnalahdessa sekä Kuvansin, kirkonkylän sekä Kanavan 

pururadat ja Kotkanpolku olivat olleet vastaajien käytössä, kuten myös Vihotun uittokämppä. Joroisten 

kunnan tukema Joroisten moottorikerhon ylläpitämä (talvi) autourheilurata on ollut moottoriurheilijoiden 

ahkerassa käytössä. Vastaajat olivat osallistuneet myös Varkauden urheiluseurojen sekä Warkiksen ohjattuun 

toimintaan ja käyttäneet hyväkseen Taito-Shopin kursseja ja kutomamahdollisuuksia. Ei pidä myöskään 

unohtaa hyppyrimäkeä. Eräs vastaaja kalastelee kotitarpeiksi. Kahvilan puutetta harmiteltiin. 

Kysymyksessä 9.2. kysyttiin avoimella kysymyksellä, millaisia matkailu- tai vapaa-ajanpalveluja Joroisiin 

tarvitaan lisää. Kyselyyn vastanneilta tuli runsaasti ehdotuksia, mitä Joroinen kaipaa. Matkailuasioiden 

hoitoon pitäisi panostaa enemmän, matkailupalveluja koordinoida ja yhteistyö palvelujen tuottajien kesken 

tulisi olla laajempaa. Matkailukeskus, josta on jo puhuttu useamman vuoden ajan, on myös toivelistalla. 

Kunnan internetsivuille toivotaan linkkiä myös lähiseutujen www- palvelusivuille (Varkaus, Pieksämäki, 

Juva, Mikkeli, Leppävirta, Kuopio). Tietotekniikkaa voisi hyödyntää toteuttamalla kartano- ja nähtävyysopas 

matkailijoille ja tarvittaessa opastettuna (ohjattu ja/tai MP3 soittimeen ladattava). Eräs vastaajista oli 

huomioinut, että infotaulusta puuttuu Suomen sodanaikainen muistomerkki. 

Moni vastaaja oli sitä mieltä, että Joroisiin tarvitaan ajantasaista, kunnollista hotellitason majoitusta. 

Hotellimajoitus on vastaajien mielestä ala-arvoista. Mihin majoitetaan isommat ryhmät? Puutetta vastaajien 

mielestä on myös muunlaisesta majoituksesta. Paikkakunnalle kaivataan lisää mökkimajoitusta tai 

maatilamajoitusta. Voitaisiin tarjota maatalousmatkailua, majoitusta ja ruokailua "kartanoissa", mihin 

liitettynä ulkoilureittejä, melontaa, moottorikelkkareittejä, ratsastusta, eräopastusta (karhujen yms. 

tarkkailua) jne. Kehittämisen arvoista olisi myös yhteinen mökki- ja majoitusrekisteri, joissa myös yksityiset 

voisivat tarjota vuokrattavia kohteitaan. Tämä palvelisi mm. Teräsmieskisoja sekä muita suuria tapahtumia 

esim. Varkaudessa. Joroisiin toivotaan paikkoja joissa voi pitää juhlia isommille määrille. 

Luonnossa liikkumisen edellytyksiin tulisi panostaa. Kirkonkylän ja Kuvansin lenkkeilymaastoihin sekä 

Kotkanpolun varteen lammen rantaan toivottiin kotaa tai laavua. Kotkanpolkua toivottiin kunnostettavan ja 

rakennettavan taukopaikkoja. Erilaisille reiteille (liikunta-, patikointi-, vaellus- ja ratsastusreitit) sekä 

luontoretkille on tarvetta. Retkiluistelureittiä sekä luistelurataa ja hiihtolatua jäälle taajama-alueiden lähelle 

ehdotettiin. Kuvansin alueen hiihtolatuja pidettiin surkeina. Tahkorantaan toivottiin jonkinlaista hiihtolatua.  

Myös muille sivukylille toivottiin enemmän harrastusmahdollisuuksia, esim. urheilukentät kuntoon sekä 

sisäliikuntamahdollisuuksia. Usea vastaaja toivoi myös panostusta yleisiin uimarantoihin mm. Kuvansissa ja 

Tahkorannalla. Tulisi järjestää erityisesti ikäihmisille suunnattua ohjattua liikkumista. 

Elämysmatkailupalvelut sekä aktiivilomaviettomahdollisuudet, esim. kalastuspalvelut, voisivat houkutella 

myös matkailijoita. Ikäihmisille suuntautuvia liikunta- ja kuntoutuspalveluja toivottiin lisää.  

Veneenlaskupaikat ja vierasvenesatamat ovat vastaajien kehittämislistalla. Kuvansin veneranta tulisi 

kunnostaa ja täydentää veneenlaskupaikalla. Tieyhteyttä tulisi parantaa. Toinen mahdollisuus olisi uusi 

paikka Paavalinkiveen. Eräs vastaajista ehdotti vierasvenesataman perustamista esim. Kirvesniemen päähän. 

Veneilijät voisivat käydä esim. Varkaudessa täydentämässä tarvikkeitaan.  Eräs vastaajista kyseli, pääseekö 

veneellä Kartano-Golfille suoraan. Vierasvenesatama toisi veneilijöitä ravintolapalvelujen ja golfin luokse.  

Joroisiin tarvittaisiin lisää eri kohderyhmille suunnattuja tapahtumia. Lapsiperheille toivottiin esimerkiksi 

konsertteja ja puuhapäiviä, toisaalta toivottiin retkiä esim. Serenaan, Heurekaan jne. Kesäinen urheilutarjonta 

lapsille on hyvin järjestetty seurojen toimesta. Tapahtumia enemmän nuorille ja nuorille aikuisille sekä 

toisaalta vapaa-ajan toimintaa edes kerran kesässä kylille oli kehittämistoiveina. Tapahtumien markkinointiin 
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ja viestintään toivottiin huomioita, ettei niitä markkinoitaisi pelkästään kunnan nettisivuilla. Kunnassa 

järjestettävät tapahtumat saavat myös kiitosta, mm. Musiikkipäivät sekä ohjelmalliset iltatorit kesällä. 

Kaiken kaikkiaan elävoittämistä tarvitaan, sillä tori- ym. toiminta vaikuttaa usein kuolleelta. Toivottuja 

tapahtumia ovat mm. tanssi- ja joogatunnit sekä kevyen musiikin tilaisuudet. Varsinkin nuorille toivotaan 

enemmän tekemistä, tiloja ja virikkeitä. Esimerkiksi kuvansilaisille nuorille on tarjolla vain nuorisotilat: 

kaikkia eivät kiinnosta jalkapallo ja hiihto, joiden lisäksi Kuvansissa ei vastaajien mukaan ole muita 

harrastusmahdollisuuksia. Myöskään linja-autojen liikennöintiajat eivät palvele nuoria. Lapsiperheille 

Kuvansiin kaivattiin leikkipuistoa, Paavalinkivessä olevassa on niukasti välineitä. Koirapuisto oli erään 

vastaajan tarvelistalla.  

Eräs vastaaja kertoi ulkoilevansa perheen kanssa viikonloppuisin kylällä ja miettivänsä, että olisipa kiva 

vastauksissa. Leipomon kahvila menee jo kello 15 kiinni, eikä ole viikonloppuisin avoinna lainkaan. 

Kahvion sijoituspaikaksi ehdotettiin S-Marketin tiloja, R-kioskia tai Seurasalia. Kesäaikaan torilla voisi olla 

kahvila aamupäivällä, iltatorilla on ja tapulikahvio. Viihtyisän kahvilan lisäksi kaivataan myös hyvää ja 

viihtyisää ruokapaikkaa. Lähiruokaa toivottiin olevan saatavilla.  

Erilaiset liikuntapaikkoihin liittyvät palvelut olivat myös vastaajien tarvelistalla. Erään vastaajan mielestä 

urheilutalon kuntosalin vuorot tulisi laittaa uusiksi, paljon on varattu koululaisten käyttöön. Pitäisi 

huomioida myös muiden kuntalaisten käyttömahdollisuus. Lisäksi kuntosali on lomien aikaan kiinni. Lisäksi 

tarvelistalla olivat moottoriurheilurata kesäharjoittelua varten, uimahalli, tenniskenttä sekä panostaminen 

muihinkin urheilulajeihin kuin sählyyn.  

Toki osa vastaajista oli sitä mieltä, että tarjonta on jo aika kattavaa ja riittävää.  

Kysymyksessä 9.3. kysyttiin, missä Joroisten tapahtumissa vastaaja kävi v. 2010. Kysymyksiin tuli runsaasti 

vastauksia, sillä kysymyksessä pystyi antamaan useamman kuin yhden vaihtoehdon. Useimmiten vastaajat 

olivat käyneet Iltatoreilla, 23 % vastaajista, ja Teräsmieskisoissa, 19 % vastaajista. Joroisten musiikkipäivät 

sekä kirkolliset tapahtumat olivat kiinnostaneet yhtä paljon, 11 % vastaajista oli käynyt kyseisissä 

tapahtumissa. 5 % vastaajista ei ole osallistunut Joroisten kunnan tapahtumiin. Yhteenveto vastauksista 

löytyy taulukosta 15.  
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ulukko 15. Missä Joroisten tapahtumissa kävitte v. 2010? 

 

Valmiiksi listattujen tapahtumien lisäksi oli useita tapahtumia, joihin vastaajat olivat osallistuneet. Vastaajat 

listasivat seuraavanlaiset tapahtumat:  

- Kuvansin halkijuoksut ja yöjuoksut, Kuvansin ilotulitus 

- Kuvansin koulun vanhempainyhdistyksen järjestämät laskiaistapahtuma sekä Kevätkeikaus 

Kuvansin koululla  

- Kunnan järjestämä Särkänniemen matka 

- Joroisten Moottorikerhon järjestämät autourheilukilpailut 

- Joulumyyjäiset ja laskiaistapahtuma, päivä paloasemalla 

- Elukoiden Match Show:t koirille ja kissoille 

- Kerisalon koulun ja vanhempain toimikunnan tapahtumat koululla ja Seurapirtillä 

- Maaveden nuorisoseurantalon kesäkirppi,  

- Kerisalonsaaren vanhojen koneiden kokoontuminen / esittely 

- Seurakunnan perheiden päivä 

- Joroisten salibandypuulaaki 

 

Kysymyksessä 9.4. kysyttiin, millaisia tapahtumia Joroisissa pitäisi olla enemmän. Osa vastaajista oli sitä 

mieltä, että Joroisissa on melko kattava tapahtumatarjonta. Tulisikin panostaa olemassa olevien tapahtumien 

kehittämiseen ja niistä tiedottamiseen. Tapahtumiin tuntuu osallistuvan suurin piirtein samat ihmiset. Kaikki 

paikkakuntalaiset eivät aktiivisesti hae tietoa paikkakunnan tapahtumista, vaan tieto täytyy tarjoilla 

mahdollisimman vaivattomasti. Toisaalta tuntuu, ettei väki lähde minkäänlaisiin tapahtumiin.  Ongelmana on 

myös se, että järjestäjäporukassa väki vähenee, mikä kuormittaa tiettyjä henkilöitä. Kaivataan uusia kasvoja 

ja ideoita mukaan.  
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Usea vastaaja toivoi lisää musiikillista tarjontaa; konsertteja, kirkkokonsertteja, kevyen musiikin konsertteja, 

konsertteja eri-ikäisille. Varsinkin talvisaikaan olisi hyvä saada lisää musiikkitarjontaa. Katutanssi ja -

soittajat, pienimuotoiset musiikki- ja kulttuuriesitykset torilla, kesäkatutyyliset tapahtumat sekä eri-ikäisille 

suunnatut iltatorit virkistäisivät katuilmettä, joka tällä hetkellä on aika harmaa. Toivottiin lisää yleensäkin 

erilaisia tapahtumia. Populaarimusiikkiin ja kevyeen musiikkiin liittyvä tapahtuma voisi myös kiinnostaa 

yleisöä.  

 

Moni vastaaja oli myös sitä mieltä että liikunta- ja urheiluturnauksia kannattaisi järjestää enemmän. 

Esimerkiksi nuorten pesäpalloturnaukset ja salibandyturnaukset olivat hyviä tapahtumia. Kaivataan 

tapahtumia, joissa kylän nuoretkin ovat mukana. Yksi mahdollisuus olisi kansalliset yleisurheilukilpailut. 

Kaivattiin tapahtumia, joissa saisi opastusta terveyden parantamiseen ja hyvinvointiin, esim. 

sauvakävelyopastus, hiihdon perusteiden opastusta, vanhuksille yhteisiä sauvakävelylenkkejä jne.  

 

Koko perheelle suunnattuja tapahtumia pitäisi olla enemmän. TV:stä tutut suosikkiesiintyjät houkuttelisivat 

lapsiperheitä. Musiikkipäivien ohjelmistossa soisi olevan ohjelmaa myös nuorille ja lapsille. Musiikkipäivien 

tulisi muutenkin tulla lähemmäs omia kuntalaisia. Toivottiin, että uutena vuotena lasten ilotulitus olisi niin 

aikaisin, että perheen pienimmätkin jaksaisivat valvoa, esim. kello 18-20. Lisänä voisi olla makkaranpaistoa 

ym. Kaikki eivät halua ryypiskellä uutena vuotena, joten tuollaiseen lapsiperheille suunnattuun uuden 

vuoden tapahtumaan olisi mukava tulla. Toinen kohderyhmä, jolle toivottiin lisää tapahtumia, ovat nuoret ja 

nuoret aikuiset. Toivottiin nimekkäitä muusikoita konsertoimaan, musiikkitapahtumia, bändejä jne. Nuoria 

tulisi kuunnella ja aika ajoin tarjota heillekin kulttuuria. Nuorille on tarjolla kyllä liikuntakerhoja, mutta muu 

tarjonta puuttuu.  

 

Yhteisöllisyyttä, spontaaneja tapahtumia sekä yhdessä tekemistä toivotaan, esim. kylätapahtumia, 

juhannusjuhlia, yhteislauluiltoja kesällä vaikka Valvatuksen maisemissa, leikkimieliset Joroisten 

olympialaiset, yhteisiä ulkoilmatapahtumia vaikka Kanavan maastossa makkaranpaistoineen ym. Vastaajat 

toivoivat myös mahdollisuutta tutustua kartanoihin. Kaivataan vapaamuotoisia syitä kohdata ja saada 

muuallakin asuvia entisiä joroislaisia yhteen, vaikkapa Teräsmieskisojen jälkimainingit Joronjäljessä. 

 

Muita vastaajien toivomia tapahtumia ovat elokuvat, rompemarkkinat tai ”takakonttikirppis” vaikka torilla, 

lentoesitykset ja ilmailutapahtumat lentokentällä, koiranäyttelyt, Yleensä ottaen mikä tahansa tapahtuma, 

joka kiinnostaa ihmisiä ja saa heitä liikkeelle. Toiveissa ovat kaikenlaiset tapahtumat, joissa on laajasti 

oheispalveluita erilaisille ihmisille.  
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Kysymyksessä 9.5. tiedusteltiin, missä ympäristökuntien tapahtumissa vastaaja tai hänen perheensä on 

käynyt vuonna 2010. Jotkin vastaajista eivät ole käyneet ympäristökuntien tapahtumissa, mutta seuraavat 

tapahtumat ovat kiinnostaneet myös joroislaisia: 

- Kesätapahtumat yleensä 

- Rantasalmen Järvisydämen tapahtumat, Rantasalmen Lipposmarkkinat , jokamiesluokan rokkirallin 

ja rallisprintin  kilpailut Rantasalmella 

- Vekara-Varkaus, Sampea ja samppanjaa Varkaudessa, Navitasmaraton 

- Savonlinnan oopperajuhlat 

- Varkauden ja Pieksämäen torit ja markkinat, Varkauden kesäkatuillat 

- Hankasalmen Kihuru Soikoon  

- Kuopion kesäteatteri, Rapion Myllyn kesäteatteri Juvalla, Varkauden teatteri, Poleenin teatteri 

Pieksämäellä, Mikkelin teatteri, kesäteatterit ympäristökunnissa yleensä 

- Warkaus-salin konsertit ja muut musiikkitapahtumat 

- Ravit ja maatalousnäyttelyt Mikkelissä, Mikaelin tapahtumat, Kenkävero 

- Kulttuurikeskus Poleenin lapsille suunnatut esitykset Pieksämäellä, Poleenin konsertit 

- Pieksämäellä Nukkekoti, Teittilän talli, kesätapahtuma Porsaskosken Possujuhlat, Big Wheels 

Pieksämäellä ja moottoripyörätapahtumat Virtasalmen Motoparkissa, Virtasalmi-päivät 

- Sulkavan suursoudut 

- Lavatanssit 

- ”Takakonttikirppis” Varkaudessa Navitaksen parkkialueella, Warkaus-salin kirpputorit, liikuntatalon 

joulumyyjäiset Varkaudessa, itsenäisyyspäivän ammunta Riikinnevalla 

- Vesileppishölkkä ja Leppävirran Urheilijoiden kisat Leppävirralla 

- Eläkeliiton juhlat ja tanssit 

- Juvalla slaavilainen ilta, Kalevi Hämäläisen patsaanpaljastusjuhla, Metsäkansan karkelot 

- Varkauden kirkkokonsertit, kirkolliset tapahtumat Varkaudessa, Mikkelissä, Juvalla, Savonlinnassa 

ja Pieksämäellä. 

- Koiranäyttelyt 

- Urheiluturnaukset, esim. nuorten pesäpalloturnaukset 

- Ravit Kuopiossa ja Mikkelissä 

 

Kysymyksessä 9.6. pyydettiin vastaajia arvioimaan, miten hyvin tietyt vapaa-aikaan ja harrastamiseen 

liittyvät asiat kunnassa ovat. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat kirjastopalveluihin, sillä 89 % vastaajien 

mielestä asia on melko tai erittäin hyvin. Tyytyväisiä joroislaiset ovat myös liikuntatiloihin, sillä vastaajien 

tyytyväisyys nousi yli 70 % sisäliikuntatilojen ja urheilukentän kohdalla sekä 66 %:iin kuntoratojen ja 

ulkoilureittien osalta. Liikuntatiloista tyytymättömimpiä vastaajat olivat uimarantoihin, sillä 54 % piti 

tilannetta melko tai erittäin hyvänä, 30 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa ja 17 % piti tilannetta melko 

tai erittäin huonona. Tiedottamista liikuntapalveluista kannattaisi lisätä, sillä 44 % mielestä asia on melko tai 

erittäin hyvin hoidettu, mutta 32 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. Neljäsosa vastaajista piti 

tiedottamista huonosti hoidettuna.  

 

Kansalaisopiston tarjonta oli melko tai erittäin hyvin 64 %:n mielestä, tosin 29 % ei osannut sanoa 

kantaansa. Vain 5 % vastaajista piti tarjontaa melko huonona. Kulttuuripalvelut (teatteri, musiikki, taide) 

jakoi selvästi vastaajien mielipiteitä, sillä 33 % vastaajista piti palveluja melko tai erittäin hyvinä, 36 % 

vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään ja 31 % vastaajista piti niitä melko tai erittäin huonoina. Yli 

puolet vastaajista, 56 %, oli sitä mieltä että torit ja torikauppa sujuvat hyvin, 22 % mielestä asia sujuu 

huonosti.  
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Kysymyksiin nuorten ja lapsien tilanteesta tuli eniten ”en osaa sanoa” -vastauksia varmaankin juuri sen 

vuoksi, että kaikilla vastaajilla ei ole omakohtaista kokemusta asiasta. Lasten sekä nuorten 

harrastusmahdollisuudet olivat hyvin 37 % vastaajien mielestä, 17 % mielestä taasen huonosti. Loput reilu 

40 % eivät osanneet sanoa kantaansa. Lasten leikkipaikat sekä nuorten kokoontumispaikat olivat huonoiten 

hoidetut asiat, sillä 31 % vastaajista piti lasten leikkipaikkojen tilannetta hyvänä ja vain neljäsosa vastaajista 

nuorten kokoontumistilojen tilannetta hyvänä. Yhteenveto vastauksista löytyy taulukosta 16.  
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5. Yrittäminen 
 

Kyselyn osio 10 käsitteli yrittämiseen liittyviä asioita. Kysymyksen 10.1. tarkoituksena oli kartoittaa sitä, 

missä määrin ihmiset käyttävät omasta kunnasta löytyviä palveluja ja toisaalta sitä, mistä muualta palvelut 

haetaan. Kuten yhteenvetotaulukostakin 17 käy ilmi, palveluja käytetään pääsääntöisesti Joroisissa silloin 

kun niitä on saatavilla. Kysymyksessä pyydettiin ilmoittamaan, missä käytti useimmiten tiettyä palvelua, 

mutta kysymykseen pystyi antamaan useamman kuin yhden vastauksen.  

Postipalvelunsa hankki Joroisista 68 % vastaajista. Myös yli puolet vastaajista hankki leipomopalvelut, 

apteekkipalvelut, hieronta- ja fysioterapiapalvelut, kioskipalvelut, kukkakaupan tuotteet sekä kampaamo- ja 

kauneudenhoitopalvelut Joroisista. Suurin osa niistä vastaajista, jotka olivat tarvinneet hautaustoimiston 

palveluja, haki ne Joroisista. Lähes puolet vastaajista, 49 %, käyttää päivittäistavarakaupan palveluja 

Joroisissa. Lähes yhtä suuri osa, 40 %, hakee päivittäistavaraostoksensa myös Varkaudesta.  

Tänä päivänä internetiä hyödynnetään todella paljon aina, kun siihen on mahdollisuus. 17 % vastaajista 

käyttää vaatekaupan palveluja, 16 % kirjakaupan, 9 % urheilutarvikepalveluja, 17 % valokuvaamopalveluja, 

27 % vakuutuspalveluja sekä 30 % pankkipalveluja internetin kautta. Merkille pantavaa on myös se, että 

useimmiten Joroisten jälkeen palvelut haetaan Varkaudesta. Mikäli tuotetta ei ole hyvin saatavilla Joroisista, 

kuten urheilutarvikkeissa, kirja- ja vaatekaupassa, rautakaupassa sekä ravintolapalveluissa, pääasiallinen 

asiointisuunta on Varkaus. Ympäristökunnissa Juvalla, Rantasalmella ja Pieksämäellä, käy suurin piirtein 

yhtä moni vastaajista, 1-5 % vastaajista palvelusta riippuen. Erityistarvikkeita, kuten vaatteita ja 

urheilutarvikkeita, haetaan useasti suuremmista kaupungeista Mikkelistä, Kuopiosta tai jostain muualta.  
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Taulukko 17. Missä sinä ja perheesi useimmiten käyttää seuraavia palveluja? 

 

 

Avoimessa kysymyksessä 10.2. vastaajilta tiedusteltiin, mitä liikkeitä ja kaupallisia palveluja Joroisiin 

tarvittaisiin lisää. Kolmisenkymmentä vastaajaa oli sitä mieltä, että Joroisiin tarvittaisiin kunnollinen, 

monipuolinen vaatekauppa, josta saisi mm. lasten vaatteita ja urheilutarvikkeita. Toivottiin myös 

vaatehuoltoa sekä kenkäkauppaa. Taskutyttöjen tyylinen toimisto-, kirja- ja paperitarvikekauppa, josta saisi 

myös ATK-tarvikkeita, on tarvelistalla.  Usea vastaaja toivoi myös kenkäkauppaa. Erityistavarat haetaan 

nykyisin Varkaudesta niiden puuttuessa Joroisista. Eräs vastaaja ehdotti käytettyjen lastenvaatteiden ja 

tarvikkeiden osto- ja myyntiliikettä, joka olisi siisti ja kenties yhdistys/vapaaehtoisvoimin toimiva, jotta 

liikkeen ei tarvitsisi tehdä valtavaa tuottoa, vaan tavara saataisiin edullisesti kiertoon. Joroisissa voisi lähteä 

laajemminkin kehittämään lapsiperheiden osalta kierrätysmahdollisuutta. 

 

Toinen reilun parinkymmenen vastaajan nimeämä tarve on päivittäistavarakaupan puolelle S-Marketille 

kilpailija, esim. K-ryhmän kauppa. Terve kilpailu voisi mm. alentaa hintoja ja vaikuttaa valikoiman 

laajuuteen sekä monipuolisuuteen. Viihtyisä kahvila, josta saa tuoreita leivonnaisia, oli vastaajien 

puutelistalla. Alkon koettiin olevan palvelu, jonka puutteen vuoksi moni asiakas (sekä paikallinen että turisti) 

ajaa Varkauteen ja ostaa sieltä samalla reissulla myös päivittäistavaraostoksena. Vastaajat puhuivat lähiruoan 

arvostuksen puolesta. Lihan, vihannesten, juuresten ja leipomotuotteiden suoramyynti voisi tuoda puhtaan ja 

hyvän lähiruuan lähemmäs joroislaisia.  Joroinen voisi profiloitua kyseisten tuotteiden avulla. Myös oikeaa 

lihatiskiä tai lihakauppaa toivottiin. Olemassa olevat ravitsemusliikkeet kaipaisivat kasvojenkohotusta. 
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Paikkakunnalle toivottiin hyvää ja viihtyisää kahvila-ravintolaa. Moni vastaajista toivoi 5-tien varteen 

vihdoinkin nousevan paljon puhutun monipuolisen liikenneaseman, joka sisältäisi edellä mainitut palvelut: 

viihtyisän kahvilan, päivittäistavarakaupan, Alkon sekä mahdollisen lähiruokamyymälän. Nuorille toivottiin 

ajanviettopaikkaa tai nuorisokahvilaa, paikkaa joka olisi illalla myöhempään auki.  

 

Kuvansin taajaman palveluihin toivottiin parannusta. Kuvansiin toivottiin kunnon ruokakauppaa, 

tankkauspistettä, pankkiautomaattia, veikkauspistettä sekä kioskia. 

 

Usea vastaaja on toivonut paikkakunnalle kunnollista, toimivaa rautakauppaa sekä yleistavarataloa, josta 

saisi esim. vaatteita, koriste-esineitä, puutarhatarvikkeita jne. Vanha kunnon sekatavarakauppa olisi hyvä, 

siellä olisi vähän kaikkea. Kiitos Säästökulman moni asia on korjaantunut, se on hyvä lisä palvelutarjontaan.  

 

Muita yksittäisiä vastaajien toivomia palveluja ovat koruliike, kalastusvälinekauppa, urheiluliike, Subway, 

ATK-perustarvikkeet (esim. mustepatruunat), kirpputori, käsityö- ja ompeluliike, grilli, paremmat 

hotellipalvelut, Ideapark tai Ikea 5-tien risteykseen, elokuvateatteri, uimahalli, trenditietoinen kampaamo 

(jossa myös allergiatuotteita saatavilla), jäätelökioski kesällä, maatalous-koneliike, autoliike, 

sähkötarvikeliike, konttorikoneliike sekä suutari- ja ompelukonepalvelut. Matkailijoita palvelisi 

Matkahuolto, jossa olisi sisätilat odotusta varten. Jonnekin torin läheisyyteen tulisi saada yleinen joko 

maksullinen tai ilmainen WC. Postin palvelut on tärkeitä säilyttää, samoin kuin postin jakelu sopivalla 

aikataululla.  

 

Kysymykseen Joroisiin tarvittavista liikkeistä sekä kaupallisista palveluista tuli myös muita kommentteja. 

Kun ihmisille löytyy töitä ja sitten asuntoja, niin palvelujen tarve tulee itsekseen. Osa vastaajista on sitä 

mieltä että hyvä kun edes nyt olevat palvelut säilyisivät. Joillekin löytyy kaikki tarvittavat palvelut Joroisista, 

toiset taas asioivat Varkaudessa. Toivottiin kunnanisien ja -äitien tukevan yritystoimintaa esim. tonttien 

tarjoamisen muodossa. Erään vastaajan mielestä pieneksi kunnaksi Joroisissa on hyvä palvelutarjonta, toisen 

mielestä tarvitaan ihan kaikkia palveluja, mutta se ei ole kannattavaa – Varkauden läheisyys vaikuttaa. Ensin 

kylä pitäisi pystyä ”herättämään henkiin”, jonka jälkeen voisi ryhtyä miettimään, millaisia liikkeitä tänne 

tarvitaan.  

 

Kysymyksessä 11 tiedusteltiin vastaajien mielikuvaa Joroisista. Mielikuvia kysyttiin Joroisista 

asuinpaikkana, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiltaan, matkailijan kannalta sekä yrittäjäimagoltaan. Joroisten 

kunta on vastaajien mielestä selkeästi hyvä asuinkunta, sillä myönteinen tai erittäin myönteinen mielikuva 

Joroisista asuinpaikkana on 86 % vastaajilla. Vain 5 % vastaajista koki Joroisten olevan kielteinen tai erittäin 

kielteinen asuinpaikka. 60 % vastaajista piti Joroisia myös hyvänä paikkana vapaa-

ajanviettomahdollisuuksiltaan. 10 %:lla vastaajista oli kielteinen mielikuva asiasta. Jopa kolmasosalla 

vastaajista oli neutraali suhtautuminen asiaan. Huonoiten vastaajat osasivat muodostaa mielikuvaansa 

Joroisista matkailijan kannalta, sillä 44 % vastaajista ilmoitti, että heillä ei ollut sen enempää kielteinen kuin 

myönteinenkään mielipide. Kuitenkin 36 % vastaajista piti Joroisia mielikuvaltaan myönteisenä tai erittäin 

myönteisenä matkailijaa ajatellen. Samoin 36 % vastaajista piti Joroisia mielikuvaltaan myönteisenä tai 

erittäin myönteisenä yrittäjäimagoltaan. Toisaalta, 21 % vastaajien mielikuva Joroisista yrittäjäimagoltaan oli 

kielteinen tai erittäin kielteinen, 42 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. Taulukossa 18 on kuvattu asia.  
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Taulukko 18. Mielikuvani Joroisista on..

Asuinpaikkana Vapaa-ajanviettomahdollisuuksiltaan Matkailijan kannalta Yrittäjäimagoltaan

 

Kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin kysymyksessä 12 antamaan muita kommentteja sekä kehitysideoita. 

Vastaajilta tuli lukuisia kommentteja. Koska vastauksia ei pysty yhdistelemään, tässä lista kommenteista: 

 Satamapaikka vierasveneille. 

 Olen usein Joroisissa muutaman tunnin kerrallaan. Olisi hyvä, jos jostain voisi saada tietää, mitä 

antikvariaatteja ja kirpputoreja Joroisissa on, missä aikaa voi kuluttaa. Samoin jos on jokin kahvila. 

 Koirapuisto kirkonkylälle olisi todella plussaa! 

 Onko alueelle mahdollista saada jokin vetovoimainen "tehtaanmyymälä" millä saataisiin 

matkailijoita pysähtymään 5-tieltä? 

 On vain niitä sairaita ja vanhuksia: hoitopaikkoja tarvitaan paljon. Kehitys ei vaikuta kovin hyvältä 

(baarit); kuolleen oloista 

 Joroinen on sijainniltaan hyvällä paikalla, sitä tulisi hyödyntää matkailun edistämisessä. Uudelta 5-

tieltä ei näy Joroinen lainkaan - ohikulkijan näkökulmasta menee huomaamatta ohi. Härkäpoika jää 

näkymättömiin. Enemmän tienvarsitaidetta Joroisten kohdalle, jotta herättää matkailijoiden huomion 

ja jää mieleen. Antakaa suunnittelu lopputyönä vaikka maisema-arkkitehtiopiskelijoille! 

 Joroinen voisi kansainvälistyä ottamalla pakolaisia/turvapaikanhakijoita. 

 Etelä- ja Pohjois-Savo yhteen. 

 Kylä kuolee! Kyllästyttää riitaisat kunnan edustajat ja kylänmiehet, jotka vaan vellovat ja omaan 

napaansa tuijottavat. Tympii koko sakki. 

 Yleistä viihtyisyyttä parantaa hieman. Kouluille kiitos, erityisesti lukiolle. Hiekoituksen laitto kun 

sitä oikeasti tarvitaan. Joroinen - Maavesi tien korjaus!! 

 Yrittäjyyttä pitäisi tukea enemmän. 

 Kuvansin alueen kehittäminen!! Kylmäasema, kunnollinen kyläkauppa, eskarin olojen parantaminen 

ja etenkin lisää hoitohenkilökuntaa!! 

 Ei mahdu tähän kaikki, mutta visiot eteenpäin ja vähemmän vanhojen asioiden vänkäämistä! 

 Joroislaisten vaikuttajien pitäisi vihdoinkin keskittyä 'yhteiseen hyvään' eikä vain toisten 

'nokkimiseen' - negatiivinen kuva ulkopaikkakuntalaisille! Kyläkoulut tulisi nähdä erinomaisena 



  23 

kasvualustana lapsille ja kunnan kannalta positiivisena asiana eikä vain kuluna - suuret yksiköt -> 

suuret ongelmat! Olisi hyvä huomata, että jos esim. Varkauden terveyskeskuksen päivystyspalveluja 

moititaan jo varkautelaistenkin taholta - meillä on mahdollisuus mennä Juvalle, jossa palvelu toimii -

> tätä ei muisteta mainostaa riittävästi kuntalaisille. 

 Kuokkalan kylälle edes joskus kylätapahtumia tms. 

 Sisäänpäinlämpiävä (Ikonen / Hyvönen) 

 Kielteisyys on lisääntynyt, kun entiset ja nykyiset päättäjät keskustelevat liikaa henkilökohtaisella 

tasolla paikallislehdessä. Huom. Lehden lukijoita on muuallakin kuin Joroisissa. Jalkautuisivat 

joskus katsomaan sitä, miten käytännössä palveluja tuotetaan. Keskustelisivat ihan oikeasti 

henkilöstön kanssa, mitä näkemyksiä henkilöstöllä on palvelujen toimivuudesta ja tuottamisesta.  

 Joroisiin tultaessa yleinen kuva teistä, viheralueista ja katujen hoidosta jotenkin ""keskeneräinen"". 

Koskentien liikenneratkaisut kaupoissa käyvien ja yrittäjien osalta erittäin toimimattomat. 

Mitenkähän pääsee kiertämään matkailuauton kanssa keskikaistaletta, tuskin – jään varmasti kiinni!  

Vinossa olevia liikennemerkkejä ja joitakin olisi pitänyt jo aikoja sitten poistaa (Ks. Tieliikennelaki- 

turhat liikennemerkit pois). Jotenkin valvonta jäänyt puolitiehen ja eipä ole ajateltu vammaisia, 

huonosti liikkuvia. 

 Suokaarteeseen viemäriliitynnät. Vanhan viitostien varteen Taiteoven kohdalta pohjoiseen päin 

tievalot (pätkä ilman valoja) 

 Tahkorantaan uimaranta takaisin. ja Kuvansissa ei ole oikein kunnon uimarantaa minusta, 

Paavalinkivi on aika huono, sitä voisi kehittää vielä. ja mahdollisesti toinenkin uimapaikka sinne? 

Kolpan uimaranta on hyvä, mutta siellä on aina niin paljon ihmisiä. 

 Lapsille ja nuorille jotain harrastusmahdollisuuksia täytyisi olla enemmän. Esim. jotain 

liikuntakerhoja, satujumppia, kuvataidekerhoja.. sählyä. Ei tarvitsisi aina Varkauteen mennä. Tai 

sitten ne on kaikki tarkoitettu koululaisille. 

 Kuvansissa luistelukentän koppi on aina lukossa, ei kivaa. 

 Kuvansissa päiväkoti- ja eskaritilat ovat aivan liian pienet ja henkilökuntaa liian vähän. Nyt kun 

kirkolle on saatu uusi päiväkoti, olisiko Kuvansin vuoro? 

 Juhanalan puutarha on ihana asia Joroisissa, samoin Maaritin liikunta. 

 Minusta myös terveyspalvelut ja hammaslääkäri on tosi hyvin Joroisissa, vaikka kaikki niistä 

valittaa. Samoin äitiys- ja lastenneuvola. Toivottavasti saamme pitää nämä palvelut jatkossakin" 

 Koordinointia ja laatua palveluihin. 

 Yrittäjille ja maatalousyrittäjille ei ole oikeastaan juuri mitään tarjolla! Olen ollut 3 vuotta yrittäjänä 

ja ainut, minkä olen saanut niin perustusvaiheessa olevan yrittäjäneuvonnan. Verotoimistokin vietiin. 

Päättävistä asioista vastaa aina samat vanhat kehäraakit, jotka eivät kykene kehittämään Joroista. 

Kunnassa ei saada pysymään lääkäreitä saatikka eläinlääkäreitä. Syrjäseutujen asukkaat on 

unohdettu aivan kokonaan! 

 Joroisten imagoa on haitannut vahvat poliittiset mielipiteet ja mielipiteiden muokkaus 

paikallislehdessä, vaikkakin kaikilla on sananvapaus. Miksi kirjoittajat eivät voisi selvitellä 

näkemyserojaan saman pöydän ääressä. Ei vaikuta kovin sivistyneeltä käytökseltä. Positiivista 

imagoa tulisi kiireen vilkkaa markkinoida. 

 Pitäisi markkinoida lähikuntiin esim. Varkauteen veroparatiisina ja siten yrittää houkutella 

muuttamaan tänne kun se Varkaus kumminkin on vain 16 km:n päässä ja täällä on asunnotkin niin 

paljon halvempia. "Pariisista veroparatiisiin" 

 Enemmän yrittäjien yhteistyötä, myös kunnan ja yrittäjien kesken. 

 Oman pitäjän leivät, vihannekset enemmän kauppoihin! 

 "Missä viipyy 5-tien liikenneasema? On lähes kuusi vuotta myöhässä!" 
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 Lapsiin ja nuoriin täytyy satsata. Vanhuksista pitää pitää huolta. Joroisissa / Kuvansissa on hyvä 

asua ja kasvattaa lapset maailmalle. Kiitos Kuvansin koululle ja päivähoidolle. 

 Hyvä paikka. 

 Pyörätie Rantasalmentielle.Vesijohto! 

 Olisi paljon töitä, mahdollisuudet ovat hyvät. Puuttuu vain ideoita ja niiden toteuttajia 

 JJR-diktatuurista pitäisi päästä irti joustavaan yhteistyöhön kaikkiin suuntiin. Pitäisi myös hyväksyä 

se ajatus, että kovin kauan Joroinen ei nykymenolla enää tule itsenäisenä kuntana säilymään vaikka 

neuvokset sitä kuinka tahtoisivat. Maailma muuttuu ja Joroisten kunnan pitää muuttua sen mukana. 

Keskustalaisesta pysähtyneisyyden ajasta pitää päästä lopullisesti irti. 

 Päättäjien tulee lopettaa JJR sekoilunsa ja ryhtyä tosimielellä ja yhteisymmärryksessä kehittämään 

kuntaa tai muuten meille tulee se kuuluisa noutaja ja se saattaakin olla se kepulaisten pelkäämä 

Varkaus. 

 JJR-toiminto pois ja heti kiitos 

 Kotona on hyvä asua. 

 Matkailu ja majoitus mahdollisuuksista enemmän tietoa. Itse olen tällä asunut yli 5 vuotta ja en 

oikein tiedä mihin matkailijan majoittaisin 

 Reklamaatioita kunnalle: kyllä rakennetaan halleja ja taataan lainoja metallialan yrityksille, mutta 

muut yrittäjät jätetty täysin unholaan. Jos meinaatte että kirkonkylällä yrittäjiä/yrityksiä jatkossakin 

piisaa, olisi aihetta aktiiviseen kanssakäymiseen palveluiden tuottajien kanssa. 

 Innostunutta ja tehokkaampaa toimintaa uusien yritysten saamiseksi Joroisiin, myös pienten yritysten 

parempi huomioiminen sekä tasa-arvo. Viihtyisyyttä esim. puistoilmeellä, pikkulasten 

leikkipaikkoihin (-puistoon) panostaminen, kunnon välineet. Luontoliikunta- ja ylipäätään liikunta-

alueisiin panostaminen, kaikille suunnattu retkeilyreitti jossa laavu. Matkailumajoituksen 

edistäminen, verkostoitumisen edistäminen niin matkailuyrittäjien kuin muidenkin yrittäjien kesken. 

 Hienoa, että kehityshanke on käynnissä ja kyläämme halutaan todella kehittää ja asukkaita 

kuunnella! 

 Enemmän kyselyjä kuntalaisilta ja satsausta toimintaan kylillä sekä kylien yhteiseen toimintaan. 

Kunnanviraston näyttelyt pitäisi olla myös ilta-aikaan jonain päivänä.Yhteistyötä varsinkin 

Varkauden kanssa tehtävä ilman ennakkoluuloja. 

 Asiointisuunta Juvalle ja Rantasalmelle on väärä. Siitä esimerkkinä esim. ensiapupalvelut: järki 

sanoo, että sinne mennään, minne on lähin matka. Joroislaiset asioivat paljon Varkaudessa. 

Kuvansilaiset jopa enemmän Varkaudessa kuin Joroisissa. 

 Kaiken kaikkiaan Joroinen on hyvä asuinpaikka. Pitäisi keskittyä yhteisen hyvän rakentamiseen 

jonninjoutavan poliittisen hännänvedon sijasta. 

 Kunnon rantatontteja äkkiä myyntiin, niin saadaan hyviä veronmaksajia tänne asumaan. 

 Lopettakaa JJR. 

 Poliisin tulo Joroisiin kestää n. tunnin. Jos valtio ei pysty takaamaan turvallisuutta, sitten kunnan 

pitäisi yhdessä paikallisen teollisuuden ja kaupan kanssa järjestää se yksityisen turvapalvelun kautta. 

Kustannus olisi minimaalinen. 

 Jahkailu ja asioista riitely ja kinaaminen lopetettava.  Huomioitava enemmän kuntalaisten 

mielipiteitä. 

 Paluumuuttajat pitäisi myös huomioida. 

 Joroisissa olisi runsaasti kehittämisen varaa, erityisesti pienyrittäjyyden tukemisessa. Kunnanjohtaja 

on penseä yritystoiminnalle ja myös kulttuuritoiminnalle, silloin ei paljon asioille voi tehdä. 

 Työrauha kunnan valtuustolle JJR : stä 

 Koirahiihtolatu tai vuoro koirahiihtäjille esim. to klo 20.00-21.00 Kuvansiin, kiitos. 
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 Joroisten kunnan sijainti liian lähellä Varkautta rajoittaa palvelutarjontaa Joroisissa. Kuntaan olisi 

pitänyt saada huoltoasemayritys (esim. ABC) lentokentän läheisyyteen! Terveydenhuoltopalvelut 

olisi oltava saatavilla helpommin myös KYS:stä. 

 Kesällä kun aikaa on viettänyt niin on huomannut kunnon rantalentopallokenttien puutteen. Lisäksi 

mm. tenniskentät ois hyvä (joronjäljessä tosin on) 

 Joroinen on hymyilevien ja ystävällisten ihmisten kunta, jossa palvellaan upeasti. 

 Maahanmuuttajille voisi olla jotain toimintaa (kahvilatapaamisia tms), jolloin kielenoppiminen 

helpottuisi ja voisi löytyä ystäviä. 

 Keskustan ilmettä on kohennettu. Koskentien pätkä näyttää hyvältä. Nurmikko ja istutusten hoito 

pitäisi hoitaa PAREMMIN. 

 kuntaan toinen yrittäjähalli 

 

6. Yhteenveto 
 

Kyselyyn tulleiden vastausten perusteella tietyt asiat ovat kunnassa hyvin, kun taas toisissa on selkeämmin 

parantamisen varaa. Pääsääntöisesti tyytyväisiä oltiin kirjastoon, koulutoimeen ja päivähoitopalveluihin, 

ulkoliikuntapaikkoihin ja sisäliikuntatiloihin sekä hammaslääkäripalveluihin. Myös kierrätys ja jätehuolto, 

vesistöjen puhtaus, asiakaspalvelu kunnanvirastolla, luonto- ja retkeilyreitit sekä puistojen ja viheralueiden 

hoito on suht hyvin hoidettuja. Tyytymättömimpiä vastaajat olivat terveyskeskuksen lääkäripalveluihin. 

Muita parannusta tarvitsevia asioita ovat tiedottaminen kunnan palveluista, kuntalaisten vaikuttamisen 

mahdollisuudet, kunnan luottamushenkilöiden toiminta, katujen ja teiden hoito sekä julkinen liikenne. 

Julkisista palveluista takaisin toivottaisiin pois viedyt palvelut: poliisi ja verotoimisto. Kelan ja 

työvoimatoimiston palvelujen saatavuus Joroisista olisi turvattava.  

Kirkonkylän keskustan viihtyvyyttä tulisi parantaa, sillä kirkonkylän ilme on ankea. Viihtyisyyttä lisäävät 

yleinen ympäristön siisteys, vanhojen ränsistyneiden rakennusten poisto, viheralueiden hyvä hoito sekä 

hyvin hoidetut julkiset rakennukset. Liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen toivotaan myös kiinnitettävän 

huomiota, niin taajamassa kuin haja-asutusalueellakin. Kuntapolitiikasta, kunnan taloudellisesta tilanteesta 

sekä yleensä asioista tiedottamista pidettiin tärkeänä. Kuntalaisten viihtyvyyttä lisäävät myös yhteisöllisyys 

sekä myönteinen ilmapiiri, laadukkaat palvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. 

Vastaajat parantaisivat Joroisten majoituspalveluja, panostaisivat enemmän matkailuasioiden hoitoon ja 

luonnossa liikkumisen edellytyksiä. Eri-ikäisille suunnattuja tapahtumia ja toimintaa toivottiin lisää, 

varsinkin nuorille ja lapsille. Toivottiin tapahtumia, jotka lisäisivät yhteisöllisyyttä. Nuorille toivottiin lisää 

kokoontumispaikkoja. Joroisista puuttuu myös viihtyisä kahvila, josta saisi vastapaistettuja leivonnaisia.  

Joroislaiset käyttävät oman kunnan palveluja silloin, kun niitä on saatavilla. Posti-, leipomo-, apteekki-, 

kioski- sekä hyvinvointiin liittyvät palvelut haetaan useimmiten Joroisista. Joroisissa on selvästi puutetta 

päivittäistavarakaupan kilpailevasta toimijasta, Alkosta sekä tietyistä erikoisliikkeistä. Suurin osa palveluista, 

joita ei Joroisista saa, haetaan Varkaudesta. Useassa vastauksessa toivottiin myös, että kauan odotettu 

liikenneasema saataisiin valmiiksi. Kyselyn jälkeen on tehty päätös liikenneasemasta 5-tien risteyksessä ja 

sen rakennustyöt ovat alkaneet. Ainakin yksi kyselyssä esiin tullut toive on siis menossa eteenpäin.  

 

 


