
 

 

 

 

 

 

Vapaa-aika  teemaryhmä 
 

Vahvuudet nyt Heikkoudet nyt 

1. Yhdistystoiminta, 4 ääntä 

a. yhdistystoiminta, 3 ääntä 

b. monipuolisesti yhdistyksiä, 1 ääni 

c. yhteistyö  

2. Luonto, 6 ääntä 

3. Fyysiset tilat, 4 ääntä 

a. golfkenttä, 2 ääntä  

b. tilat ja paikat, 2 ääntä 

c. lentokenttä 

d. liikuntapaikat 

4. Toiminta, 3 ääntä 

a. tapahtumat, 2 ääntä 

b. monipuolisuus, 1 ääni 

c. hevostelu 

d. liikunta 

e. liikuntamahdollisuudet: ratsastus, golf, 

retkeily  

f. harrastusmahdollisuudet 

g. musiikkijuhlat 

5. Joroisten henki, 8 ääntä 

a. Joroisten henki, 4 ääntä 

b. henkinen pääoma - moniosaajat, 3 ääntä 

c. yhteistoimintahalu – psyykkinen lähei-

syys, 1 ääni 

6. Sijainti, 3 ääntä 

a. läheisyys, 2 ääntä 

b. hyvä sijainti, 1 ääni 

c. sijainti, liikenneyhteydet 

1. Vetäjäpula, 6 ääntä 

a. aktiivisten vetäjien puute, 3 ääntä 

b. vetäjäpula, 2 ääntä 

c. tekijöiden väheneminen, 1 ääni 

2. Talkoohengen puute, 7 ääntä 

a. ei puhalleta samaan hiileen, 2 ääntä 

b. talkooperinteen hiipuminen, 2 ääntä 

c. yhteisöllisyyden vähentyminen, 2 ääntä  

d. vähenevä talkootyö, 1 ääni 

3. Markkinointi, 5 ääntä 

a. markkinointi, 3 ääntä 

b. tiedonkulun heikkous, 1 ääni 

c.  ”talviuni”, 1 ääni 

d.  resurssien vajaakäyttö 

e.  luonnon vajaakäyttö 

4. Nuorison huomioiminen, 3 ääntä 

a. nuorison huomioiminen toimintatavoissa, mu-

kaanotto, 3 ääntä 

b. nuorten iltatoiminnan puute 

c. kaupunkien vetovoima 

d. ikäjakauma: lapsia tartteis tehdä lisää  

e. välimatkat/liikenneyhteydet 

5. Raha, 3 ääntä 

a. rahapula, 1 ääni 

b. resurssien puute – raha, todelliset tekijät, 2 ään-

tä 

c. raha 

d. väestön väheneminen – eurojen väheneminen – 

palvelujen väheneminen 

6. Sitoutuminen, 2 ääntä 

a. lyhytjänteisyys, 2 ääntä 

b. omistamisen ylikorostaminen – maat, vedet ym, 

kuntarajat 

7. Yhteistyön puute, 1 ääni 

a. vähäinen yhteistyö naapurikuntiin, 1 ääni 

b. lokeroituminen 

c. kateus 

d. paikalleen jämähtäminen, uudistumisen pelko 

e. majoituksen puute, matkailuinfon puute, ver-

kostoitumisen puute 

Joroinen 2025 vision painopisteet 

1. 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 

2. Kansainvälisyys, 5 ääntä 

a. Kansainvälinen, suvaitsevainen 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 



 

 

3. 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) 

4. 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 

5. Hyvä kylä 

a. Yhdessä oleminen ja tekeminen 

b. Vahva paikallinen tekemisen meininki (nuoriso, yhdistykset) 

c. Kylätalot käyttöön 

 

 


