
 

 

 

Yrittäjyys teemaryhmä 
 

Vahvuudet nyt Heikkoudet nyt 

1. Sijainti, 6 ääntä 

a. hyvät liikenneyhteydet, 2 ääntä 

b. kulkuyhteydet, 2 ääntä 

c. hyvät liikenneyhteydet ja sijainti, 1 ääni  

d. Varkauden läheisyys: liikenteellinen si-

jainti ja palvelut, 1 ääni 

e. liikenneyhteydet (sijainti) 

f.  sijainti  

2. Maatalous, 4 ääntä  
a. maatalous: historia, maine, infra, Suo-

men parhaat pellot, 3 ääntä 

b. maatalous: pellot, historia, kehittyvä yh-

teistyö, tuotteet ja brändit, 1 ääni 

c. pellot: laatu ja määrä 

3. Työvoima, 4 ääntä 

a. hyvä ja motivoitunut työvoima 

4. Hyvinvointi, 4 ääntä  

a. hyvät peruspalvelut, 3 ääntä 

b.  lukio; jos vietäisiin yrittäjyyssuuntaan, 

tulisi yrittäjiä, 1 ääni 

c.  monipuolinen ja viihtyisä asuinympä-

ristö 

d. vapaa-ajanviettomahdollisuudet; golf, 

vesistöt ym. 

5. Korkea osaaminen, 2 ääntä  

a. bioenergia; raaka-aineomavaraisuus, 2 

ääntä 

b. energia 

c. kielitaito 

6. + Asenne, 4 ääntä 

a. yhteistyön kehittyminen; yritykset ja 

virkamiehet, (paitsi poliittinen kulttuuri 

kiinni vanhassa), 1 ääni 

b. kunnan yritysmyönteisyys, 1 ääni  

c. kärkiyritykset, 1 ääni  

d. vahvat yritysveturit, 1 ääni 

e. tunnettuus  

 

1. Poliittinen tilanne, 6 ääntä:  

a. poliittinen sekavuus, 4 ääntä  

b. poliittinen kulttuuri: neuvokset päättääkö kai-

kesta, 1 ääni 

c. vallasta kiinnipitävät vanhoilliset entiset päät-

täjät, 1 ääni 

2. Uusyrityshankinta, 5 ääntä:  

a. Joroinen ei myy itseään yrittäjille: tarvitaan li-

sää yrityksiä, 4 ääntä 

b.  eläköityvät yrittäjät: sukupolvenvaihdokset, 1 

ääni 

c. kilpailukyky 

d. toimitilat  

3. - Asenne, 7 ääntä: 

a.  joroislaisten yhteen hiileen puhaltamisen puu-

te, 3 ääntä  

b. kiinnostus yrittäjyyteen puuttuu, 2 ääntä 

c. kateus – kaunaisuus – arvostelu, 1 ääni  

d. palvelut haetaan Varkaudesta (väestökato), 1 

ääni  

e. ajattelu yritysten kesken: miten voidaan toisi-

amme auttaa 

f. kateus 

g. itsensä aliarviointi 

4. Yritystoiminnan tuki, 3 ääntä  

a. pääoman puute, 1 ääni 

b. kunnan aktiivisuus, 1 ääni 

c. maatalous eriytynyt muista yrityksistä: kunnan 

yrityspalvelut erillään/ kaukana maataloudes-

ta, maatalous on tavallista yritystoimintaa, 1 

ääni 

d. lentokentän, majoituksen ja lentokentän hyö-

dyntäminen/kehittäminen 

e. Koskentie  

f. huonot tiet paikoittain  

5. Väestöpohjan muutos, 3 ääntä 

a. vähenevä asukasmäärä, 2 ääntä 

b. nuorten karkaaminen, 1 ääni  

c. sijainti kaukana keskuksista 

Joroinen 2025 vision painopisteet 

1. Yritysten yhteistyö; 7 ääntä 

a. Yritysten yhteistyöverkostot: maatalous, veturit + verkostot; 4 ääntä 

b. Yritysten välinen yhteistyö ja yhteinen Joroisten henki; 1 ääni 

c. Optimaalisen hyvä kolhoosi; 2 ääntä 

d. Verkostoitunut yritystoiminta 

2. Yhteishenki; 1 ääni 

a. Seudullisen yhteishengen luoja; 1 ääni 

b. Hyvä yhteishenki, joka vie asioita ja ihmisiä eteenpäin  

 



 

 

c. Kansainvälisyys, monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus 

3. Kehittyvä yritystoiminta; 11 ääntä 

a. Yritykset työllistävät tuplasti; 1 ääni 

b. Monialainen, kilpailukykyinen yritystoiminta; 3 ääntä 

c. Liikenneasema: maalaistori (myös luomu), lähiruokaravintola, vanhan ajan huoltoasema; 1 ääni 

d. Palvelemisen ja markkinoinnin opettelu; 1 ääni 

e. Yrityskylä: 5-tie ympäristön kehittäminen, majoitus; 3 ääntä 

f. Joroisten kirkonkylä vireä, liikkeitä lisää; 2 ääntä 

4. 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, yrityk-

siä); 1 ääni 

d. Tämä paikka tukee olemuksellaan seudun myyntiä ja markkinointia (siistit paikat) 

5. Asukasmäärän kasvu; 1 ääni 

a. 10000 asukasta; 1 ääni 

b. töitä 10000 asukkaalle 

c. Suur-kunta: 10000 asukasta vuonna 2025  

6. Uusi visio; 1 ääni 

 

 

 


