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Joroinen vuonna 2025 

•Yhteistyötä ja vuorovaikutusta tehdään paljon. Ihmiset ovat sitoutuneet Kolman ja 
koko Joroisten kehittämiseen ja yhteistyöhön.  

•Joroisissa on hybridi- tai sähköautotehdas, joka työllistää ainakin 1000 ihmistä. 

•Olen eläkkeellä, mutta asun omakotitalossa, johon saan apua eri toimijoilta, esim. 
nuorten työpaja. Liikkuminen on esteetöntä. Ikääntyneiden tasapainopuisto, 
uimahalli ja kaiken ikäisille sopivat lähiliikuntapuistot eri puolilla kuntaa 
mahdollistavat liikkumisen (pelikentät, leikkipaikat). 

•Joroinen on GMO-vapaa vyöhyke.  

•Joroinen on itsenäinen kunta, johon on liittynyt mahdollisesti muita kuntia. Joroinen 
on keskuspaikka. 

 

 

 

 

 

 



•Elävä maaseutu, joka tuottaa puhtaita elintarvikkeita ja on ympäristöltään puhdas 
kunta (vedet, maat, ympäristön huolto). Joroinen on lähiruoka- ja lähituotteita 
täynnä oleva pitäjä. 

• Joroisissa on terve ikärakenne. Lapsiperheitä ja nuorisoa on paljon.  

• Joroisten kunta huomioi paluumuuttajia ja muuttajia ja toivottaa heidät 
tervetulleiksi.  

•Kerisalon kylä houkuttaa edelleen paluumuuttajia. Joen rannat on kaavoitettu 
asumiskäyttöön ja energia tuotetaan auringolla ja joen avulla.  

•Naimakulttuuri Joroisissa on tuloksekasta.  

•Vesielementin hyödyntäminen eri tavoin: liikkumisessa, virkistyskäytössä, 
kalastuskäytössä ym. Hyvät reitit ja edellytykset, viitoitukset ym. Vesialueet ovat 
hyvässä kunnossa. Tämä houkuttelee myös matkailijoita.  

•Kielipääoma, koko Joroinen osaa 3-4 kieltä. Eri kansallisuuksia Joroisissa on 20-50. 

•Uusi tietotekninen taito: sitä kehitetään ja Joroisissa niistä kehitetään tuotteita. 
Kvanttitietotekninen ohjelmatuotanto.  

•Lapset ja nuoret otetaan tekemiseen mukaan. Koulut, päiväkodit ja kodit toimivat 
entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Havainnollistava opettaminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
•Syntyvyyttä ja lasten kotihoitoa kannustetaan rahallisesti. Joroinen on 
lapsiystävällinen kunta. Lapsista ja nuorista on yhteinen, sosiaalinen vastuu.  
•Kunta kannustaa rakentamiseen ja asumiseen, päätöksenteko on joustavaa ja 
kauaskantoista. Maankäyttölainsäädäntö on joustavaa; ihminen saa rakentaa 
minne haluaa.  
•Liikenneyhteydet ovat erittäin hyvät. Pietarista on laivareitti Joroisiin, luotijuna 
tulee Pekingistä. Suorat lennot USA:sta, Euroopasta ja Aasiasta. Joroinen sijaitsee 
Brysseli-Helsinki-Kajaani –moottoritien varrella.  
•Joroinen on maaseutumetropoli, 20000 asukasta.  
•Avaruuslentoasema sijaitsee täällä: kuussa ja muissa pikku paikoissa käydään 
kylpemässä.  
•Henkilöjunayhteys Savonlinnaan, höyryjunayhteys Joroisista eri puolille.  
•Ikääntyvissä ihmisissä on paljon voimavaroja, joita hyödynnetään. 
•Yhteisen tekemisen kulttuuri on vahva. Ajatellaan yhteistä, koko kunnan hyväksi 
tulevaa hyvää. Valittamisen kulttuuri on hävitetty. 
•Kunnolla toimivat, nopeat valokuitunettiyhteydet ovat kaikkien kuntalaisten 
saatavilla. Teleinfra on toimivaa ja ajantasaista.  
•Joroisselän alueen hiekkarannat on kaivettu esille ja siellä sijaitsee luksusluokan 
hotellialue, joihin tulee kansainvälisiä asiakkaita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



•Joroisselälle on pääsymahdollisuus kaikille kuntalaisille (Hyviänlahden kautta).  

•Joroinen on täynnä eläviä, asuinvoimaisia, kasvavia kyläkeskuksia. Kylillä on omat 
kyläkaupat, joissa myydään lähiruokaa. Kyläkoulut on saatu takaisin. Kylillä on 
koulutettuja kyläavustajia ja erilaisten töiden tekijöitä.  

•Sosiaalinen vastuu ja toisista huolehtiminen: kasvatamme toisiamme.  Jokainen 
tuntee olevansa turvassa.  

•Paikallinen itsehallinto; asiat hoidetaan itse omien lähtökohtien pohjalta.  

•Joka kylällä on toimivat kyläyhdistykset, mukaan lukien kirkonkylä ja Kuvansi 

•Paikallisrahajärjestelmä 

•Kaikki joroislaiset kylät ovat samassa asemassa kirkonkylän kanssa. Kirkonkylä 
mieltää itsensä kyläksi. Kunnan keskusta vaihdetaan joka viiden vuoden välein.  

•Joroisissa on aktiivista kansainvälistä toimintaa: kummikyliä, oppilasvaihtoa ym. 
Joroinen on monikulttuurinen kunta.  

•Ympärivuotiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat fantastiset. Vuokatti on 
jäänyt kauan sitten pienemmäksi. 

•Oma Alko. 
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