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Asumisen teemaryhmä 

 

- esille nousivat mm. toiveet kylien pitämiseksi asuttuina, koulujen säilyminen ja 

kirkonkylän liikuntaesteettömyyden kehittäminen. 

- Joroisten kylillä ei vielä ole kyläkaavoja, mutta sellainen hanke on tekeillä 

Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavoituksen yhteydessä. Aiemmin 1980-90-

luvuilla on tehty ns. kyläsuunnitelmat useimmista kylistä, mutta suunnitelmat 

eivät ole toteutuneet. 

- Kolman koulu ja muutkin kyläkoulut ovat hyvin tärkeitä kylien säilymiselle ja 

kehittymiselle. 

- lapsia pitäisi saada lisää! 

- JJR-yhteistyö ja siihen kuuluvat muut kunnat ovat osalle Joroislaisia vieraita. 

Osa taas käyttää myös muiden kuntien palveluita luontaisesti, esim. Kaijolaiset 

käyvät Juvalla. 

- Joroisissa ei ole kunnollista keskustaa ja liiketiloja. 

- Joroisten kirjasto on hyvä. 

- Joroisista on helppo lähteä maailmalle lomailemaan tai töihin. Meillä on 5-tie, 

rautatie, lentokenttä ja Saimaa. Saimaata pitkin pääsee vaikka Hong Kongiin! 

- jätevesi- ja vesijohtoverkoston laajentuminen kylille olisi tärkeää, viemäriin 

liittymiseen ei kuitenkaan saisi pakottaa. 

- laajakaistaverkoston tuleminen kylille on tapahtumassa 

- luomuruoka on nouseva ”trendi” ja tuotanto on ympäristöystävällisempää kuin 

”tavallisen” ruoan. 

- nuoret eivät osaa käyttää kalaa, marjastaa yms. 

 

Yrittäjyyden teemaryhmä 

 

- kylä virkeämmäksi 

- kk:n kylän hiljaisuus, missä ihmiset? 

- nykytilan analysointi: olemmeko nyt pohjilla? Haluammeko nousta? Vaatii 

yhteisöllisen herätyksen ja tahtotilan 

- oman kunnan palveluiden käyttö, herätys miksi palveluita kannattaisi käyttää? 

- Koskentien elävöityminen! 

- tiedonkulun parantamista eri toimijoiden  välillä 

- nostokurki kirkonkylälle! - kerrostaloprojektin aloituksen onnistuminen 

- Joronjäljen uusi nousu, investoinnin rahoitus peruskorjaukseen? 

- kunnan palveluverksoton kokonaisvaltainen kehittyminen yritysmyönteiseksi 

- kunnassa on peltoa 6800 ha -> sillä elättäisi 17 000 asukasta! 

- asukkaita lisää 

- lähi- ja luomuruoka kunniaan ja tuotantoon & markkinointiin 



- uuden tekniikan kehittely olemassa olevien pääomien kuten metsä, pellot yms. 

uudenlaiseen tuotantoon. Esim. energia-ala: halon polttaminen 

/kaasutustekniikka esimerkki Keski-Euroopasta 

- laajan elinkeinopolitiikan ymmärtämisen parantuminen ja toiminta 

- nuorison asuminen, eteenkin 20-30 vuotiaat! 

- yrityksiä lisää, työtä lisää 

- puhalletaan yhteenhiileen 

- aletaan markkinoida kokonaisvaltaista elämän hallintaa -> terveellinen ruoka, 

työ, viihtyisät ja turvalliset asuinalueet /kodit, toimivat ihmissuhteet, hyvät 

harrastusmahdollisuudet, keskustelutaidon kasvaminen -> hyvä elämä 

- tiloja pienyrityksille: vastaanotto”halli”?  

- kuntaan kyläkasakka, tukihenkilö jonka kanssa voisi lähteä miettimään ja 

hakemaan rahoitusta yms. idoille 

- kunnan visio jaettava osatekijöihin jotka ovat selvästi mitattavissa 

- kuntaan valmiit muuttoa tukevat tuotteet: saako sähkön vai ei, vesiliittymä jne. 

rakennusluvan saaminen, lasten päivähoito palvelualttius!!! 

- Sisäisen yrittäjyyden kasvaminen 

- pienin askelin eteenpäin, yhteistyön merkittävyys 

- kehitetään ideoita joiden asiakkaat tulevatkin muualta kuin Joroisista: esim. 

Rautalammin nuorten ravintola -> sosiaalisen median hyväksikäyttö! 

 

Vapaa-ajan teemaryhmä 

 

- Kotkanpolun esiinnostaminen ja kehittäminen; Kotkatharju-Kanava alueesta 

vireäksi liikuntakeskukseksi 

- lasten ja nuorten vapaa-ajan viettomahdollisuuksien kehittäminen 

- Joroisten vesistöjen kehittäminen niin, että niistä saataisiin sekä ravintoa että 

virkistystä 

- yhdyshenkilö kaikkien yhdistysten käytöön; henkilö joka voisi hoitaa eism. 

paperityöt yhdistysten puolesta; voisi olla 1/2aikainen, hankerahoituksella 

palkattu  

- haetaan yhteistyötä yhdistysten välille, kun omia käsipareja on liian vähän = 

voitaisiin paremmin vaikutta lasten ja nuorten hyvinvointiin  

- yhteistyötä lasten ja nuorten mutta myös vahusten puoleln kanssa = 

varamummoja ja -vaareja kaivataan  

- Kuvansin ja Jorolan kk:n haluttaisin tulevan lähemmäs toisiaan   

- panostusta ulmomaistyen metsästäjien tuomiseen Joroisiin, golf  

- lisää tapahtumia (tai tapahtumia yleensä) lapsille ja lapsille ettei tarvitisis aina 

lähteä etsimäänm niitä muualta  

- toivotaan vetovoiman kasvamista; että pidettäisiin yhtä eikä riideltäisi 

keskenään  

- yhdistysten yhteistoimintaa ja koulutusta  

- koirapuisto  

- mm. halu verkostoitua toi mukaan 



- yhdistystalo, jonka seinien sisällä kaikki voisivat kokoontua - vrt. Varkauden 

Vammel  

- joroislaisen maaston vapaa-ajankäytön lisääminen ja hyödyntäminen  

- lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkumismahdollisuudet  

- virkistyspuisto ihmisille 

- eläkeläisten viihtyvyyden lisääminen, mutta samalla toimiminen yli sukupolvien  

- senioreiden liikunnan ja yhteistyön kehittäminen  

- Kaitaisten kylän hengissäpysyminen  

- lasten leikkipuiston (Kuperkeikka?) yhteyteen vanhusten "leikkipuisto"  

- Kolpan rannan kunnostus  

- kunnan sivuilta linkki joroislaisiin järjestöihin 

 

Matkailun teemaryhmä 

 

- keskusliikenneasema, jossa ei ABC - ketjuajattelua vaan “Heinolan Heilin” –

ajatusta, paikallisia tuotteita, lähituotekauppa ks. alla 

- kotiseutuidean toteuttaminen – kotiseutuyhdistyksen henkiin herättäminen ja 

tuen saaminen ideoiden toteuttamiseen, korttisarjan uusintapainos ja uudelleen 

ideointi, identiteettipohjan hyödyntäminen kunnan yleisilmeessä, 

arkkitehtuuriratkaisuissa, markkinoinnissa 

- yhteistyö yrittäjien kesken – yrittäjäpalvelukalenteri kylittäin, jossa kaikki  

pienimmätkin tekijät mukana 

- viinakauppa 

- lihatiski ja kauppa, jossa ihminen tiskin takana 

- elokuvateatteri – navettakino 

- tila erilaisten ryhmien kokoontua, tapahtumapaikka, asukkaiden ja yrittäjien 

kuulemismenettelypaikka, yhdistysten yhteistyöverkostopaikka 

- reitistöt kuntoon, lyhyet ja pitkät yöpymismahdollisuudella, kartat 

- tapahtumia ympärivuoden 

- kuntalaiset käyttämään oman kunnan palveluja 

- keskustaan enemmän yrityksiä 

 

 

 

 

 
 


