
Hyvä Kylä –hanke / Vapaa-ajan teemaryhmä 26.04.2011 
Joroinen vuonna 2025 

•Meillä on hyvät kulttuuritoimintatilat. 

•Joroisten kalastusalue on yksi osakaskunta. Vapaa-ajankalastus ja vesien 
virkistyskäyttö on helposti saavutettavissa, käytettävissä ja hoitotoimenpiteet on 
hyvin organisoituja.  

•Joroinen tunnetaan ahkerien ihmisten sekä puhtaan luonnon ja ympäristön 
tyyssijana. Joroslaiset ovat kohteliaita ja ystävällisiä.  

•Nuorisotoiminta on suunniteltu vain nuorille. Joroisissa on nuorilla hyvä olla ja heitä 
kuunnellaan. Nuoret ovat vahvasti mukana kun suunnitellaan toimintaa nuorille.  

•Nuorilla on vahvat juuret kotiseutuun, jolloin opiskelujen jälkeen heillä on vahva 
halu palata takaisin. 

 

 

 



•Joroisissa on yksi järjestö, johon kaikki nykyiset järjestöt kuuluvat alajaostoina. 
Yhtenä toimintamuotona ”Aikapankki-toiminta” 

•Joroisissa on hyvät toimitilat, jossa palveluja ja toimintaa kaiken ikäisille ja jossa 
kaiken ikäiset voivat toimia yhdessä. Tila, jossa on kivempi olla kuin kotona ja jossa 
olisi aktiivista, sosiaalista toimintaa.  

•Hyvät resurssit, osaaminen ja tilat.  

• Vapaa-ajantoiminta on laajaa ja laadukasta, jossa myös ohjaajaresurssit ovat 
riittävät. Joroinen on hyvä kylä ja sosiaalinen kanssakäyminen on aktiivista.  

•Joroinen on osa suurempaa ”Soisalon kuntaa”, jotta pystytään palvelut tarjoamaan 
paremmin, tehokkaammin ja kustannustehokkaammin. Tämä lisää alueen 
houkuttelevuutta, jolloin nuoretkin haluavat palata seudulle takaisin. Luonto olisi 
tärkeä elementti, joka houkuttelee matkailijoita ulkomaita myöten. 5-tie toimii 
keskeisenä väylänä.  

•Joroisissa hyödynnetään luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Vesistöt säilytetään 
puhtaana virkistyskäyttöä varten. Vuonna 2025 Joroisten vesistöt ovat maailman 
puhtaimmat.  

•Maaseudun tyhjät talot on hyödynnetty, myyty ja niissä on uudet asukkaat.  

•Hyvä yhteisöllisyys on erilaisuuden hyväksymistä, jolloin osaaja-paimentolaiset 
pysähtyvät Joroisissa ja haluavat tänne.  

 

 

 

 

 

 



 

•Rauhallinen, tasainen, ”hidas” elämä. 

•Joroinen tunnetaan lähiruoan ja luomuruoan alueena; tuottajana ja 
käyttäjänä.  

•Joroinen on täynnä erilaisia, houkuttelevia tapahtumia, joihin kaikki ovat 
tervetulleita.  

•Joroisissa toimii ”työ- ja palvelupankki”, johon jokainen pystyy antamaan 
oman vapaaehtoisen työpanoksensa.  

•Joroisissa nuoret ja nuoret aikuiset omaavat hyvän talkoohengen, joka 
rakentuu nuorten näkökulmasta.  

•Joroislaiset ovat innolla mukana kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa 
ja yhteistyössä.  

•Joroinen on aktiivinen vapaa-ajantoiminnan paikka niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti. Tiedottaminen toimista on koordinoitua ja avointa.  

•Matkailuelinkeino on koordinoitua.  

•Sosiaalista mediaa hyödynnetään vahvasti paikallisessa, kansallisessa ja 
kansainvälisessä yhteistyössä.  

 

 

 



Ajatukset kirjasi 

Projektipäällikkö Anne Vänttinen 

•Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö on koordinoitua ja aktiivista.  
•Koulujen ja kotien välisessä yhteistyössä kiinnitetään huomiota asenne- ja 
arvokasvatukseen.  
•Yhteisöllinen välittäminen: koko kylä kasvattaa lapsia ja nuoria.  
•Kaksi lentovuoroa Joroisista Pariisiin päivässä.  
 

 


