
 
 

HYVÄ KYLÄ – HANKE 

 

VAPAA-AJAN TEEMARYHMÄN AJATUKSIA 21.3.2011 

 

Teemaryhmän löytämät vapaa-ajan toiminnan vahvuudet Joroisissa 

 

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 läheisyys, 1 ääni 

 

6. Sijainti, 3 ääntä 
a. läheisyys, 2 ääntä 

b. hyvä sijainti, 1 ääni 

c. sijainti, liikenneyhteydet 

 

Teemaryhmän löytämät vapaa-ajan toiminnan heikkoudet Joroisissa 

 

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, mukaanotto, 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 ääntä 
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, verkostoitumisen puute 

 

 

KOTITEHTÄVÄ: 

 
Mieti, millainen Joroinen olisi ihannetilanteessa vuonna 2025 vapaa-ajan toiminnan osalta? 

 

 
Ajatukset kirjasi  

 

Projektipäällikkö Anne Vänttinen 

 
 

 


