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1. Taustaa 
 

Joroisten kunnan Hyvä Kylä – hanke on reilun vuoden mittainen intensiivinen kehittämishanke. 

Tarkoituksena on löytää ne tekijät, joihin koko Joroinen: asukkaat, järjestöt, yritykset ja kunta, us-

kovat ja löytävät yhteisen kehityssuunnan. Yksi tärkeimmistä kohderyhmistä hankkeessa ovat nuo-

ret. Sen vuoksi Hyvä Kylä – hanke toteutti nuorisokyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää nuorien 

harrastus- ja vapaa-ajanviettotapoja sekä mielipiteitä Joroisista.  

 

Kysely toteutettiin Ideakone Oy:n Kyselykoneen avulla sen helppouden, edullisuuden sekä tarkoi-

tuksenmukaisuuden vuoksi. Kysymykset suunniteltiin yhteistyössä Joroisten kunnan Nuorisopalve-

lujen kanssa. Kyselyyn pääsi vastaamaan Joroisten kunnan internetsivuilla olevasta linkistä ja se oli 

avoinna internetissä 10.2.–31.3.2011 välisen ajan. Kyselystä kerrottiin yläasteen aamunavauksessa 

7.2.2011 sekä lukion aamunavauksessa 9.2.2011. Linkki kyselyyn oli myös Joroisten Nuorisopalve-

lujen Facebook-profiilissa. Kyselykaavakkeiden paperiversioita oli jaossa kirkonkylän ja Kuvansin 

nuorisotiloilla. Vastaamisen aktivoimiseksi kyselyyn määräajan loppuun mennessä vastanneiden 

kesken arvottiin 3 kpl 2 hengen leffalippupaketteja. Kyselyyn vastasi 31.3.2011 mennessä 44 nuor-

ta, mikä on kohtuullisen hyvä määrä. Joroisissa oli kyselyhetkellä 385 kpl iältään 13–19 vuotiaista, 

joten vastausprosentti on 11,4 %. 

2.  Vastaajien taustatiedot 
 

Kyselyyn vastasi 44 nuorta. Vastaajat jakaantuivat lähes tasan tyttöihin, 49 % (21/43 kpl) ja poikiin, 

51 % (22/43 kpl) vastaajista. Vastaajat olivat suurimmaksi osaksi yläasteikäisiä, vastaajien keski-

ikä oli noin 14,5 vuotta. Vastaajien ikäjakauma löytyy taulukosta 1. 

 
Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma 

 
 

 0 (0 %) Alle 13 vuotta 

 6 (14 %) 13 vuotta 

 14 (33 %) 14 vuotta 

 11 (26 %) 15 vuotta 

 6 (14 %) 16 vuotta 

 5 (12 %) 17 vuotta 

 0 (0 %) 18 vuotta 

 0 (0 %) 19 vuotta 

 1 (2 %) Yli 19 vuotta 

 43 (100 % )Kaikki yhteensä 

 14.42 Valittujen keskiarvo 
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Vastaajista suurin osa asuu Joroisten kirkonkylällä, 39 % (16/41 kpl) tai Kuvansissa (mukaan lukien 

Palviainen ja Katisenlahti) 34 % (14/41 kpl).  Vastaajien asuinpaikka on kuvattuna taulukossa 2. 

Kaksi vastaajaa ilmoitti asuinpaikakseen Muu, jolloin heidän asuinpaikkansa on Varkaus.  

 
Taulukko 2. Asuinpaikka 

 

 

 16 (39 %) Joroisten kirkonkylä 

 3 (7 %) Koskenkylä tai Joroisniemi 

 14 (34 %) Kuvansi, Palviainen tai Katisenlahti 

 1 (2 %) Kolma, Järvikylä, Kollinjoki, Hallamäki, 

Ryyhtölä tai Pasala 

 1 (2 %) Huutokoski, Ruokoniemi, Vättilä tai La-

pinmäki 

 0 (0 %) Maavesi, Kiekka tai Montolanmäki 

 0 (0 %) Kerisalo tai Hyviänniemi 

 0 (0 %) Kerisalonsaari 

 0 (0 %) Tahkoranta tai Kotkatlahti 

 4 (10 %) Lahnalahti, Kaitainen, Savuniemi, Kata-

jamäki, Härkälänmäki, Siilinkivi, Pakinmaa tai Sy-

dänmaa 

 0 (0 %) Kuokkala 

 2 (5 %) Muu, 

 41 (100 %) Kaikki yhteensä  

 

 

3. Viihtyvyys Joroisissa 
 

Nuorilta kysyttiin kysymyksessä numero 4 avoimella kysymyksellä ”Mikä lisäisi sinun viihtyvyyt-

täsi Joroisissa?”. Kysymykseen tuli 21 vastausta, joissa tuli selvästi ilmi erilaisten aktiviteettien 

sekä yhteisen tilan tarve. 4 nuorta toivoi ABC Liikennemyymälää, McDonald’sia, kahvilaa ”tai jo-

tain sellaista”. Enemmän oleskelupaikkoja, isommat nuorisotilat, lisää nuorten paikkoja, nuokkarit 

auki useammin tai nuorille enemmän muuta tekemistä, tapahtumia ja toimintaa oli 8 nuoren toiveis-

sa. Usean nuoren mielestä konkreettisesti viihtyvyyttä lisäisivät vaatekaupat, liikun-

ta/urheilukauppa, kirpputori ja kaupat yleensä. Nuoret toivoivat myös erilaisia tapahtumia, jotka 

lisäisivät viihtyvyyttä. Myös konkreettiset liikuntamahdollisuudet olivat 3 nuoren toivelistalla: kun-

non hiihtoladut, enemmän tanssia, uimahalli ja jäärata.  

 

Kysymyksessä numero 5 pyydettiin vastaajia arvioimaan, miten hyvin eri asiat Joroisissa ovat. Vas-

tausvaihtoehdot olivat 1 = erittäin huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = en osaa sanoa, 4 = melko hyvin 

ja 5 = erittäin hyvin. Taulukkoon 3 on koottu nuorison mielipiteet. Kysyttäessä kaupoista ja niiden 

tarjonnasta, hajonta oli runsasta, sillä 38 % vastaajista oli sitä mieltä, että asia on melko huonosti tai 

huonosti, 33 % sitä mieltä että asia on melko hyvin tai hyvin ja 30 % vastaajista ei osannut sanoa. 

Välimatkoja palveluihin piti hyvinä tai melko hyvinä 42 % vastaajista, huonoina tai melko huonoina 

28 % vastaajista ja mielipidettä asiaan ei osannut sanoa 30 % vastaajista. Vastauksiin tämän kysy-

myksen osalta vaikutti varmaankin se, että suurin osa vastaajista oli kirkonkylältä ja Kuvansista, 

joista välimatkat palveluihin ovat suhteellisen lyhyet.  
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Vastaajien mielestä peruskoulun opetus Joroisissa on aika hyvällä mallilla. 28 % vastaajista oli sitä 

mieltä, että peruskoulun opetus sujuu erittäin huonosti tai huonosti, mutta toisaalta 49 % vastaajista 

oli sitä mieltä että peruskoulun opetus sujuu hyvin tai melko hyvin. 23 % vastaajista vastasi ”En 

osaa sanoa”. Kysyttäessä lukio-opetuksesta, peräti 62 % vastasi ”En osaa sanoa”, mutta tämä johtuu 

varmaankin siitä, että pääosa kyselyyn vastanneista oli yläaste-ikäisiä, jolloin heillä ei vielä ole 

omakohtaista kokemusta lukiosta. Vain 5 % vastaajista oli sitä mieltä, että lukio-opetus sujuu erit-

täin huonosti, 33 % vastaajien mielestä lukio-opetus on hoidettu melko tai erittäin hyvin. Myös ky-

syttäessä kansalaisopiston tarjonnasta, 63 % vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään. Tässäkin 

selittävänä tekijänä voi olla se, ettei nuorilla ole omakohtaista kokemusta asiasta. Kuitenkin 24 % 

vastaajista piti kansalaisopiston tarjontaa erittäin tai melko hyvänä. Kyselyyn vastanneet nuoret 

olivat selvästi tyytyväisiä kirjastopalveluihin, sillä 59 % vastaajista oli sitä mieltä että kirjastopalve-

lut ovat melko tai erittäin hyvin, 26 % ei osannut sanoa, ja 16 % vastaajista koki kirjastopalvelut 

melko tai erittäin huonoina.  
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Nuorten harrastusmahdollisuudet jakoivat mielipiteitä selvästi, sillä 26 % vastaajista oli sitä mieltä 

että nuorten harrastusmahdollisuudet Joroisissa ovat melko huonosti, mutta 29 % vastaajista sitä 

mieltä että ne ovat melko hyvin. 31 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa asiaan. Nuorten ko-

koontumistiloissa oli selvemmin eroa, sillä jopa 52 % vastaajista oli sitä mieltä, että kokoontumisti-

loja on melko tai erittäin hyvin, 31 % vastaajista sitä mieltä että kokoontumistiloja on melko huo-

nosti tai erittäin huonosti ja 17 % ei osannut sanoa.  

 

Liikuntatilojen tilanne Joroisissa on vastaajien mielestä hyvä. Vastaajat olivat selvästi tyytyväisiä 

urheilukenttiin, sillä 53 % vastaajista oli sitä mieltä että tilanne on Joroisissa melko hyvin, ja 21 % 

sitä mieltä että tilanne on erittäin hyvin. 14 % ei osannut sanoa mielipidettään ja vain 12 % piti ti-

lannetta melko tai erittäin huonona. Myös sisäliikuntatilojen tilanne on vastaajien mielestä hoidossa, 

sillä 46 % vastaajista oli sitä mieltä että asia on melko hyvin ja 17 % sitä mieltä että asia on erittäin 

hyvin. 20 % vastaajista piti tilannetta melko tai erittäin huonona, 17 % ei osannut sanoa. Uimaran-

nat jakoivat mielipiteitä tasaisesti eri vaihtoehtoihin, sillä 29 % vastaajien mielestä uimarantoja on 

melko huonosti, 33 % mielestä melko hyvin ja 21 % vastaajista ei osannut sanoa.  

 

Huonosti oleva asia vastaajien mielestä oli selvästi ulkoilualueet ja puistot, sillä 18 % vastaajista 

koki asian olevan erittäin huonosti ja 33 % melko huonosti. 30 % ei osannut sanoa. Asian koki ole-

van hyvin vain 21 %. Kulttuuripalvelut (musiikki, elokuvat ym.) ovat vastaajien mielestä selvästi 

huonolla mallilla, sillä yhteensä 60 % vastaajista koki, että ne ovat melko tai erittäin huonosti. Tosin 

33 % vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään. Mutta toisaalta, vain 7 % vastaajista koki, että ne 

olisivat melko tai erittäin hyvin. Julkinen liikenne (esim. bussiyhteydet) oli valtaosan, 43 % vastaa-

jista, mielestä melko tai erittäin huonosti, 29 % ei osannut sanoa ja 29 % vastaajista piti niitä melko 

tai erittäin hyvinä.  

 

Joroinen koetaan turvallisena ja rauhallisena paikkana, sillä 40 % vastaajien mielestä asia on melko 

hyvin ja 19 % mielestä erittäin hyvin. 33 % ei osannut sanoa ja vain 7 % olisi sitä mieltä että asia on 

melko tai erittäin huonosti. Hyvin Joroisissa on luonnonläheisyys, sillä jopa 35 % vastaajista oli sitä 

mieltä että asia on erittäin hyvin, 28 % sitä mieltä että asia on melko hyvin ja 23 % ei osannut sa-

noa. Vain 14 %:n mielestä asia on melko tai erittäin huonosti. Koulu ja kaverit olivat nuorten mie-

lestä selvästi parhaiten, sillä 37 %:n mielestä asia on erittäin hyvin ja 47 %: n mielestä melko hyvin. 

Nuoret eivät selvästikään koe pystyvänsä vaikuttamaan asioihin, sillä kysyttäessä ”Vaikutusmahdol-

lisuutta yhteisiin asioihin”, 50 % vastaajista ei osannut sanoa mielipidettä. Kuitenkin 33 % vastaa-

jista koki, että vaikuttamismahdollisuus on melko tai erittäin hyvin, 18 % että vaikuttamismahdolli-

suus on melko tai erittäin huono.  

4. Harrastukset 
 

Kysymyksessä 6 kysyttiin nuorilta heidän harrastuksistaan. Vaihtoehdoista pystyi valitsemaan yh-

den tai useamman harrastuksen. Kaikki nuoret harrastivat jotain, tosin lajeja oli lueteltu hyvin laa-

jasti musiikin kuuntelusta ja kaverien kanssa oleilusta lukemiseen ja kalastukseen saakka. Eniten 

nuoret harrastavat musiikin kuuntelua, 11 % vastaajista, kaverien kanssa oleilua, 10 % ja nuorisoti-

loilla käyntiä, 8 %. Nuorisotiloilla käyntiprosenttiin vaikutti tosin myös se, että kysely oli täytettä-

vissä myös nuorisotiloilla. Seuraavaksi suosituimmat harrastukset vastaajilla olivat soittaminen (6 

%), ulkoilu (5 %) sekä tietokone / pleikkari (5 %). Suunnistuksen, sulkapallon, tenniksen, 4H:n ja 

lentopallon harrastajia ei vastaajissa ollut. 1 %, eli 3 kpl, vastaajista ilmoitti harrastavansa jotain 

muuta kuin listattuja harrastuksia. Nämä muut harrastukset olivat judo, moottoriurheilu ja itsestään 

oleskelu. Oheiseen taulukkoon 4 on kasattu nuorten harrastukset.  
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Taulukko 4. Mitä harrastat? 

 28 ( 11% ) Musiikin kuuntelu 3 ( 1% ) Muuta 

26 ( 10% ) Kaverien kanssa oleilu 3 ( 1% ) Partio 

22 ( 8% ) Nuorisotiloilla käynti 3 ( 1% ) Hiihto 

17 ( 6% ) Soittaminen 3 ( 1% ) Pyöräily 

14 ( 5% ) Ulkoilu 3 ( 1% ) Jääkiekko/jääpallo 

14 ( 5% ) Tietokone/pleikkari 2 ( 1% ) Käsityöt 

10 ( 4% ) Laskettelu/lumilautailu 2 ( 1% ) Palokunta 

11 ( 4% ) Salibandy/sähly 2 ( 1% ) Aerobic/voimistelu 

9 ( 3% ) Kuntosali 2 ( 1% ) Keilailu 

8 ( 3% ) Seurakunnan toiminta 2 ( 1% ) Metsästys 

8 ( 3% ) Laulaminen 1 ( 0% ) Pesäpallo 

8 ( 3% ) Jalkapallo 1 ( 0% ) Rullaluistelu 

8 ( 3% ) Tanssi 1 ( 0% ) Ammunta 

7 ( 3% ) Lukeminen 1 ( 0% ) Skeittaus 

7 ( 3% ) Biljardi 1 ( 0% ) Kuvaamataide 

5 ( 2% ) Golf 1 ( 0% ) Koripallo 

5 ( 2% ) Valokuvaus 0 ( 0% ) Suunnistus 

5 ( 2% ) Motocross/Mopocross 0 ( 0% ) Sulkapallo 

5 ( 2% ) Kalastus 0 ( 0% ) Tennis 

5 ( 2% ) Näytteleminen 0 ( 0% ) 4H 

5 ( 2% ) Ratsastus 0 ( 0% ) Lentopallo 

4 ( 2% ) Uinti 0 ( 0% ) En mitään 

4 ( 2% ) Yleisurheilu 266 ( 100% )Kaikki yhteensä 

 

 

Nuorison mielipidettä vapaa-ajanharrastuksien tiloista kysyttiin kysymyksessä 7, katso taulukko 5. 

Kysymykseen vastasi 42 nuorta, joista 64 % (27 kpl) oli sitä mieltä että paikkoja vapaa-

ajanharrastuksille on Joroisissa liian vähän, 31 % (13 kpl) mielestä niitä on riittävästi. 5 % (2 kpl) 

mielestä tiloja ei ole lainkaan.  

 
Taulukko 5. Onko Joroisissa paikkoja vapaa-ajanharrastuksille? 
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Kysymyksessä 8 tiedusteltiin avoimella kysymyksellä, mitä harrastusmahdollisuuksia Joroisissa 

pitäisi olla. Suuri osa toiveista liittyi liikuntamahdollisuuksiin. Toiveissa on uimahalli ja jalkapallo-

halli, lentopallo, koripallo, ulkoliikuntaa, kunnollinen parempi futiskenttä, jääkiekkoa ja muuta jää-

urheilua, enemmän tanssia ja jotain muuta liikuntaa, esim. aerobic. Toivottiin myös paikkaa, missä 

voi soittaa, enemmän musiikkia sekä kavereiden kanssa oleilua. Haluttaisiin myös enemmän mah-

dollisuuksia moottoriurheiluun: mopo/motocrossrata tai jotakin vastaavaa. Ennakkoluulottomin 

toive oli benjihyppymahdollisuus. Nuorilta tuli toive myös siitä, että Kuvansissa olisi enemmän 

uimarantoja.  

 

Nuorilta kysyttiin Joroisten palveluiden ja tilojen käytöstä kysymyksessä 9. Kunnan liikuntatilat – 

urheilutalon kuntosali, ulkoilukentät ja hiihtoladut - ovat olleet nuorison käytössä ahkerasti, samoin 

kirjasto. Myös ohjattuihin liikuntavuoroihin joko kirkonkylällä, Kuvansissa tai kyläkouluilla oli 

osallistunut lähes puolet nuorista. Nuoret käyttävät nuorisotiloja niin Kuvansissa (64 %) kun kir-

konkylällä (81 %). Maaritin liikunta- ja hyvinvoinnissa oli käynyt 38 % nuorista, ratsastamassa 24 

% nuorista ja kansalaisopiston kurssille oli osallistunut 37 % vastanneista nuorista. Käsityökurssille 

oli osallistunut vain 28 % vastaajista. Taulukkoon 6 on koottu nuorten vastaukset.  

 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1 = Olen käyttänyt / käynyt

2 = En ole käyttänyt / käynyt

1 = Olen käyttänyt / käynyt 2 = En ole käyttänyt / käynyt

Kuvansin nuorisotilat 64 % 36 %

Kirkonkylän nuorisotilat 81 % 19 %

Urheilutalon kuntosali 86 % 14 %

Ulkoilukentät 79 % 21 %

Maaritin liikunta- ja hyvinvointi 38 % 62 %

Hiihtoladut 74 % 26 %

Kansalaisopiston kurssit 37 % 63 %

Ratsastustallit 24 % 76 %

Kirjasto 78 % 23 %

Ohjatut liikunta- ja urheiluvuorot 49 % 51 %

Käsityökurssit 28 % 72 %

Taulukko 6. Mitä seuraavista olet käyttänyt viimeisen vuoden aikana?
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Kysymyksessä 10, katso taulukko 7, tiedusteltiin nuorten aktiivisuudesta järjestötoimintaan kysy-

myksellä ”Osallistutko jonkin yhdistyksen tai järjestön (esim. 4H, partio, urheiluseurat) toimin-

taan”. Suurin osa vastanneista nuorista (44 %, 19 kpl) ei ole mukana järjestötoiminnassa, eikä ha-

luakaan osallistua. Toisinaan toimintaan on osallistunut noin kolmasosa vastanneista (30 %, 13 kpl) 

ja 19 % (8 kpl) on järjestömaailmassa aktiivisesti mukana. 7 % vastaajista haluaisi yhdistystoimin-

taan mukaan.  

 
Taulukko 7. Osallistutko jonkin yhdistyksen tai järjestön toimintaan? 

 
 

Tapahtumatarjonta Joroisissa on kysymyksen 11 vastauksien perusteella nuorten mielestä riittämä-

töntä, sillä 56 % vastaajista oli sitä mieltä että Joroisissa järjestetään nuorille suunnattuja tapahtumia 

liian vähän, 37 % oli sitä mieltä että tapahtumia on riittävästi. 7 % mielestä Joroisissa ei järjestetä 

nuorille suunnattuja tapahtumia lainkaan. Oheisessa taulukossa 8 on yhteenveto asiasta.  

 
Taulukko 8. Joroisissa järjestetään nuorille suunnattuja tapahtumia 
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Vastaajien mielestä paras tapa tiedottaa tapahtumista on tiedottaminen Nuorisopalveluiden Face-

book-profiilin kautta, katso taulukko 9, sillä 39 % (31 kpl) vastaajista piti sitä parhaana kanavana. 

Seuraavaksi tehokkainta tiedottaminen on tiedote kotiin koulun kautta (19 % / 15 kpl), ilmoittami-

nen koulun ilmoitustaululla (18 % / 14 kpl) ja tiedottaminen Joroisten Lehdessä (18 % / 12 kpl). 

Joroisten kunnan kotisivujen kautta käyttämistä viestintävälineenä kannatti vain 9 % (7 kpl) vastaa-

jista. Kysymykseen 12 pystyi valitsemaan usean vastausvaihtoehdon, joten vastauksia kysymykseen 

tuli yhteensä 79 kpl.  

 
Taulukko 9. Miten tapahtumista tulisi tiedottaa sinun mielestäsi? 

 
 

 

Kysymyksessä 13 kysyttiin, mitä nuorille pitäisi järjestää enemmän. Yhteenveto on koottu oheiseen 

taulukkoon 10. Kysymykseen pystyi antamaan useamman vastauksen, joten vastauksia tuli yhteensä 

106 kpl. Nuoret toivovat lisää varsinkin diskoja ja musiikkitapahtumia (25 % / 26 kpl) sekä sitä, että 

nuorisotilat olisivat auki useammin (21 % / 22 kpl). Toimintapäivät koulussa saivat myös paljon 

kannatusta (18 % / 19 kpl). Retket, harrastuskerhot sekä liikuntatapahtumat saivat myös noin 10 % 

kannatuksen. Erilaisia kilpailuja ja vaikuttamistilaisuuksia toivoi enemmän vain noin 4 % / 4 kpl 

vastaajista. Toive muuhun toimintaan tuli 1 %:lta vastaajista. Tällöin toiveena oli moshpit ja moot-

toriurheilu.  
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Taulukko 10. Mitä nuorille pitäisi järjestää enemmän? 

 
 

5. Vaikuttaminen, palvelut ja asuminen kotiseudulla 
 

Kysymyksessä 14 pyydettiin avoimella kysymyksellä ottamaan kantaa siihen, otetaanko nuorten 

tarpeet ja mielipiteet riittävästi huomioon ja miten tilannetta voisi parantaa. Kysymykseen tuli 28 

vastausta. 12 kpl vastaajista oli sitä mieltä, että nuorten tarpeet ja mielipiteet otetaan” varmaankin 

ihan hyvin” huomioon. 16 kpl nuorista oli sitä mieltä että ei oteta. Heidän mielestään aikuiset eivät 

kuuntele, koulussa pitäisi kysyä enemmän oppilaiden mielipiteitä, nuoria pitäisi kuunnella enem-

män. Nuorille ei ole muuta paikkaa kuin nuorisotilat. Tarvittaisiin lisää kauppoja.  

 

Nuorilta kysyttiin kysymyksessä 15, mitä liikkeitä ja kaupallisia palveluja Joroisiin tarvittaisiin li-

sää. Monen nuoren toivelistalla ovat erilaiset erikoisliikkeet: vaatekaupat, urheiluliike sekä Moto-

net, Biltema tai muu mopotarvikeliike. ”Kauppa joka olisi auki 24/7” oli yhden nuoren puutelistalla. 

ABC, nuorille oma kahvila tai joku sellainen nuorille sopiva kokoontumispaikka oli myös toiveissa. 

Eräs nuori toivoisi Joroisiin jotain, joka houkuttelisi ihmisiä pysähtymään Joroisissa eikä vain aja-

maan ohitse. Tosin myös oltiin sitä mieltä että Joroisissa on peruskauppapalvelut, ja erikoiskaupan 

tuotteita on helppo käydä ostamassa Varkaudesta. Tässä mielestäni on kiteytettynä Joroisten eri-

koistavarakaupan ongelma. Lisäksi toivottiin nuorisotiloihin lisää tiloja ja myös lisää pelejä, esim. 

bilis ja Wii.  

 

Reilu kolmasosa, 38 % (15 kpl), kyselyyn vastanneista nuorista haluaa muuttaa pois Joroisista, eikä 

koskaan muuttaa takaisin. Tämä kävi ilmi, kun nuorilta kysyttiin kysymyksessä 16 asumisesta koti-

seudulla tulevaisuudessa. Yhteenveto on taulukossa 11.  Toisaalta, 20 % (8kpl) haluaa asua kotiseu-

dullaan, eikä halua muuttaa muualle ja 22 % (9 kpl) nuorista haluaisi muuttaa opiskelujen jälkeen 

takaisin kotiseudulleen. Kuitenkin 20 %:lle (8 kpl) vastaajista asuinpaikalla ei ole merkitystä.  
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Taulukko 11. Asuminen kotiseudulla tulevaisuudessa.  

 
 

 

Kysymyksessä 17 kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä asioita Joroisissa pitäisi parantaa. Vasta-

uksia kysymykseen tuli 24 nuorelta, joista 7 kpl oli sitä mieltä, että Joroisissa pitäisi parantaa kaik-

kea. 6 vastaajan parannuslistalla on enemmän kauppoja, ruokapaikkoja ja muita palveluja. Nuorille 

halutaan lisää toimintaa (mm. liikuntatapahtumia, moottoriurheilumahdollisuuksia) ja tiloja. Yhden 

nuoren sanoin: ”Nuoria pitäisi enemmän kuunnella, mitä me haluamme. Aikuiset voivat haluta 

esim. poliisiaseman, mutta me haluaisimme nuokkareille enemmän tilaa. Miettikääpä sitä..”. Konk-

reettisena parannusehdotuksena tuli esille se, että katuvalot tulisi saada pidemmälle ajettaessa Piek-

sämäentiellä sekä kevyenliikenteenväylä. Myös kevyenliikenteenväylien talvikunnossapitoa tulisi 

parantaa, eli aurata useammin lumesta puhtaaksi. Parannusehdotuksien joukossa oli myös viihty-

vyyden ja yleiskuvan parannus, ”pitäisi jotenkin saada herättämään mielenkiinto ohi ajavien mieles-

sä”. Oli joukossa myös nuori, jonka mielestä Joroisissa ei tarvitse parantaa mitään.  

 

6. Yhteenveto 
 

Joroislaisten nuorten viihtyvyyttä kotikunnassaan lisäisi erilaiset nuorille suunnatut aktiviteetit sekä 

yhteinen tila. Nuorisotilojen tulisi olla suuremmat ja niiden toivotaan olevan auki useammin. Kau-

pallinen tarjonta on nuorten mielestä melko huonoa. Nuorten toivelistalla ovat erilaiset erikoisliik-

keet kuten vaatekaupat, urheiluliike sekä jokin mopotarvikeliike, nuorille oma kahvila tai joku muu 

nuorille sopiva kokoontumispaikka. Joroisiin toivotaan jotain, joka houkuttelisi ihmisiä pysähty-

mään Joroisissa eikä vain ajamaan ohitse.  

 

Tyytyväisimpiä nuoret ovat liikuntatiloihin, sillä yli puolet kyselyyn vastanneista piti niin urheilu-

kenttien kuin sisäliikuntatilojenkin tilannetta hyvänä. Kirjastopalvelut ovat myös hyvällä tolalla. 

Huonoiten asiat nuorten mielestä ovat nuorten harrastusmahdollisuuksissa, kulttuuripalveluissa sekä 

ulkoilualueissa ja – puistoissa. Peruskoulun opetukseen ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Nuoret ko-

kevat Joroisin olevan turvallinen ja rauhallinen, luonnonläheinen asuinpaikka. Nuoret eivät ilmei-

sesti koe pystyvänsä vaikuttamaan asioihin. Koulu ja kaverit ovat selkeästi parhainta Joroisten antia. 



12 

 

 

Kaikki kyselyyn vastanneista nuorista harrastivat jotain. Tosin lajeja oli lueteltu laajasti musiikin 

kuuntelusta ja kaverien kanssa oleilusta lukemiseen ja kalastukseen saakka. Eniten nuoret harrasta-

vat musiikin kuuntelua, kaverien kanssa oleilua sekä nuorisotiloilla käyntiä. Seuraavaksi yleisimpiä 

harrastuksia olivat soittaminen, ulkoilu sekä tietokone/pleikkari. Paikkoja vapaa-ajanharrastuksille 

on nuorten mielestä liian vähän. Toivotuimmat harrastusmahdollisuudet liittyivät liikuntamahdolli-

suuksiin: uimahalli, jalkapallohalli, parempi futiskenttä, jääkiekko tai muu jääurheilu. Toivottiin 

mahdollisuuksia myös moottoriurheilun harrastamiseen. Joroisissa olemassa olevat palvelut ja tilat 

ovat ahkerasti nuorten käytössä. Nuorisotiloja kirkonkylällä ja Kuvansissa sekä urheilutalon kun-

tosalia, ulkoilukenttiä, hiihtolatuja ja kirjastoa on käyttänyt reilusti yli puolet vastaajista. Myös oh-

jatuilla liikunta- ja urheiluvuoroilla on käynyt lähes puolet nuorista.  

 

Nuoret eivät ole aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa, sillä vain vajaa viidesosa nuorista on aktii-

visesti mukana jossain järjestössä. Tosin toisinaan toimintaan on osallistunut noin kolmasosa nuo-

rista. Lähes puolet nuorista, 44 %, ei edes halua osallistua järjestötoimintaan. Sosiaalinen media on 

nuorten juttu, sillä paras tapa tiedottamiseen nuorten mielestä on tiedottaminen Joroisten Nuoriso-

palvelujen Facebook-profiilin kautta. Nuoret toivoivat enemmän diskoja ja musiikkitapahtumia, 

sekä sitä että nuorisotilat olisivat auki useammin. Myös erilaiset toimintapäivät koulussa saivat 

kannatusta.  

 

Lievä enemmistä nuorista oli sitä mieltä, että nuorten tarpeita ja mielipiteitä ei oteta tarpeeksi huo-

mioon: aikuiset eivät kuuntele, koulussa pitäisi kysyä enemmän oppilaiden mielipiteitä ja nuoria 

pitäisi yleensäkin kuunnella enemmän. Nuorille ei ole muuta paikkaa kuin nuorisotilat. Reilu kol-

masosa kyselyyn vastanneista nuorista haluaa muuttaa pois Joroisista, eikä koskaan muuttaa takai-

sin. Onneksi kuitenkin 42 % nuorista ei halua muuttaa pois kotiseudultaan lainkaan tai haluaa muut-

taa opiskelujen jälkeen tänne takaisin. Noihin nuoriin Joroisissa kannattaisikin panostaa, jotta heillä 

olisi tulevaisuudessa työnteon ja asumisen mahdollisuudet kotiseudullaan.  

 

 


