
 
 

HYVÄ KYLÄ -HANKE 

 

YRITTÄJYYS TEEMARYHMÄN AJATUKSIA 12.04.2011 

 

Teemaryhmän löytämät yrittäjyyttä tukevat vahvuudet Joroisissa 

 

1. Sijainti, 6 ääntä 

a. hyvät liikenneyhteydet, 2 ääntä 

b. kulkuyhteydet, 2 ääntä 

c. hyvät liikenneyhteydet ja sijainti, 1 ääni  

d. Varkauden läheisyys: liikenteellinen sijainti ja palvelut, 1 ääni 

e. liikenneyhteydet (sijainti) 

f.  sijainti  

 

2. Maatalous, 4 ääntä  

a. maatalous: historia, maine, infra, Suomen parhaat pellot, 3 ääntä 

b. maatalous: pellot, historia, kehittyvä yhteistyö, tuotteet ja brändit, 1 ääni 

c. pellot: laatu ja määrä 

 

3. Työvoima, 4 ääntä 

a. hyvä ja motivoitunut työvoima 

 

4. Hyvinvointi, 4 ääntä  

a. hyvät peruspalvelut, 3 ääntä 

b.  lukio; jos vietäisiin yrittäjyyssuuntaan, tulisi yrittäjiä, 1 ääni 

c.  monipuolinen ja viihtyisä asuinympäristö 

d. vapaa-ajanviettomahdollisuudet; golf, vesistöt ym. 

 

5. Korkea osaaminen, 2 ääntä  

a. bioenergia; raaka-aineomavaraisuus, 2 ääntä 

b. energia 

c. kielitaito 

 

6. + Asenne, 4 ääntä 

a. yhteistyön kehittyminen; yritykset ja virkamiehet, (paitsi poliittinen kulttuuri kiinni 

vanhassa), 1 ääni 

b. kunnan yritysmyönteisyys, 1 ääni  

c. kärkiyritykset, 1 ääni  

d. vahvat yritysveturit, 1 ääni 

e. tunnettuus  

 

 



Teemaryhmän löytämät yritystoiminnan heikkoudet Joroisissa 

 

1. Poliittinen tilanne, 6 ääntä:  

a. poliittinen sekavuus, 4 ääntä  

b. poliittinen kulttuuri: neuvokset päättääkö kaikesta, 1 ääni 

c. vallasta kiinnipitävät vanhoilliset entiset päättäjät, 1 ääni 

 

2. Uusyrityshankinta, 5 ääntä:  

a. Joroinen ei myy itseään yrittäjille: tarvitaan lisää yrityksiä, 4 ääntä 

b.  eläköityvät yrittäjät: sukupolvenvaihdokset, 1 ääni 

c. kilpailukyky 

d. toimitilat  

 

3. - Asenne, 7 ääntä: 

a.  joroislaisten yhteen hiileen puhaltamisen puute, 3 ääntä  

b. kiinnostus yrittäjyyteen puuttuu, 2 ääntä 

c. kateus – kaunaisuus – arvostelu, 1 ääni  

d. palvelut haetaan Varkaudesta (väestökato), 1 ääni  

e. ajattelu yritysten kesken: miten voidaan toisiamme auttaa 

f. kateus 

g. itsensä aliarviointi 

 

4. Yritystoiminnan tuki, 3 ääntä  

a. pääoman puute, 1 ääni 

b. kunnan aktiivisuus, 1 ääni 

c. maatalous eriytynyt muista yrityksistä: kunnan yrityspalvelut erillään/ kaukana 

maataloudesta, maatalous on tavallista yritystoimintaa, 1 ääni 

d. lentokentän, majoituksen ja lentokentän hyödyntäminen/kehittäminen 

e. Koskentie  

f. huonot tiet paikoittain  

 

5. Väestöpohjan muutos, 3 ääntä 

a. vähenevä asukasmäärä, 2 ääntä 

b. nuorten karkaaminen, 1 ääni  

c. sijainti kaukana keskuksista 

 

 

Ajatukset kirjasi 

 

Projektipäällikkö Anne Vänttinen 

 

 

 


