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Alustus tilaisuudessa lisäksi mukana: 
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Hilja Rantula 

Liina Suutarinen 

Anna Suhonen 

Veera Änkiläinen 

Tapahtuman avaus: 

Nuoret kokoontuivat kasaamaan tilaisuutta varten aineistoa nuorisotiloille kello 13:00. He jakoivat vastuut, 

kuinka asiat esitellään.  

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Konsta Hannelin avasi tilaisuuden yhdessä nuoriso-ohjaaja Sari 

Paavonsalon kanssa, he toivottivat osallistujat tervetulleiksi. Emilia Tarvainen esitteli nuorisovaltuuston 

toimintaa.  Esittelyn yhteydessä tuli esiin, että nuorisovaltuusto on hallintosäännön hyväksymisen myötä 

saamassa valtuuston paikan ja valtuuston puheenjohtajan myöntäessä myös oikeuden kommentoida.   

Tilaisuuden aikana Paavonsalo jakoi puheenvuorot ja Suhonen toimi sihteerinä.   

Kunnanviraston tilanne 

Kunnanjohtajan kiireisen aikataulun takia kunnanviraston tilannetta käsiteltiin nuorten ja kunnanjohtajan 

kesken ennen virallisen tilaisuuden alkua. Nuoret tiedustelivat mitä kunnanvirastolle tehdään ja mitä on 



päätetty rakennuksen tulevaisuudesta? Nuoret tiedustelivat myös minkälaisia kustannuksia lentokentästä 

ja kunnanvirastosta kunnalle koituu? Hänninen kertoi, että valtuustolle on tehty kaksi eri ehdotusta, 

molemmat ovat kaatuneet. Tällä hetkellä ei ole mitään mallia miten tila-asiat ratkaistaan. Seuraavalle 

valtuustolle on iso haaste ratkaista asia.  Tällä hetkellä selvitetään myös arkiston kohtaloa. Mikkelissä on 

rakenteilla iso maakunta-arkisto ja selvitetään voidaanko vanhimmat asiakirjat siirtää sinne. Kuntaan tulisi 

sitten pienempi päätearkisto.  

Kustannuksia tulee siitä, että vanha virasto on pidettävä lämpimänä ja lentokentästä maksetaan vuokraa ja 

lämmityskulut. Kulut ovat siis tällä hetkellä suuremmat.  

Hänninen kertoi, että lentokentästä on tehty kauppakirjaluonnos, mutta ostamiseen vaikuttaa niin moni 

asia, että asiaa ei ole pystytty viemään eteenpäin. Henkilökohtaisesti Hänninen kuitenkin haluaisi, että 

mahdollisuus lentokenttätoiminnan uudelleen avaamisen pysyisi Joroisissa ja tämä ei ajaisi pois kunnan 

henkilöstöä tiloista. Linjauksia asian suhteen on kuitenkin ensin tehtävä Keski-Savon alueella.  

Kunnanvirastoasiaa ehdittiin sivuta myös itse tilaisuudessa, ja Isoniemen Ari-Pekka kysyikin nuorilta mitä 

nuoret tekisivät? Janita Silmäri vastasi, että hän laittaisi nykyisen maan tasalle ja uuden puutalon tilalle. 

Rakennuksessa olisi kokoustilaa, kunnan omat toiminnot ja nuorisotilat siirtyisivät takaisin sinne. Janita 

sanoi, että kun päätös venyy, niin rahaa menee koko ajan hukkaan. Päätös tulisi Janitan mielestä tehdä 

pian.  Hänninen kommentoi tähän, että yksimielisyyttä tässä asiassa on vaikea löytää. On totta, että koko 

ajan tulee turhia kustannuksia. Saara kertoi, että yhteispalvelupiste tulisi saada mahdollisimman nopeasti 

kirkonkylälle takaisin, edes pop up -tyyppisesti. Asiakkaat kaipaavat sitä lähemmäs.  

Saarisen Sonja yhtyi Janitan mielipiteeseen ja toivoi, että palvelut löytyisivät saman katon alta 

tulevaisuudessa. Elinkeinoasiamies Damski sanoi, että kysymys on iso ja vaikea. On samaa mieltä, että 

palvelut tulisi olla kirkolla ja saman katon alla.   

 

Nuorten mielestä Joroisissa toimivaa: 

Konsta esitteli, mitkä asiat nuoret kokevat toimivina. Listauksesta löytyivät seuraavat asiat; Kemer, kirjasto, 

Jari-Pekka, hyvät ladut ja jäät, frisbeegolf-kentät, koulut, urheilumahdollisuudet, nuorisotilat, beach volley –

kentät, nuorten kuuleminen sekä nuotiopaikat.  Nuoret kokevat yleiset palvelut hyvinä. Tiedot on koottu 

yläkoulun ja lukion nuorilta.  

Isoniemen Ari-Pekka kysyi, miten nuoret ovat ottaneet tämän uuden nuorisotilan vastaan?  Sari kertoi, mitä 

joulukuussa tehdyssä kyselyssä tuli ilmi. Nuorilta saatu palaute on ollut kohtalaisen hyvää. Tila koetaan 

valoisana ja sijainti kohtalaisen hyvänä. Nuorisotilan kävijämäärät ovat kuitenkin tippuneet tämän kauden 

aikana.  

 

Nuorten mielestä kehitettävää: 

 

Emilia Tarvainen kertoi, että nuoret toivoivat kahvilaa. Esimerkiksi nuorten pitämää kahvilaa, eräänlaista 

pop up -tilaa. Konsta Hannelin kertoi Juvalla olevan tila, jota voi varata ja tilaan kehittää omaa toimintaa. 

Hänninen kertoi, että vanhan casinon suunnitelmassa on kahvila, jos se remontti toteutuu, niin sieltä 

löytyisi tila. Ja samalla lupasi, että jos kunnanvirastoa lähdetään remontoimaan, niin suunnitelmissa 

voidaan ottaa huomioon kahvilatoive.  

Saarinen kertoi, että useimmat tiet Joroisissa on korjaustarpeessa. Tarvainen jatkoi, että  Malminkuja 

aurataan talvella, mutta Pekantietä ei. Saarinen jatkoi, että Kolpalle päin mennessä on routa tehnyt jo isoja 

vahinkoja, jotka ovat pyörällä ajaessa vaarallisia. Säästökulman risteys vaarallinen ja Säästökulman pihaan 



aurataan isot kinokset lunta jolloin näkyvyys peittyy ja kesällä siihen kasvaa iso puska näköhaitaksi. 

Joroisniementien kävelytielle kertyy vettä ja jalankulkijat joutuu siirtymään ajotielle.   

Aarre Damski sanoi, että viime kesänä tehtiin Kolpalle tietä ja takuun piirissä se osuus varmaankin. 

Hänninen jatkoi, että on menossa takuukorjauksen piiriin ja tekninen toimi tietää.  Hänninen kertoi myös, 

että aurausurakoitsijat on vaihtunut, niin tieto ei ole kulkenut. Tekniseen toimeen suoraan jatkossa tietoa, 

niin tieto kulkee parhaiten ja ongelmiin pystytään nopeasti tarttumaan. Teiden ja katualueiden määrärahat 

eivät riitä kaikkien tiepätkien korjaamiseen. Ensin korjataan kiireisimmät.   

Ari-Pekka kiitteli tarkoista huomioista ja toivoi, että tiedon menevän eteenpäin jatkossakin.   

Anitta kertoi, että kaikki nämä asiat mitä Sonja mainitsi liitutyöryhmässä käsitelty. Pieksämäentiestä ja 

Tahkonrannantiestä keskusteltu. Tieto kulkeutuu myös ELY-keskukselle Liitutyöryhmän kautta.  

Immosen Janne kertoi, että Säästökulman alue on yksityinen. Yksityisalueeseen ei voi kunta mennä 

puuttumaan.   

Hänninen kertoi, että ELYn suunnittelupöydällä on nyt Pieksämäentien ja Kolmantien risteys. Siitä kulkee 

paljon rekkaliikennettä, ja rekat joutuvat risteykseen ajamaan vauhdilla ja näkyvyys on huono. 

Risteysaluetta on tarkoitus oikaista niin että näkyvyys paranee ja risteysalue ei olisi niin jyrkkä jatkossa.   

Silmäri kommentoi ymmärtävänsä, että budjetit ovat pienet, mutta riskikartoitusta tulisi tehdä enemmän ja 

korjata ennen kuin mitään sattuu. Hänninen vastasi, että tämä on se periaate millä pyritään toimimaan.  

Jari Toroi sanoi, että viestiä tulisi viedä vielä Pieksämäelle päin Pieksämäentiestä, jos sieltä saataisiin lisää 

painoarvoa tien kunnon parantamiseen. Hänninen kertoi, että rautatieverkko on Pieksämäellä tällä hetkellä 

etusijalla, mutta viestiä on viety kyseisestä tiepätkästä. 

 

Kuvansin urheilukentän kunnosta kertoi Iivanainen, kenttä on kulunut ja uudistamisen tarpeessa. Toroi 

sanoi, että koulun pihalle tulee lähiliikunta-alue. Kentän peruskorjauksesta on puhuttu aiemminkin. Anitta 

Korhonen totesi, että tänä vuonna Kuvansiin tulee lähiliikunta-alue. Tämän vuoden aikana selvitetään myös 

Joroisten ja Kuvansin urheilukentän peruskorjausta. 

Saarisen Sonja kertoi, että olisi hienoa, että olisi nuokkaribussi, joka kiertäisi kylillä. Mughal-Tiitinen kertoi, 

että nuokkaribusseista oli myös keskusteltu paljon NUORI2017-päivillä. Hänninen kertoi, että kirjastoauto 

pitäisi jossain vaiheessa uusia, ja voisi kartoittaa, mitä palveluita kirjastoautossa jatkossa voisi olla.  

Toroi totesi,että tavaran siirtäminenhän onnistuisi jo lainaamalla tekniseltä pakettiautoa ilta-aikaan.  

Hänninen jatkoi, että palia voisi pilotoida tähän nuokkaribussikokeiluun. Saarinen kysyi, että pystyisikö 

palilla tai vastaavalla kuljettaa nuoria kirkonkylälle kyliltä? Hänninen kertoi, että paliliikenne kuljettaa 

joukkoliikennetaksoilla, ja asiaa voisi selvittää. Paavonsalo kysyi nuorilta, että mistä nuoret sitten tulisivat 

nuokkaribussin kyytiin? Nuoret totesivat tähän, että ne pysäkit mistä suurin osa lähtee koulukyyteihinkin. 

Veli Damski kertoi, että nuorille on iso ajanviete mopot ja toivoi, että olisi oma suljettu mopoalue missä 

voisi temppuilla.  Alueella voisi olla järjestää mopomiittejäkin. Korhosen Anitta kertoi, että aloite on tullut 

nuorilta aikoinaan, mutta ei tiedä mitä sille kävi. Paavonsalo jatkoi, että järjestön piti olla hakemassa 

rahoitusta ja ympäristöluvan saaminen oli hankalaa ja hanke lopulta kaatui näihin ongelmiin.  

Hänninen kertoi, että kuvansin kaavassa on alustava suunnitelma tästä, mutta ympäristölupa on saatava ja 

kunta ei voi olla hakijana tässä. Nopeaa ratkaisua tähän ei ole ja asiasta on keskusteltu monesti. Kunnalla 

on vastuu liikuntapaikoista ja tällainen moottoriurheilurata on vaikea asia jo vastuukysymystenkin takia. 

Paavonsalo jatkoi, että nuorten pitäisi kantaa vastuunsa myös ja osallistua toiminnan järjestämiseen ja 



huolehtimiseen. Iivanaisen Elli kertoi, että hiekkamontuilla ajetaan paljon eikä kukaan tiedä, että siellä ei 

saisi ajaa. Tälle pitäisi myös tehdä jotain. 

 

Hannelinin Konsta kertoi, että nuorille ei ole tarpeeksi kesätöitä tarjolla. Kesätyökokemusta tarvittaisiin 

jatkoakin varten. Kutvosen Niina kertoi kuulleensa, että esimerkiksi työpajalle ei tule tarpeeksi hakemuksia. 

Anitta kertoi, että eikö tavoitteena kunnassa ole työllistää mahdollisimman monta nuorta. Yrittäjien tuki 

20000€. Tuki on kasvanut huomattavasti. Mughal-Tiitinen oli nuorten kanssa samaa mieltä. Valitettavan 

vähän kesätyöpaikkoja on nuorille.  Kaikki alle 29-vuotiaat ovat kuitenkin nuoria, eikä työpaikkoja riitä 

kaikille. Työn saaminen on tulevaisuuden kannalta todella tärkeä asia.  Saarakin toivoo, että kuntakin pystyy 

työllistämään enemmän jatkossa. Hän totesi, että työpaja ei pysty työllistämään kuin kuusi nuorta ja 

hakemuksia tulee kolme kertaa enemmän. Immosen Janne kertoi, että haastattelut on pajalla aloitettu. 

Pajalle otetaan kuusi budjetin mukaisesti ja budjetti ei anna periksi enempään. 

Pentikäisen Matti mietti miten kunta pystyisi olemaan välittäjänä yritysten ja nuorten välillä? Mughal-

Tiitinen sanoi, että tämä olisi hyvä asia jos saataisiin toimimaan. Ja jos kunnan yritystukea jäisi yli, niin sitä 

voisi käyttää kunnan sisällä. Vastauksena tähän Korhonen kertoi, että työllistämispalaverissa päätettiin, että 

jos tukea jää yli, niin sitä voidaan käyttää kunnan omiin yksiköihin.  

Hänninen kertoi, että työllisyyden järjestäminen on hajautettu kunnassa tällä hetkellä niin monelle, että 

toiminta ei ollut järjestelmällistä. Kunnanhallituksen kanssa on tehty töitä työllisyysyksikön eteen. 

Työllisyysyksikkö hallinnoisi jatkossa kaikkea työllistämistä.  

Aarre Damski kertoi yrittäjien aamukahvista, jossa teemana on työllistäminen ja kesätyöpaikat. 

Harmittavan vähän yrittäjiä oli paikalla. On yritetty tiedottaa. Hänninen kehotti nuoria aktiivisesti käymään 

paikallisia yrityksiä läpi. 

Pentikäinen muistutti, että kesätöitä etsiessä palkka ei ole ainut asia mikä kannattaa huomioida. 

Työkokemus on myös tärkeää ja se, että ansioluettelossa näkyy nuoren aktiivisuus. Toroi halusi jatkaa 

Matin kommenttiin, että nuorena työllistyminen on tärkeää ja näyttää hyvältä myös ulospäin. Suomessa 

nuoret eivät usein mene esimerkiksi mansikkapellolle, ja näihinkin kannattaa hakeutua. Toroi myös kehotti, 

että menkää suoraan työpaikoille kysymään. Silmäri kertoi, että on vaikea saada mansikkapelloilta 

kesätöitä, kun työt menevät suusta suuhun. Ne eivät ole mol.fi-sivustolla esillä. 

Ari Shemeikka kertoi, että osuuskunnan kautta nuoret luovat itselleen kesätöitä. Ruohonleikkuutta, 

talkkarihommia jne. Kahvilatoimintaa, ATK-hommia. Tämä on lukiolaisnuorille väylä saada kesätöitä. Palkat 

kiertävät osuuskunnan kautta ja sieltä nuorille.  

Iivanainen sanoi, että on arvokasta työtä, että nuorisotoimi on tarjonnut työnhakutyöpajaa nuorille, mutta 

olisi tärkeää, että kouluissa käytäisiin enemmän asiaa läpi. Toroi kertoi Varkauden kouluissa työhakemuksia 

on tehty yhdessä. Mughal-Tiitinen kertoi, että tätä palvelua on tarjottu Joroisissa kouluajan ulkopuolella, 

mutta nuoret eivät sankoin joukoin osallistuneet työpajoihin. 

Silmäri ehdotti, että auditoriossa yhdessä kaikille opetetaan miten tehdään työhakemukset ja 

ansioluettelot. Olisi myös hienoa, että Joroisissa järjestettäisiin kesätyömessut.  

 

Shemeikka kertoi, että raadollinen totuus on, että jotkut nuoret nappaavat usean kesätyön ja osa jää täysin 

ilman. Suhonen avasi Rantasalmen mallia, jossa kunta kokoaa kaikki kunnassa olevat kesätyöt yhteen ja 

nuoret hakevat 1-2 paikkaa. Hakemukset jaetaan työpaikoille ja ne nuoret, jotka jäävät ilman 

kesätyöpaikkaa ensimmäisellä kierroksella, palautuu takaisin kuntaan ja heillekin etsitään kesäksi töitä. 

Rantasalmella tämä on saatu toimimaan, mutta vaatii paljon työaikaa. Saarinen kommentoi, että on kuullut 



tästä toiminnasta paljon hyvää Rantasalmelaisilta nuorilta ja toivoisi, että Joroisissakin pystyttäisiin 

vastaavaan.   

 

Saarinen kertoi, linja-autovuorojen määrä on vähentynyt. Sivukylille ei kulje ole kuin koulubussit. 

Hänninen kertoi, että on kunnan ostoliikennettä (koulukyydit) ja sitten on ELYn yleiset vuorot, toimivat 

ELYn luvalla. Ja niiden toimintaan ei ole kunnalla hirveästi mahdollista puuttua.  Määrärahat pienenee koko 

ajan. Yritetään pitää huolta, että työmatkavuorot pysyisivät kunnassa. Hänninen totesi, että kovin valoisalta 

ei näytä julkisen liikenteen osalta Joroisissa. 

Saara sanoi, että tämä vaikeuttaa myös työllistämistä, kun ei ole kulkuvälineitä. Keskusteltiin, että 

mahdollisesti palia voisi käyttää tähänkin tarkoitukseen ja asiaa tulisi selvittää. Silmäri ehdotti, että nuorille 

jaettaisiin pieni lehtinen mihin kasataan tiedot palveluista joita on tarjolla, myös palin tiedot olisivat tässä.  

Silmäri kertoi, että nuoret ovat harmissaan, että Kolpan maja jää kaavoituksen alle. Majaa käyttää 

kuitenkin moni toimija. Minne heidät nyt ohjataan? Hänninen kertoi, että alue on tosiaan kaavoitettu 

omakotialueeksi ja metsähakkuutyöt on aloitettu. Uudelle kolpan majalle on kuitenkin varattu paikka 

Kolpan uimarantaan ja sitä ehdotetaan seuraavaan budjettiin. SRKn kanssa on neuvoteltu, että siellä 

pystyisi tarvittaessa olla seurakuntamajalla väliaika.  

Lipposen Julia kertoi, että oppilaat toivoivat sisävälitunteja. Shemeikka kommentoi, että tilat ovat pienet ja 

tilaa pitäisi olla tuplasti lisää, jotta oppilaat mahtuisivat sisälle. Tiedostetaan, että yläkoulu haluaisi 

samanlaisia pelejä ja muita kuin lukiolla, mutta tilat ei riitä. Ilmastointi ei ole mitoitettu siihen, että koko 

ajan ollaan sisällä. Paavonsalo kommentoi, että joissain Itä-Suomen kunnissa pidetään sääolojen mukaan 

sisävälitunteja ja ne eivät vaikuta oppilaiden tuntikäyttäytymiseen.  

Sonja kertoi, että luokkia on todella vähän vapaana ja tilat on suuressa käytössä. Shemeikka vastasi tähän, 

että tämä on ihan totta. Keväällä ongelmaa ei ole, mutta syksyt ja talvet vaikeita kun myös abit ovat 

paikalla.  

Veli Damski kertoi, että liikkuva koulu jutuista ei enää infota. Ja olisi hyvä, että niistä tiedotettaisiin 

enemmän ja juhlasalissa pystyisi tekemään paljon. Pentikäinen sanoi, että mietti myös juhlasalia. 

Vastuuluokat, jotka pyörittäisivät toimintaa ja laittaisivat paikat aina kuntoon. Saarinen toimii 

välkkäriohjaajana ja kertoi, että he järjestävät tällaista toimintaa, hän lupasi viedä viestiä eteenpäin. 

Välkkäriohjaajia on yli 20.  

Isoniemi kertoi, että nuorisotoimi ottaa vastuuta Leppävirralla välituntiaktiviteeteista. Paavonsalo kertoi, 

että tahtotila on myös täällä siirtyä koulun yhteyteen ja toiveissa olisi toimisto koululta. Shemeikka totesi, 

että uusi rehtori Antti Karjula selkeästi haluaa jatkossa laajaa yhteistyötä.  

Nuoria mietitytti päätöksenteon läpinäkyvyys ja viime viikkoina Joroisten Lehdessä asiasta on paljon 

kirjoiteltu. Hänninen vastasi, että lehtikirjoitukset on aika pitkälti kohdistuneet häneen. Päättäjien kanssa 

käytetään paljon aikaa, että asioita käydään läpi. Hänninen sanoi, että on mahdollista, että sokeutuu sille, 

että asiat eivät olekaan muille niin itsestään selviä. Tiedotukseen yritetään panostaa jatkossakin. Yhteinen 

tavoite on, että toiminta on läpinäkyvää. Hänninen kokee, että muutamien asioiden takia ei pidä leimata 

koko päätöksentekoa ongelmalliseksi. Virkamiesten kesken on keskusteltu, miten asioita jatkossa 

parannetaan.  

Saarinen kommentoi, että koulussa monia kiinnostaa kunnan tilanne. Voisiko kunnasta käydä 

aamunavauksia pitämässä, ja kertomassa mitä kunnassa tapahtuu? 



Iivanainen jatkoi, että kunnanvaltuutetut saattavat pelottaa monia nuoria. Olisi saatava tämä mielikuva 

rikottua. Silmäri kertoi, että nuva piti infoja kerran kuussa aamuavauksissa, mutta tieto ei aina kulje 

nuorisovaltuustolle eikä tieto saata olla ajan tasalla. Olisi kiva, että valtuutetut kävisivät jatkossa 

kertomassa. Isoniemen Ari-Pekka innostui asiasta ja lupautui ainakin olemaan mukana. Hänninenkin piti 

ideasta, mutta toivoi kuitenkin, että tilaisuus olisi ennalta suunniteltu ja nuoret valitsisivat teemat mistä 

haluaisivat kuulla, kunnassa kun tapahtuu niin paljon viikoittain. Hienoa olisi, että mukaan saataisiin 

virkamiehiä ja valtuutettuja. 

  

Toroi palasi vielä läpinäkyvyys kommenttiin ja kyseli osaisiko nuoret tarkemmin kertoa mihin he toivoisivat 

läpinäkyvyyttä? Paavonsalo kertoi, että esimerkiksi Kolpan majan jääminen kaavoituksen alle oli nuorille 

yllätys. Hänninen totesi, että asiasta tiedotettiin paljon ja kaavat oli nähtävillä, mutta hekään eivät 

tajunneet, että asia vaikuttaisi myös nuoriin. Sen takia suora tiedotus nuorille jäi tekemättä. Hänninen myös 

toivoi, että hänelle rohkeasti laitettaisiin viestiä asioista jotka mietityttää, hän vastaa niihin 

mahdollisuuksien mukaan. 

Iivanainen kommentoi, että kunnan kotisivut ovat hieman etäiset nuorille. Ratkaisuksi tähän Hänninen 

ehdotti, että nuva jakaisi jatkossa Joroisten kunta tiedottaa -osiot omilla kanavillaan nuorille. Näin tieto 

saavuttaisi nuoret paremmin. 

Pentikäinen halusi vielä todeta, että nuoret voivat aina kysyä valtuutetuilta mitä tahansa. Jos vastausta ei 

tiedetä, niin sitten he selvittävät. Valtuutettuja on turha jännittää.  

Saarinen kertoi, että on pitkään toivonut peltihallin mäkeen kävelytien varteen kaidetta. Mäki on jyrkkä ja 

talvisin liukas. Suhonen ja Pentikäinen kannattivat tätä ehdotusta, molemmat totesivat, että mäessä on 

vaikea kävellä liukkailla keleillä.  

Iivanaisen Elli mietti miten Kaitaisissa järjestyy palvelut jatkossa? Esimerkiksi koulukyydit ja päivähoito 

mietityttivät nuoria. Pentikäinen kertoi kysyneensä samoja asioita valtuuston kokouksessa. Kuronen oli 

kertonut, että perhepäivähoitajaa olisi kaavailtu sinne. Valtuustossa oli puhuttu, että kuljetuksiin tulee 

erityishuomioita. Koulukuljetus saa enintään kestää 2,5 tuntia ja tavoitteena on, että aika pysyisi 

mahdollisimman pienenä.  

Nuorille kysyttävää: 

Toroi tiedusteli nuorilta miten heillä menee ja onko nuorilla kiinnostusta palata Joroisiin takaisin asumaan? 

Iivanainen vastasi, että pinnalla pysytään, mutta ei aina ole niin helppoa. Silmäri kertoi, että on lobannut 

Joroisten lukiota paljon muille nuorille, ja Joroisissa nuorilla menee hirmu hyvin. Paavonsalo kommentoi 

sitä, että on pelkoa miten Joroisissa työllistyy. Onko mahdollisuutta muuttaa takaisin, jos töitä ei täällä ole.   

Pentikäinen kysyi löytyykö nuorille soitto- ja bänditiloja? Saarinen kertoi, että koulun puolesta on 

bändikerhomahdollisuus. Iivanainen kertoi, että seurakunta järjestää myös bänditoimintaa. Silmäri totesi, 

että nuorilla aikuisilla ei taas tunnu olevan monia bänditiloja.   

Isoniemi kertoi, että on innoissaan aina tulossa mukaan kuulemistilaisuuteen ja kiitti hienosta 

tapahtumasta. Aarre Damski komppasi, että tämä oli tämä vuoden paras tapahtuma. 

 

Lopuksi nuorisovaltuuston puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistumisesta. 

 


