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Elinvoimaohjelman tavoite
Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelma 2019–2021 on Kuhmoisten 
kunnan yhteinen lupaus tulevaisuudesta, jonka toteuttamisesta meillä 
kaikilla on vastuu. Mahdollisimman hyvässä kunnossa olevat 
olosuhteet ja palvelut, sekä Kuhmoisten yhteisöllinen henki, ovat 
keskeisiä tekijöitä kunnan menestymiselle. 

Tämän elinvoimaohjelma tulee liitteeksi kunnan strategiaan 
”Kuhmoinen Pirkanmaan Portti Päijänteelle” ja sen tavoitteena on 
jalkauttaa kunnan strategia ja olla arkityön työväline strategisten 
tavoitteiden yhdistämiseksi entistä koordinoidummin ja paremmin 
hallittavissa olevin kokonaisuuksin. 

Lisäksi tämän elinvoimaohjelman avulla pyritään liittämään yhteen 
strategian useita hallinnonaloja koskevat tavoitteet yhteen vuotuisen 
talousarvion kanssa. 
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Elinvoimaohjelman laadinta, toteutus ja 
seuranta 
Elinvoimaohjelman laatimiseen pyrittiin ottamaan kaikki kuntalaiset 
mukaan, vakituisille ja  vapaa-ajan asukkaille suunnatun elinvoimakyselyn 
kautta. 

Kyselyä markkinoitiin mahdollisimman monessa eri kanavassa, muun 
muassa paikallislehdessä, kunnan www -sivuilla, Facebookissa ja muussa 
sosiaalisessa mediassa. Kyselyyn oli mahdollista vastata joko kirjastossa ja 
kunnanvirastolla saatavilla olleilla paperilomakkeilla tai internetissä joko 
omalta tai kirjaston koneelta. 

Lisäksi järjestettiin elinvoimatyöpaja, jonne kutsuttiin kunnanvaltuutettujen 
lisäksi alueen avainyritysten edustajia.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 37 kappaletta, mikä on noin 1,7 % 
kunnan asukkaista. Kysely toteutettiin yhteistyönä BDO Oy:n kanssa osana 
Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelmatyötä ja HYVE 2018: Johtaminen 
tulevaisuuden kunnassa – verkosto-ohjelmaa. 

Elinvoimaohjelman toteuttamista on ohjannut valmisteluryhmä. 
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Elinvoimaohjelman työsuunnitelma jakautuu viiteen kyselyssä ja 
työpajassa esille nousseeseen painopistealueeseen:

– Uusien asukkaiden houkutteleminen

– Luontomatkailun edistäminen

– Satama-alueen kehittäminen

– Ikäihmisten turvallista arkea tukevaa yritys- ja yhdistystoimintaa

– Nuoret Kuhmoista kehittämässä

Jokaiselle painopistealueelle on asetettu konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Lisäksi toimenpiteille 
on asetettu aikataulu ja vastuutahot/ -henkilöt.

Kuhmoisten kunnalle työsuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet viedään vuosittain talousarvioon, jossa määritellään 

tarvittavat määrärahat ja muut resurssit. Toimenpiteiden toteutumista seurataan kunnan osavuosiraporteissa ja tilinpäätöksissä.

Työsuunnitelmassa on asetettu tavoitteita myös paikalliselle yrittäjäyhdistykselle ja muille toimijoille. Näin ollen elinvoimaohjelma 
käsitellään myös yrittäjäyhdistyksen hallituksessa.

Vuosittain ennen talousarvion hyväksymistä käydään keskustelu elinvoimaohjelman toteuttamisesta vastuussa olevien tahojen 
kanssa ja keskustellaan tavoitteista. Tarvittaessa tavoitteita tarkennetaan. Koollekutsujana toimii kunta.
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1. Uusien asukkaiden houkutteleminen

Kuhmoinen 
Lempipaikka ympäri vuoden

Toimenpide Vastuu organisaatio Yhteistyökumppani Mittari Aikataulu

Kunnan ns. brändääminen ja markkinointi 

lähikaupunkeihin ja Pirkanmaalle (messut, tapahtumat 

ym.)

Elinkeinotoimi Elinvoimajaosto, 

yritykset

Kuntaan muuttaneiden määrä 2018-

Vorikanniemen asuinalueen kaavoittamisen 

käynnistämisen selvittäminen: omarantaiset tontit ja 

yhteisöllinen asuminen

Tekninen toimi, 

elinkeinotoimi

Maankäyttöjaosto, 

alueen 

maanomistajat, 

kaavoittajat

Päätös onko alue mahdollista 

kaavoittaa ja mikäli on niin 

kaavoituksen käynnistyminen

2021

Vuokra-asuntotilanteen ja tarpeen selvittäminen Elinkeinotoimi, yleishallinto Vuokrataloyhtiöt, 

yksityiset vuokran-

antajat

Joustavampi asunnonvaihto 

elämän nivelvaiheessa ja 

ikääntyessä

2019

Uusien etätyöpisteiden tilojen selvittäminen ja 

markkinointi (kunnan omistamat tilat, yksityisten 

omistamat tilat)

Elinkeinotoimi, tekninen 

toimi,

Paikalliset yrittäjät ja 

kiinteistönomistajat

Tarjolla laadukkaita 

etätyöpisteitä ja mahdollisesti 

kokoustiloja nykyaikaisilla 

laitteilla

2019

Kunnan yritystonttien ja vapaiden toimitilojen 

aktiivinen markkinointi sähköisesti ja eri julkaisuissa, 

osallistumalla tapahtumiin ja messuille sekä tekemällä 

suoramarkkinointia potentiaalisille kohderyhmille. 

Elinkeinotoimi Mainostoimisto, 

messujärjestäjät

Kontaktoitujen yritysten 

määrä, toimitilojen käyttöaste

2019-

Uusien maastopyöräreittien lanseeraus 

maastopyörätapahtumalla

Reitistöhanke Yrittäjät, kunta, 

yhdistykset, kylät

Reitistön tunnettavuus 2020

Laadukkaiden kaavatonttien markkinointi Elinkeinotoimi mainostoimisto Rakentaminen vilkastuu kaava-

alueelle

2018-

Maaseudun uusien elinkeinotoimintojen avaukset 

(jatkojalostaminen, hankkeet)

Maaseututoimi, 

elinkeinotoimi

Alueen yrittäjät, amk, 

yliopisto

Uudet jatkojalosteet, käynnissä 

olevat hankkeet

2019-
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2. Luontomatkailun edistäminen

Toimenpide Vastuu organisaatio Yhteistyökumppa

ni

Mittari Aikataulu

Maastopyöräverkoston rakentaminen (ELY-

keskuksen tuki)

Hanke-organisaatio 

(Kuhmoisten Kumu ry)

Yrittäjät, yhteisöt, 

kylät, kunta

Reitistön valmistuminen, 2019-2020

Linnavuoren hoitosuunnitelman edistäminen, 

opasteiden ja reittikarttojen uusiminen, sekä 

mahdollisen opastepisteen tekeminen 

(”kylmäasema”)

Hanke-organisaatio 

(Kotiseutuyhdistys ry)

Yrittäjät, kunta, 

seurakunta, kylät, 

yhteisöt, 

museovirasto 

Hoitosuunnitelman 

valmistuminen, 

kävijämäärän kasvu, 

uudet opasteet ja 

reittikartat, 

yritystoiminnan 

lisääntyminen

2019-

Uudet avaukset ruoan ja elintarvikealan 

ympärillä (villiyrtit ja – vihannekset, herkkuja 

hyönteisistä, yms)

Elinkeinotoimi Yritykset, 

yhdistykset, alan 

aisantuntijat

Alan koulutuksia 

järjestetty, 

yritystoiminnan 

mahdollisuudet 

kartoitettu

2019-

Isojärven kansallispuiston hyödyntäminen 

kunnan markkinoinnissa

Elinkeinotoimi, 

sivistystoimi

Metsähallitus, 

alueen yrittäjät, 

yhteisöt

Lisääntynyt kunnan 

näkyvyys

2019
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3. Satama-alueen kehittäminen

Toimenpide Vastuu organisaatio Yhteistyökumpp

ani

Mittari Aikataulu

Karavaanareille alue johon voi leiriytyä ja 

josta saa sähköä

Tekninen toimi, 

elinkeinotoimi

Yrittäjät, 

maanomistajat

Alue valmis 2020

Lyhytaikaiseen lainaus/- vuokrauskäyttöön 

tarkoitettujen yhteiskäyttöpyörien, SUP 

lautojen, ym. muiden harrastusvälineiden 

hankkiminen

Elinkeinotoimi, 

sivistystoimi

Alueen yrittäjät, 

kirjasto

Välineet käytössä 2019- 2020

Satamasta lähtevät pikkubussiretket eri 

kohteisiin (Isojärvi, Riihigalleria, Linnavuori, 

ym.)

Sataman yrittäjät, 

taksiyrittäjät, 

yhdistykset

Alueen yrittäjät, 

taksiyrittäjät

Viikoittaisten retkien 

kokeilu käynnissä

2019
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4. Ikäihmisten turvallista arkea tukeva yritys- ja vapaaehtoistoiminta

Toimenpide Vastuu organisaatio Yhteistyökumpp

ani

Mittari Aikataulu

Senioritalo ”hopeakylän” rakentamisen 

selvittäminen

Markkinointi: kunta 

Rakentaminen: 

yksityinen toimija/ -

rahoittaja

Yksityiset 

toimijat, sote-

alan asiantuntijat

Alueen kaavoituksen 

valmistuminen, 

ennakkomarkkinoinnin 

onnistuminen

2021

Ikäihmisten palveluun suunnatun 

yrittäjäkoulutuksen järjestäminen

Elinkeinotoimi,

hallintotoimi

TE-keskus, 

oppilaitokset, 

yrittäjät

Koulutuksen 

järjestyminen

2019

Vapaaehtoistoiminta ”Arjen apu”,

Kootusti arjen tukea ikäihmisille (ATK, 

nettipankki, hakemukset, ym)

Vanhusneuvosto, 

nuorisovaltuusto

Kunta, 

yhdistykset, 

vapaaehtoiset

Toiminta käynnissä 2018-
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5. Nuoret Kuhmoista kehittämässä

Kuva: Vesa Koivu

Toimenpide Vastuu organisaatio Yhteistyökump

pani

Mittari Aikataulu

Liikkuva koulu ja terveysliikunta, sekä 

oppilashuolto

Sivistystoimi Koulu, 

nuorisotoimi, 

liikuntatoimi, 

UKK-instituutti

Nuorten lisääntynyt 

aktiivisuus ja terveys

2019-

Monitoimiareena yhtenäiskoululle Sivistystoimi Koulu, Leikkiset 

Oy

Areenan 

valmistuminen

2018-

Nuorisovaltuuston ”hyödyntäminen” 

Kysely nuorille millainen on unelmiesi 

Kuhmoinen?

Nuorisotoimi Koulu, Nuorisovaltuuston 

aktiivinen 

osallistuminen 

”päätöksien 

valmisteluun”

2019-

Nuorten kesätyöpaikat (paikalliset ja 

lukioon muualta tulevat)

Koulu, hallintotoimi Yrittäjät, 

nuorisotoimi

Käynnissä koordinoitu

nuorten 

kesätyötarjonta.

2019

Nuoriyrittäjä toiminnan käynnistäminen, 

yritysideakilpailu, kummiyritystoiminta

Perustettava 

”yritysidea raati” 

(Kuhmoisten yrittäjät 

ry., kunta)

Paikkakunnan 

yrittäjät ja 

järjestöt, koulu

Toimivien 

yritysideoitten määrä, 

koululla 

yrittäjävuerailuja

2019-


