
Kuhmoisten kunta            Muistio             1/2022      

  
    7.3.2022   
  
Elinvoimajaoston kokous 
 
 
Aika  Ma 7.3.2022 klo 16.04 – 18.42  
 
Paikka  Kunnanvirasto, valtuustosali + Teams-yhteys 
 
Paikalla  Kuhmoisten kunta: 

Ilkka Säynätjoki (pj.)  
  Silmu Sarvala (vpj.) (16.06 – 18.42) 
  Hannele Nikkinen 
  Ari Ampuja 
  Kari Paajanen 
  Minna Korppila 
  Valtteri Väyrynen (esittelijä) 
  Panu Anttila (sihteeri) 
 
  Kuhmoisten Yrittäjät ry: 
  Eija Heinonen (16.04 – 17.30) 
  Unto Sarvala 
  Mia Varvikko 
 
  Nuorisovaltuuston edustaja: 
  Riikka Liehu (16.04 – 17.58) 
  
 
Asiat 1. Kokouksen järjestäytyminen 
 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kunnanjohtaja esitteli 
uutta esityslistamallia.   

   

 2. Edellisen kokouksen muistio (21.12.2021) 
 
- Edellisen kokouksen muistio käytiin läpi. 

 
 3. Markkinointi ja palvelut (kohdan 3 asiat merkittiin tiedoksi ) 

 

 A) Raksa-messut, Lahti 11. – 13.3: 
 

- Kuhmoisten kunta osallistuu messuille omalla osastollaan. Kunta on asettanut haettavak-
si ilmaisen okt-tontin, joka voidaan luovuttaa ”hyvää hakemusta vastaan”. Luovutuksen 
piiriin kuuluvat tontit ovat aiemmin kaavoitettujen alueiden tontteja, eivätkä Koskenpar-
taan, Aurinkorinteen ja Satamarinteen tontit kuulu näihin. Hakemuksen perusteella valit-
tava saaja saa itse valita tontin. Hakemuksen voi jättää messuosastolla tai kunnan kotisi-
vuilla messuaikana. Lisäksi arvottavana majoituslahjakortti. 

 
 B) Kuntamarkkinointivideo: 
 

- Kunnalla ei ole käytössään kunnollista markkinointivideota, jolla tuoda esille kaunista 
kuntaamme houkuttelevalla tavalla. Elinkeinotoimi on suunnitellut teettävänsä videon, jo-
ka kuvataan kesällä 2022. 

 
 
 C) Matkaparkki.com 
 

 



- Kunta on aloittamassa yhteistyön Matkaparkki.com Oy:n kanssa, joka tuottaa ja ylläpitää 
matkaparkkien markkinointiin ja varaamiseen tarkoitettua mobiilisovellusta. Kunta tutkii 
parhaillaan mahdollisuutta tarjota lisäpalveluina myös septitankin tyhjennyksen ja vesipis-
teen. 

 
 D) Uusien kuntalaisten huomiointi 
 

- Kunnalla on ollut tapana huomioida kuntaan muuttavia uusia asukkaita kirjeellä, joka on 
sisältänyt mm. määräaikaisen Kuhmoisten Sanomien lehtitilauksen ja Kuhmoisten Yrittä-
jät ry:n lahjakortin. Suunnitelmissa on kutsua tulevana kesänä vuonna 2021 kuntaan 
muuttaneita asukkaita Päijänne-risteilylle.       

   
  
 4. Hankkeet (kohdan 4 asiat merkittiin tiedoksi)  
 
 A) Kumikanava 
 

- Kuhmoisissa on virinnyt idea kehittää maakunnan sisäistä venematkailua siten, että ve-
neen kuljettaminen vesistöstä toiseen – esimerkiksi Pyhäjärveltä Päijänteelle – tehtäisiin 
helpoksi uuden matkailupalvelukonseptin avulla. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että 
Päijänteen ja Tampereen seudun vesistöjen väliselle n. 35 km pitkälle osuudelle alettai-
siin tarjoamaan kuljetuspalvelua niin kutsuttua kumikanavaa hyödyntäen. Kumikanava on 
traktorin avulla vedettävä venetraileri, jolla pystyy siirtämään isojakin veneitä näppärästi. 
Alueellisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen on aloitettu, ja muun muassa Kan-
gasalan suunnalla idea on herättänyt kiinnostusta. 

 
 
 B) Kalastusmatkailu 
 

- Päijänteen kalastusmatkailun edistäminen nähdään eräänä potentiaalisena kehittämis-
kohteena Kuhmoisten elinvoiman kannalta. Länsirannikolla operoiva kalastusopas Jani 
Ollikainen on tulossa 13.4 klo 17:00 alkaen Kuhmoisiin esittelemään omaa toimintaansa 
ja alaa yleisesti.     

 

 
5. Yrittäjien kuulumiset (kohdan 5 asiat merkittiin tiedoksi)  
 
- Toivotaan kovasti, että Kiepsaus pystyttäisiin järjestämään taas tänä vuonna. Tapahtuma 

on 11.6. Järjestelyt ovat käynnissä. 
 

- Hyvinvointipäivät järjestetään 14.5 koululla. Hyvinvointi- ja ravintoasiantuntija sekä tieto-
kirjailija Jaakko Halmetoja vierailevana asiantuntijana. 

 
- Tampereen ammattikorkeakoulusta otettu yhteyttä teemalla, että haluaisivat esitellä han-

ketta, jonka tavoitteena on edistää yritysten välistä materiaalikiertotaloutta. 
 
- Tuotiin esille idea, että livemusiikin lisääminen Toritielle kesäaikaan elävöittäisi kylän tun-

nelmaa mukavalla tavalla. Viestiä viedään eteenpäin kunnassa asiaankuuluvalle taholle.  
 

 6. Elinvoimajaoston kärkiteemat vuodelle 2022 (1-3 kpl) 
 
 A) Elinvoimaohjelman nivominen strategiaan 
 B) Kuntakuvan kokonaisvaltainen edistäminen C) Työllisyyden edistäminen  

 

 7. Seuraava kokous 
 
- Ke 20.4 klo 16-18. 

Osoite Puhelin Sähköposti    
Kuhmoisten kunta 020 638 3100  etunimi.sukunimi@kuhmoinen.fi    
Toritie 34 A  kunta@kuhmoinen.fi    
17800 KUHMOINEN  kirjaamo@kuhmoinen.fi    

 


