
Kuhmoisten kunta            Muistio             2/2022      

  
    20.4.2022   
  
Elinvoimajaoston kokous 
 
 
Aika  Ke 20.4.2022 klo 16.04 – 17.52 
 
Paikka  Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Paikalla  Kuhmoisten kunta: 

Ilkka Säynätjoki (pj.)  
  Silmu Sarvala (vpj.) 
  Hannele Nikkinen 
  Minna Korppila 
  Valtteri Väyrynen (esittelijä) 
  Panu Anttila (sihteeri) 
 
  Kuhmoisten Yrittäjät ry: 
  Eija Heinonen (16.07 – 17.52)  
  Unto Sarvala  
  Mia Varvikko 
 
  Nuorisovaltuuston edustaja: 
  Riikka Liehu 
 
  Veikko Mattila, Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry (vieras, paikalla klo 
  16.04 – 16.37) 
  

 
Asiat 1. Kokouksen järjestäytyminen 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04, ja luovutti puheenvuoron Kuhmoisten Kotiseu-

tuyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Mattilalle.  

   
 2. Edellisen kokouksen muistio (7.3.2022) 
   
  Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen muistion. 
 

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

 

 A) Raksa-messut, Lahti 11. – 13.3 
 

- Kuhmoisten kunta osallistui messuille omalla osastollaan. Kunta asetti haettavaksi ilmai-
sen okt-tontin, joka voidaan luovuttaa ”hyvää hakemusta vastaan”. Luovutuksen piiriin 
kuuluvat tontit ovat aiemmin kaavoitettujen alueiden tontteja, eivätkä Koskenpartaan, Au-
rinkorinteen ja Satamarinteen tontit kuulu näihin. Hakemuksen perusteella valittava saaja 
saa itse valita tontin. 

 
 Hakemuksia saatiin sekä paperisina että sähköisinä, yhteensä 10 kappaletta, joista 6 

hakijaa haastateltiin 31.3 haastatteluryhmän toimesta. Hakijat olivat erittäin hyviä. Valin-
taryhmä kokoontuu vielä uudelleen, jonka jälkeen kunnanjohtaja tekee valintapäätöksen. 
Kunnanjohtajalle on myönnetty valtuudet luovuttaa päätöksellään kaksi tonttia.  

 
 B) Kuntamarkkinointivideo 
 

- Kunnalla ei ole käytössään kunnollista markkinointivideota, jolla tuoda esille kaunista 
kuntaamme houkuttelevalla tavalla. Elinkeinotoimi on suunnitellut teettävänsä videon, jo-
ka kuvataan kesän 2022 ja tulevan talven aikana. Projektiryhmä on valittu valmistele-
maan tarjouspyyntöä. 

 



  
 C) Matkaparkki.com 
 

- Kunta on tehnyt sopimuksen yhteistyön aloittamisesta Matkaparkki.com Oy:n kanssa, jo-
ka tuottaa ja ylläpitää matkaparkkien markkinointiin ja varaamiseen tarkoitettua mobiiliso-
vellusta. Koska alueella ei ole talvikunnossapitoa, matkaparkki asetetaan varattavaksi 
sovelluksen kautta lumien sulamisen jälkeen. Kunta tutkii parhaillaan mahdollisuutta tar-
jota lisäpalveluina myös septitankin tyhjennyksen ja vesipisteen. 

 
 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. Risteily toteutetaan yhteistyössä Kulkee-
VettenHalki Tmi:n, Osuuspankin ja Kuhmoisten Yrittäjät ry:n kanssa 17.6. Uusille kunta-
laisille esitetään kutsu Kuhmoisten Sanomissa sekä muita viestikanavia hyödyntäen.       

   
  
 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. 

 
 Halu ja tahtotila hankkeen toteuttamiselle on, ja Kangasalan kaupunki on ehdottanut 

kunnostavansa Kuhmalahden Puntarin sataman tarvittavalla tavalla syksyllä 2022. Han-
keryhmä on päättänyt tehdä kesän aikana kumikanavan käyttöön liittyvän kartoitusky-
selyn veneilijöille, jonka tulokset otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. Tavoit-
teena on, että syksyllä 2022 jätetään yritysryhmän hankehakemus, jonka avulla hanke-
ryhmään kuuluvat yrittäjät muotoilevat laajemman matkailupalvelukonseptin veneiden 
kuljetuspalvelun ympärille. Veneiden kuljetus alkaisi siis suunnitelman mukaan kesällä 
2023.  

 
 
 B) Kalastusmatkailu 
 

- Päijänteen kalastusmatkailun edistäminen nähdään eräänä potentiaalisena kehittämis-
kohteena Kuhmoisten elinvoiman kannalta. Länsirannikolla operoiva kalastusopas Jani 
Ollikainen sekä Leader-kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen vierailivat 12.4 Kuhmoi-
sissa esittelemässä omaa toimintaansa ja alaa yleisesti. Tapahtumaa markkinoitiin Kuh-
moisten Sanomissa ja kunnan viestikanavissa.     

 

 
5. Yrittäjien kuulumiset (kohdan 5 asiat merkittiin tiedoksi) 

 
- Kiepsaus-järjestelyt etenevät. Toripaikkojen varaus on ollut toistaiseksi suhteellisen mal-

tillista, todennäköisesti koronaviruksesta johtuen. 
 

- 14.5 Hyvinvointipäivät koululla. Tapahtuman markkinointi alkamassa. 
 
- Urho Tuhkanen ja Pojat -yhtye on kiinnitetty esittämään livemusiikkia kesällä Kuhmoisten 

keskustaan. 
 
- Uusi Kuhmoinen Palvelee -lehti on kerännyt kehuja ja kiinnostusta osakseen.    



 

  
 6. Elinvoimajaoston kärkiteemat 
 
 A) Elinvoimaohjelman nivominen strategiaan  
 
 
 ● Elinvoimaohjelman tarkastelu ja päivittämistoimenpiteet 
 

- Päätettiin, että tekeillä olevan kuntastrategian valmistuttua, elinvoimaohjelman päivittä-
minen otetaan työn alle, jolloin suunnitellaan toteutustavat.   
 
 

 
B) Työllisyyden edistäminen  
 
 
●Oppisopimuskoulutus-info ke 4.5 klo 17:00, Teams-kokous 
 
- Koulutuskeskus Salpaus järjestää oppisopimuskoulutusta käsittelevän infotilaisuuden, 

jossa esitellään ko. koulutusmallia. Tilaisuuteen kutsutaan niin oppisopimusopiskelusta 
kiinnostuneet henkilöt kuin koulutusmallista kiinnostuneet työnantajat. 
 

- Asia merkittiin tiedoksi. 
 
 
 C) Kuntakuvan kokonaisvaltainen edistäminen 
 
 ● Kotimaan Matkamessut 22. - 24.4, Tampere 
 

- Kunta ja yrittäjät ottavat yhdessä osaa messuille, jotka ovat osa laajempaa Virittäydy Va-
paalle -messukokonaisuutta. Toimimme näytteilleasettajanimellä ”Visit Kuhmoinen”. 
Koottuun messuporukkaan kuuluu kunnan edustus sekä kuhmoislaisten matkailualan yri-
tysten edustajia. 

 
- Asia merkittiin tiedoksi. 

 
 
 

 7.  Linnavuori 1100 Kuhmoinen -hankkeen loppuraportin esittely 
 

- Kotiseutuyhdistyksen Veikko Mattila esitteli menestystä saavuttaneen hankkeen loppura-
portin. 

 
- Kotiseutuyhdistys esittää raportissaan, että Linnavuori otettaisiin kunnan avustuksella 

vahvemmin osaksi alueen markkinointia ja matkailutoimialan kehittämistä.     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

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

 


