
Kuhmoisten kunta            Muistio             3/2022      

  
    17.5.2022   
  
Elinvoimajaoston kokous 
 
 
Aika  Ti 17.5.2022 klo 8.21 – 8.50 
 
Paikka  Bussi, matka Tampereen vierailulle 
 
Paikalla  Kuhmoisten kunta: 

Ilkka Säynätjoki (pj.)  
  Ari Ampuja 
  Minna Korppila 
  Valtteri Väyrynen (esittelijä) 
  Panu Anttila (sihteeri) 
 
  Kuhmoisten Yrittäjät ry: 
  Unto Sarvala 
  Sari Liehu 
 
   
  
 
Asiat 1. Kokouksen järjestäytyminen 
  
 2. Edellisen kokouksen muistio (20.4.2022) 
 
 Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen muistion. 
 
 
 3. Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat (kohdan 3 asiat merkittiin tiedoksi) 

 

 A) OKT-tonttien luovutus 
 

- Kuhmoisten kunta osallistui 11. – 13.3 Lahden Raksa-messuille omalla osastollaan. Kun-
ta asetti haettavaksi ilmaisen okt-tontin, joka voidaan luovuttaa ”hyvää hakemusta vas-
taan”. Luovutuksen piiriin kuuluvat tontit ovat aiemmin kaavoitettujen alueiden tontteja, 
eivätkä Koskenpartaan, Aurinkorinteen ja Satamarinteen tontit kuulu näihin. Hakemuksen 
perusteella valittava saaja saa itse valita tontin. Hakemuksen voi jättää messuosastolla 
tai kunnan kotisivuilla messuaikana. Lisäksi arvottavana majoituslahjakortti. 

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

kijaa haastateltiin 31.3 haastatteluryhmän toimesta. Kaksi hakijaa valittiin ja heidät kut-
suttiin tutustumaan tontteihin ja paikkakuntaan. Hakijat löysivät itselleen mieleiset tontit ja 
suorittavat parhaillaan tahoillaan rakentamiseen liittyvää suunnittelutyötä. Asiaan on tar-
koitus palata lähiviikkojen aikana, jolloin luovutuksia aletaan valmistelemaan. 

 
 B) Kuntamarkkinointivideo: 
 

- Kunnalla ei ole käytössään kunnollista markkinointivideota, jolla tuoda esille kaunista 
kuntaamme houkuttelevalla tavalla. Elinkeinotoimi on esittänyt julkisen tarjouspyynnön 
videon tuottamisesta. Tarjousaika loppuu 15.5, jonka jälkeen työryhmä kokoontuu käsitte-
lemään tarjouksia. Videomateriaalia on tarkoitus kuvata kesällä 2022 sekä tulevana tal-
vena.  

 

 



 
 C) Matkaparkki.com 
 

- Kunta on aloittamassa yhteistyön Matkaparkki.com Oy:n kanssa, joka tuottaa ja ylläpitää 
matkaparkkien markkinointiin ja varaamiseen tarkoitettua mobiilisovellusta. Alueelle sijoi-
tettavat kyltit ovat saapuneet, ja parhaillaan tehdään valmisteluja alueen avaamiseksi va-
rattavaksi mobiilisovellukseen. 

 
 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. 
 

- Uutena asiana tulee 17.6 järjestettävä Päijänne-risteily, jonne kutsutaan vuonna 2021 
kuntaan muuttaneita asukkaita sekä tontin ostaneita. Risteily toteutetaan yhteistyössä 
Kuhmoisten Yrittäjät ry:n sekä Osuuspankin kanssa. 

 
 
 LISÄKSI: 
 

- Kumikanavan tilanne (kysely kesällä 2022, muu kehitystyö jatkuu syksyllä).  
- Pop up -myyntikojujen tilanne (mainostus alkanut). 
- Juhani Viidan ryhmämatkat kesällä 2022. 
- YLE:n uusi Jämsän aluetoimitus.       

   
 

 
4. Yrittäjien kuulumiset (kohdan 4 asiat merkittiin tiedoksi) 

 
- Kiepsaus-järjestelyt jatkuvat koko ajan. Torimyynti edelleen lievä kysymysmerkki. 

 
- 14.5 Hyvinvointipäivät koululla. Vieraita harmittavan vähän, noin 50. Tapahtuma 

muuten onnistunut, mm. uudet tilat saivat kiitosta. 
 
- Kesätyöpaikkoja yrityksissä edelleen auki.  
 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


