
Kuhmoisten kunta            Muistio             4/2022      

  
    27.10.2022   
  
Elinvoimajaoston kokous 
 
 
Aika  To 27.10.2022 klo 16.02 – 18.43 
 
Paikka  Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Paikalla  Kuhmoisten kunta: 

Ilkka Säynätjoki (pj.)  
  Silmu Sarvala (vpj.) 
  Hannele Nikkinen 
  Ari Ampuja 
  Martti Kankkunen 
  Valtteri Väyrynen (esittelijä) 
  Panu Anttila (sihteeri) 
 
  Kuhmoisten Yrittäjät ry: 
  Eija Heinonen (16.09 – 18.43) 
  Juha Simola 
  Mia Varvikko 
 
  Nuorisovaltuuston edustaja: 
  Topias Isojärvi 
  
 
Asiat 1. Kokouksen järjestäytyminen 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02. 
   
 2. Edellisen kokouksen muistio (17.5.2022) 
 
 Merkittiin tiedoksi. 
 
 3. Elinkeinotoimen/kunnan ajankohtaiset 
 
 

A) Elinvoimaohjelman päivittäminen 
 
- Keskustelua siitä, miten ohjelman päivittäminen toteutetaan. 
- Päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että koko elinvoimajaosto osallistuu ohjelman päi-

vittämisen valmistelutyöryhmään. Nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta kutsutaan 
kummastakin mukaan kolme henkilöä. 

 
 
 

B) Gradian kumppanuussopimus (liitteet) 
 

- ”Kuhmoisten kunnan ja Gradian kumppanuussopimuksen tarkoituksena on lisätä keski-
näistä vuorovaikutusta sekä kunnan, kuntalaisten ja kunnassa toimivan työ- ja yrityselä-
män tietoisuutta ja aktiivisuutta Gradian palvelutarjonnan hyödyntämisessä, osaamisen ja 
elinvoiman edistämisen tarpeissa.” 

 
 Käsittely: Merkittiin tiedoksi. 

 
 

 



 
  

C) Matkaparkki.com 
 

- Käytiin läpi menneen kesän yöpyjämääriä, joita pidettiin kohtuullisina. Todettiin, että par-
kin varausjärjestelmän ulkoistaminen on toiminut hyvin. Keskusteltiin parkin tulevaisuu-
desta, kehitetäänkö sitä edelleen jne. 

 
- Todettiin, että osa ihmisistä harrastaa nk. puskaparkkeerausta Ala-Karkjärven vanhalla ja 

käytöstä poistetulla leirintäalueella, eli leiriytyvät sinne, vaikka alue ei ole nimenomaisesti 
siihen käytössä enää.  
 

 
 
 
 D) Messuosallistumiset v. 2023 
 

- ASTA-messut 3. – 5.2.2023, Tampere (ilmoittauduttu) 
- RAKSA-messut 10. – 12.3.2023, Lahti (ilmoittauduttu)  
- Kotimaan Matkamessut 6. – 7.5.2023, Tampere (ei ilmoittautumista vielä) 

 
 

 Käsittely: Päätettiin ilmoittautua myös Kotimaan Matkamessuille. Todettiin, että myös esi-
 merkiksi hevosalan messut sekä Erämessut voisivat olla harkinnanarvoisia osallistua.    

 
 
 
 E) Visit Tampere -verkostoituminen 
 

- Visit Tampereen toimitusjohtaja Jari Ahjoharju vieraili yhdessä Tampereen kilpailukyky-
johtaja Anna-Kaisa Heinämäen kanssa Kuhmoisissa 15.8.2022. Kunta liittynee Visit 
Tampereen Partnerverkostoon loppuvuoden 2022 aikana. 

 
- DataHub-tietokanta: yritykset rekisteröityvät tietokantaan → tarjonta näkyville rajapintojen 

kautta mm. matkanjärjestäjille.  
 
Käsittely: Asiaa pidettiin tärkeänä. Yrittäjät pitivät erityisen tärkeänä sitä, että verkostoi-
tumisprosessia ohjattaisiin kunnan taholta ns. kädestä pitäen. Todettiin, että elin-
keinotoimen tulee olla aktiivinen asian suhteen esimerkiksi järjestämällä yhteistyössä Vi-
sit Tampereen kanssa DataHub-esittelytilaisuus yrittäjille.  

   
  
 
 
 4. Hankkeet  
 

A) Kumikanava 
 
- Käsittely: Käytiiin läpi hankkeen nykytilaa ja kesällä tehdyn kyselyn tuloksia. Tulokset 

osoittavat, että kiinnostusta hankeideaa kohtaan on. 
 
  
 B) Kolmen kunnan matkailuhanke 
 

- Kuhmoinen, Kangasala ja Pälkäne aloittavat ensi vuonna 2+1 vuotisen matkailuhank-
keen, johon palkataan yhteinen hanketyöntekijä. 

 
 Käsittely: Keskusteltiin hankkeesta. Hanketta pidetään hyvänä, mutta sen kyvystä tuoda 
 lisäarvoa esitettiin myös epäilyksiä. Todettiin, että hankkeen suhteen tulee olla aktiivinen 
 paikallisesti, toimia aktiivisesti hanketyöntekijän suuntaan ja auttaa häntä tutustumaan Kuh
 moisten tarjontaan.   
 



  
 C) Koirapuisto  
 

- Valtuustoaloite keväällä 2022 
 
 Käsittely: Pidetään hyvänä hankkeena. Merkittiin tiedoksi.  
 

 
5. Yrittäjien kuulumiset (merkitään tiedoksi)  
 
- Yrittäjäjuhla 19.11 
- Joulukadun avajaiset 25.11 
- Kiepsaus 10.6.2023 
- Koulutus suunnitteilla talveksi 
- Hyvinvointipäivät (mietinnässä)  
 

  
 6. Muut asiat 
 

- 6.10.2022 pidetty Järjestöjen Yhteistyö -ilta oli onnistunut, runsas osanotto. 9 hengen 
idearyhmä kasattu, joka on työstänyt teemaa jo eteenpäin. Fokus ennen kaikkea vuodes-
sa 2024, mutta ensi kesäksi tavoitteena saada myös jo jotain aikaiseksi. 

 
● Henkilövaihdokset elinkeinotoimessa: 

 
- Panun elinkeinokoordinaattori-pesti loppuu 31.12.2022. Hän siirtyy muihin tehtäviin. Tu-

levan maanantain (31.10) kunnanhallituksessa päätösehdotuksena laittaa hakuun elin-
keino- ja työllisyyskoordinaattorin kahden vuoden määräaikainen vakanssi. Työpanos ja-
kautuisi esityksen mukaan siten, että elinkeinotoimen toimialaan lukeutuvat tehtävät 
muodostaisivat 60% ja työllisyydenhoidon toimialaan kuuluvat tehtävät vastaavasti 40% 
henkilön työskentelystä. 

 
- Jaoksen yrittäjäedustajat esittivät painokkaan toiveen, että yrittäjät saavat merkittävän 

edustuksen valintaryhmän kokoonpanoon. He totesivat myös kantanaan, että heidän 
mielestään työpanoksen jakosuhdetta pitäisi muuttaa siten, että elinkeinopuolta painotet-
taisiin enemmän, esimerkiksi 70%:n osuudella.      

  
 

 
 

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

 


