
Kuhmoisten kunta            Kokousmuistio             2/2023     

  
    15.3.2023   
  
Elinvoimajaoston kokous 
 
 
Aika  Ke 15.3.2023 klo 17.00 
 
Paikka  Valtuustosali 
 
Paikallaolijat Kuhmoisten kunta: 

Ilkka Säynätjoki (pj.)  
  Silmu Sarvala (vpj.) 
  Hannele Nikkinen 
  Ari Ampuja 
  Kari Paajanen 
  Minna Korppila 
  Valtteri Väyrynen (esittelijä) 

Tiina Pasanen (sihteeri) 
 
  Kuhmoisten Yrittäjät ry: 
  Juha Simola 
  Sari Liehu 
 
  Nuorisovaltuuston edustaja: 
  Topias Isojärvi 
 
Asiat  

1. Kokouksen järjestäytyminen kokous avattu klo 17.05 
 

2.  Edellisen kokouksen muistio (31.1.2023) 
 

• Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin 
 

3.  Elinkeinotoimen/kunnan ajankohtaiset  
 

o Elinkeino- ja työllisyyskoordinaattorin esittäytyminen.  
o Tiina Pasanen aloitti maanantaina 6.2. 
o Tiina piti lyhyen esittelyn itsestään. 

 
o Elinvoimaohjelman 2022-2025 päivitys. 

o Kunnanhallituksen päätös liitteenä. 
o KH nimesi työryhmän jäsenet, jotka alkavat valmistelemaan ohjelmaa 

ja osallistavia seminaareja mm. elinvoimajaostolle, ikäihmisille, nuoril-
le, kuntalaisille, joissa kerätään mielipiteitä ja näkemyksiä kehittämi-
selle.  

o Puolet valtuustokaudesta on jo mennyt niin aina nopeasti pitäisi toi-
mia. 
 

o Sataman uudistuksen hanketyöryhmä. 
o Kunnanhallituksen päätös liitteenä. 
o KH päätti, että elinvoimajaosto vie tätä uudistusta eteenpäin.  
o Tiina Pasanen ja Valtteri Väyrynen valmistelevat eteenpäin seuraavaa 

kokousta varten. 
 

o Tutustumisreissu 

 



o Lisäaineistoa Visit Kangasalan tutustumisretken suunnitteluun. 
o Kolmen kunnan matkailuresurssi Mesi Lähteenkorva voisi olla paikan-

päällä esittäytymässä. 
o Vehoniemeen, automuseoon, tutustumaan myös. 
o Visit Kangasalan visioita tulevaisuudensuunnitelmia ja kokonaisuutena 

näitä kaikkia missä voisimme tehdä yhteistyötä. 
o 21, 24, 25.4. voisivat olla hyviä, heti aamusta voitaisiin lähteä. 
o Lounas sinnepäin, ehkä Vehoniemeen jopa, jos on auki. 
o Sappee mahdollisesti vierailukohteeksi. Esittelyä heidän strategias-

taan ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. 
 

o Messutilanne 
o K50-messut olivat helmikuussa ja Valtteri kertoi kuulumisia sieltä. 
o RAKSA-messut 10. – 12.3.2023, Lahti 
o Kotimaan Matkamessut 6. – 7.5.2023, Tampere 

 
o Uusien kuntalaisten risteily 

o Lauantaina 17.6. klo 12 
 

o Tiedotus/keskustelutilaisuuksia eri sidosryhmille. 
o Yrittäjäkahvien ja kylä- ja yhdistyskahvien uudelleenviritys. 
o Teknisen toimen infosta tuli hyvää palautetta 

 
o Kolmen kunnan matkailuhanke 

o Valittiin Mesi Lähteenkorva, joka aloittaa maanantaina 13.3. 
o Mesi pyydetään tänne esittäytymään. Ehdotetaan Mesille ti 21.3. klo 

12.00. 
 

4. Yrittäjien kuulumiset 
 

o Kiepsausta järjestellään lauantaiksi 10.6. 
o Hyvinvointipäivää siirrettiin myöhempään ajankohtaan. 

 
5. Muut asiat 

 
o Palvelukartasta, joka löytyy Kuhmoinen Palvelee-lehdestä ja jota voisi 

jakaa messuilla keskusteltiin. 
o Sataman infotaulut pitää päivittää, niissä on 10v vanhoja tietoja. Info-

tauluja on satamassa, Harjunsalmella, Nesteellä, frisbeegolf-radalla, 
oli aiemmin myös Kuhmolan ja Suvantolan pihoissa. Suomisen Riku 
Jämsästä tehnyt aiemmin. 

o Kunnan strategiasta voisi tehdä julisteet ja laittaa kunnantalon seinän 
ilmoitustauluun ja kirjaston ilmoitustauluun. 

o Muraaleja seiniin voisi hankkia lisää, ainakin ideoina nyt heitetty. Vesi-
tornin värivalaistus, nelostielle näkyviä uusia elementtejä toivottiin. S-
marketin ja kirkon välinen puistoalue kaipaa siistimistä. 

o Koirapuisto on teknisen toimen selvittelyssä, odottelee hankerahoitus-
ta ja suunnitellaan. 

o Pekko-päivien lanseeraus ja Valtteri kertoi aiheesta lisää. 
o We are one-tapahtumasta infoa. 
o Elinvoimajaosto muistuttaa kunnan kilpailutuksista, että kunnan pitäisi 

suosia oman paikkakunnan yrityksiä. Edellisvuoden risteysten kuk-
kaistutukset tulivat Jämsästä. Kukkien kilpailutuksessa voisi käyttää 
kilpailutuskriteerinä esimerkiksi kukkien istutuspalvelun tekijän ammat-
titutkintoa ja kuljetuspalvelua, jolloin paikallisuus tulee ehkä paremmin 
esille. Kriteereiksi voidaan asettaa myös kukkien koko yli 30cm ja 
näyttävyys, että ne näkyvät myös henkilöautosta, nyt ne näkyvät vain 



bussista ohi ajaessa. Toiveena kaikkiin 24-tien liikenteenjakajiin ruuk-
kukukkaistutuksia. Toiveena myös liikenteenjakajien ja kiveysten puh-
distusta. 

o Elinvoimajaosto huomauttaa myös, että tekninen toimi ei saisi hakea 
Jämsästä asti kahta ruuvia varsinkaan kahden henkilön voimin. Tava-
ranhakureissusta Jämsään pitäisi selvitä yhden henkilön voimilla.  
 

Kokous päätettiin klo 18.28 
Seuraava kokous pidetään Visit Kangasalan tutustumisreissulla. 

 
Tervetuloa! 
 
Ilkka Säynätjoki, pj 
 

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

 
 


