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Elinvoimatyöryhmän kokous 
 
Aika 24.03.2022 klo 15.00 – 17.00 
Paikka Kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Kutsutut 

Jäsenet asema paikalla 

Jouni Juhala puheenjohtaja (kh) ☒ paikalla ☐ poissa 

Senja Hallivuori jäsen (kh) ☒ paikalla ☐ poissa  

Matti Kärkkäinen jäsen (kh) ☒ paikalla ☐ poissa 

Iiro Lyytinen sihteeri, jäsen (kh) ☒ paikalla ☐ poissa 

Tytti Mård jäsen (kh) ☒ paikalla ☐ poissa 

Anu Sepponen jäsen (kh) ☒ paikalla ☐ poissa 

Hanna Korhonen jäsen (RauNo) ☒ paikalla ☐ poissa 

Heli Haukka jäsen (Rautalammin Yrittäjät) ☒ paikalla ☐ poissa 

Tiina Vertainen jäsen (Rautalammin kulttuuriseura) ☐ paikalla ☒ poissa 

Anni Pihl jäsen (MLL Rautalampi) ☒ paikalla ☐ poissa 

Janne Mensonen jäsen (RautU) ☒ paikalla ☐ poissa 

Niina Leppänen jäsen (Rautalammin seurakunta) ☒ paikalla ☐ poissa 

Minna Vauhkonen jäsen (MTK Rautalampi) ☒ paikalla ☐ poissa 

 
Hanna Korhonen poistui kello 16.05. Anu Sepponen ja Matti Kärkkäinen poistuivat 
kello 16.15. Anni Pihl poistui kello 16.40. 

1 § 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen 

laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. (Hallintosääntö 134 §) 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.03 ja totesi kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
 
2 § 
Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 Asialista hyväksyttänee kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
  



 Rautalammin kunta Muistio 1 2 (3) 
Kunnanhallitus         
Elinvoimatyöryhmä     
Iiro Lyytinen, p. 020 7464 650 24.3.2022 Julkinen 

 
 
3 § 
Katsaus elinvoimalautakunnan toimintaan 2017-2021 
 
 Edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti luodaan katsaus aiheisiin, 

joista ryhmän jäsenet ovat pyytäneet selvitystä. Näitä asioita ovat: 
• 4/2019 Asukasmarkkinointityöryhmän perustaminen 
• 2/2020 Matkailumarkkinointi digitaalisissa kanavissa 
• 5/2020 Kunnan verkkosivut ja brändi 
• Uuden yrityksen perustamistuki 

 
Päätös: Merkittiin annettu katsaus työryhmän tietoon saatetuksi. 
 
4 § 
Elinvoimaselvitys 
Liite 1  

Elinvoimaselvityksen raportin luonnos on valmistunut. Käydään raportti 
läpi kokouksessa. 

 
Päätös: Elinvoimaselvityksen raportti käytiin läpi. Todettiin, että johtopäätelmien 

näkökulmasta kyselyn otanta on pieni. Erityisesti keskusteluun nousi tarve 
yhteiselle etätyötilalle sekä viestinnän ja markkinoinnin 
parantamistarpeet. 

 
5 § 
Muut asiat 
 
 Asukasmarkkinointitempaus kesällä 2022 

Ryhmä päätti edellisessä kokouksessa keskustellun 
markkinointitempauksen järjestämisestä seuraavasti: 

- Kampanjoidaan ilmaista/edullista tutustumislomaa Rautalammilla, 
johon voi hakea kirjoittamalla kunnalle kirjeen tai lähettämällä 
hakemusvideon. 

- Loman aikana järjestetään kuntaesittely (asunnot, tontit, työpaikat) 
johon osallistujien tulee osallistua. 

- Valmistellaan kampanjaa. Seuraava kokoontuminen asian 
tiimoilta torstaina 7.4.2022 kello 15. Sitä ennen luodaan 
ryhmälle WhatsApp-ryhmä. 

 
 Muut keskusteluasiat 

- Ukrainan sodan vaikutukset ja pakolaisten kotouttaminen 
Rautalammille 
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- Viestintäkoordinaattorin tehtävän täyttämättömyyden 
aiheuttamat ongelmat 

 
 
JAKELU Kunnanhallitus 


