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Elinvoimatyöryhmän kokous 8/2022 
 
Aika 10.11.2022 klo 15.00 – 17.17. 
Paikka Yrityspuisto Futuria, Suonenjoki 
 
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 Maansydän 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 

 
Ennen kokouksen alkua työryhmä tutustui Yrityspuisto Futurian tuotekehitystiloihin ja 
Kehitysyhtiö SavoGrown tuotekehityspalveluihin. 

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

laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. (Hallintosääntö 134 §) 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.21. 
 
2 § 
Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 Asialista hyväksyttänee kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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3 § 
Tontti pukinkonttiin -kampanja 
 

Elinvoimatyöryhmä esitti kunnanhallitukselle Tontti pukinkonttiin -
kampanjan uusimista jouluna 2022. Kunnanhallitus ehdottaa 
kunnanvaltuustolle, että tontti osoitetaan Kuutinrannan alueelta. 
 
Kunnanhallitus pyytää elinvoimatyöryhmää selvittämään lahjaan liittyvät 
käytännön asiat tarkasti (varainsiirto/-lahjavero, rakentamisvelvoite, vesi- 
ja viemäriliittymät). 
 
Ehdotus: 
Kampanjailmoituksessa/kampanjan ehdoissa ilmoitetaan, että tonttiin 
liittyy rakentamisvelvoite. Ellei rakennuslupaa haeta vuoden 2023 loppuun 
mennessä ja rakentamista aloiteta vuoden 2024 loppuun mennessä, tontti 
palautuu kunnalle korvauksetta. 

 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
4 § 
Yritys- ja elinkeinotoiminta Rautalammilla 
 
Päätös: Merkittiin asiasta saatu katsaus työryhmän tietoon saatetuksi. Asian 

käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 
 
5 § 
Muut asiat 
 
 Työryhmä ideoi Rautalampi-aiheisen elintarviketuotteen 

suunnittelukilpailua, jossa apuna voitaisiin käyttää Futurian 
tuotekehitystiloja ja SavoGrown tuotekehityspalveluita. Selvitellään idean 
jatkojalostusta. 

 
 
JOUNI JUHALA IIRO LYYTINEN 
puheenjohtaja sihteeri 
 
 


