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Elinvoimatyöryhmän kokous 9/2022 
 
Aika 07.12.2022 klo 15.00 
Paikka Microsoft Teams -etäkokous 
 
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 

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

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

 
 Asialista hyväksyttänee kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
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3 § 
Tontti pukinkonttiin -kampanja 
 
Päätös: Työryhmä keskusteli kampanjasta ja sen markkinoinnista. 
 
4 § 
Yritys- ja elinkeinotoiminta Rautalammilla 
 
Päätös: Työryhmä jatkoi kokouksessa 8/2022 käydyn katsauksen läpikäyntiä ja 

merkitsi käydyn keskustelun työryhmän tietoon saatetuksi. 
 
5 § 
Muut asiat 
 
5.1 § (Liite 1) Kaisa Naukkarisen kirje elinvoimatyöryhmälle 
 
 Kaisa Naukkarinen on lähettänyt työryhmälle liitteen 1 mukaisen kirjeen. 
 
Päätös: Ryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnan toimesta 

järjestettäisiin avoin tapaaminen kunnan ja järjestöjen kesken asian 
edistämisestä. Mukaan ainakin Rautalammin Kulttuuriseura ja RautU, 
mutta tilaisuus voisi olla avoin kaikille yhteisöille. 

 
5.2 § Rekrytointien some-markkinointi 
 
Päätös: Ryhmä esittää kunnanhallitukselle, että jatkossa kunnan rekrytointeja 

markkinoidaan määrätietoisesti sosiaalisessa mediassa ja tähän varataan 
erillinen määräraha. 

 
5.3 § Rautalammin brändi ja kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin 

tehtävän täyttäminen 
 
Päätös: Ryhmä keskusteli kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin tehtävän 

täyttämisestä ja tehtävään liittyvistä odotuksista. Lisäksi todettiin, että 
brändityö on syytä aloittaa heti koordinaattorin aloitettua työnsä. 
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6 § 
Työryhmän kokoukset 2023 
 
Päätös: Työryhmä vahvisti keväälle seuraavan kokousaikataulun: 

25.1.2023 klo 15 
22.2.2023 klo 15 
22.3.2023 klo 15 
26.4.2023 klo 15 
31.5.2023 klo 15 

 
 
JOUNI JUHALA IIRO LYYTINEN 
puheenjohtaja sihteeri 


