
Ohjausryhmä 22.2.22

Viestintää ja aikataulua.



Arvot:

Avoimuus, monipuolisuus, 
yhdessä tekeminen, rohkeus 
ja ennakkoluulottomuus.



Tavoitteet:

1. Pertunmaan, Kuortin ja Etelä-Savon 
elinvoiman, yritystoiminnan ja kestävän 
kehityksen vahvistaminen.

2. Asukkaiden ja kaikkien toimijoiden 
osallistuminen, vaikuttaminen ja 
moniäänisyys.

3. Intoa, innostusta ja hulluutta sekä uusien 
avauksien ja kokeilujen synnyttäminen.



Teemat:

Rahoituksella laaditaan suunnitelmat alla olevista 
osa-alueita ja haetaan suunnitelmille EU-
rahoitusta:

	 1. Liikenne-, tontti- ja kaavoitus

	 2. Kestävät ja uusiutuvat energiamuodot

	 3. Kuortin sisääntuloalueen maisemointi-, 	
viihtyvyys- ja viitoitussuunnitelma

	 4. Vanhan 5-tien maaseutumatkailunkohteet ja 	
alueen markkinointi




Muut hankkeeseen liittyvät teot:

a) kohtaamispaikka Kuortiin kesän aikana – ulkotila ABC:n nurkilla 
ja eri teematilaisuudet

-tietyt ajankohdat helatorstaista elokuun loppuun – opastus, vanhan 
5-tien, museotien ja kirkonkylän tapahtumat ja maisemareitti, 
arvontakisa Pertunmaasta, tarjoilu (ilmainen kahvilappu)? kuponki 
yrityksiin?, kunnanjohtajan tapaaminen, asiantuntijateemapäivät, 
Kuortin kylätalon monitoimikeidas -markkinointi


b) omana erillisenä hankkeena Kuortin kylätalon monitoimikeidas 
juhannuksesta heinäkuun loppuun. Pia Sundholmin taidenäyttely, 
kesäkahvila, pihapic-nic-alue, itsepalvelukeittiö, asuntoautopisteet

-hakemus lähtenyt PäijänneLeaderiin 

-talkooryhmä sisustamaan ja päivittämään Kuortin kylätalon tiloja 




Eri toimijaryhmät:
a) vakituiset ja kausiasukkaat 
-asukastilaisuudet ja teematilaisuudet  
  
b) henkilöstö 
-tiedottaminen, yhteinen tilaisuus 
  
c) yhdistykset 
-yhteinen tilaisuus 
  
d) yritykset 
-yhteinen tilaisuus ja mahdolliset yritysten valitsemat roolit 
  
e) XAMK:n mahdolliset opiskelijaryhmät 
-opinnäytetyöt 
  
f) päätöksentekijät  
 



Yhteydet Etelä-Savon hankkeisiin:

a) Viitoskäytävä – kumppanuudella 
kehittyvä kasvuvyöhyke


b)  Viitoskäytävän yhteismarkkinointi  



Viestintä- ja tiedotuskanavat:
a) tiedotusvälineet 
-Pitäjänuutiset, Itä-Häme, Länsi-Savo, Yle

-kuukausittain ”skuuppi”


b) kunnan verkkosivut: pertunmaa.fi/kuortti-portti

-kaikki hankkeesta tuotettu materiaali


c) Pertunmaan kunta, Pertunmaa ja Kuortin facesivut 
-sometus yksittäisistä asioista ja henkilöistä – linkki kunnan verkkosivun Kuortti-portti


d) digi-Kaskivalkeat ja Kaskivalkeat 
-1/22 Kuortti – portti Pertunmaalle ja Etelä-Savoon –juttu

-Kaskivalkeat –ajankohtaisjulkaisu – mikä olisi Kuortista ns. ajaton juttu?

-2/22 eri toimijoiden hankilöhaastattelut

-3/22 hankkeen suunnitelmat ja askelmerkit


e) Ohjausryhmän ja yhteistyökumppaneiden tiedotus ja viestintä 



Asia: Aikataulu ja paikka:
Ohjausryhmän kokous 22.2.2022 klo 16.30, kunnantalo, teams
Uusiutuvat ja kestävät energiat-
työryhmä

Maalis-, huhti-, toukokuu x 3, 
kunnantalo, teams 18.3. klo 10

Liikenne-, kaavoitus- ja tonttijärjestelyt Maalis-, huhti-, toukokuu x 3, 
kunnantalo, teams 16.3. klo 10

Maisemointi, viihtyvyys ja viitoitus 
erityisesti Kuortin sisääntuloalueella

Maalis-, huhti-, toukokuu x 3, 
kunnantalo, teams 23.3. klo 17.30 

Vanha 5-tie ja maaseutumatkailu Maalis-, huhti-, toukokuu x 3, 
kunnantalo, teams 25.3. klo 10

Digi-Kaskivalkeat Ilmestyy 21.2.22
Kuortin yrittäjätapaaminen Maaliskuu, Kuortin ABC
Kuortin alueen yhdistykset ja asukkaat Huhtikuu, Kuortin kylätalo
Kuortin kohtaamispaikan avajaiset 25.5.22 (helatorstaita edeltävä 

keskiviikko)
Tiedotusvälineet ”skuuppi” Kerran kuussa.



Asia: Aikataulu ja paikka:
Kaskivalkeat ajankohtaisjulkaisu 

2022-23 

Ilmestyy 28.5.22


Ohjausryhmän kokous
 31.5.2022 klo 16.30, kunnantalo, teams 

Kuortin kohtaamispaikan tapahtumat Kesä-heinä-elokuu, pääosin perjantai-
iltaisin

Pertuntori
 7.5.-11.9.2022 lauantaisin klo 10-13

Kuortin kylätalon monitoimikeidas ja 
taidenäyttelyn avajaiset 

28.6.22 klo 17-20

Kuortin kylätalon monitoimikeidas ja 
taidenäyttely

Avoinna 28.6.-30.7.22 ti-la klo 12-18

Ohjausryhmän kokous
 13.9.2022 klo 16.30, kunnantalo, teams


