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21.2.

Elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa
Punkalaitumen kunta on vuoden 2020 alusta järjestänyt elinkeinopalvelunsa
itsenäisesti. Olen toiminut elivoimaluotsina maaliskuusta 2020 alkaen. Elinvoima-
ajattelu on vähitellen korvaamassa perinteisen elinkeinoihin, kunnan talouteen,
väestökehitykseen ja muihin perinteisiin mittareihin nojaavan kunnan
kehittämisajattelun. Elinvoima perustuu toki resursseihin, mutta myös
vuorovaikutukseen ja uuden luomiseen.

Kun perinteisessä elinkeinoajattelussa huomio kiinnittyi vahvasti esimerkiksi
työpaikka- ja väestömäärään, elinvoima-ajattelussa tärkeitä asioita ovat myös
esimerkiksi yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma, ilmapiiri, muutoskyky ja
ennakointi. Elinvoima on kulloinkin riittävää toimintakykyä ja riittävää
uudistumiskykyä.

Pienessä kunnassa, kuten Punkalaitumella, elinvoima on esimerkiksi asiointia
ilman jonotusta, puhelinsoittoja tutuille palveluntarjoajille, naapurin lapsen
kuskaamista hoidosta ja viikon paasto ennen kyläkunnan hirvikeittoa.

Vetovoima kohdistuu kunnan tai kaupungin ulkopuolisiin ihmisiin, pitovoima
taas alueen omaan väkeen. Viime aikoina on alettu miettiä, kuinka lisätä omalla
alueella syntyneiden ja asuvien ihmisten hyvinvointia, pitovoimaa. Tähän on
kiinnitetty yhä enemmän huomiota myös Punkalaitumen kuntamarkkinoinnissa
viime vuosina.
- Aki Mikkola, elinvoimaluotsi, Punkalaitumen kunta

24.2.

Elpo ja Leader Joutsenten reitti

Yrittäjien ja kunnan yhteistoimintaelimenä toimii Punkalaitumen
Elinkeinopoliittinen Neuvottelukunta eli lyhyesti Elpo, jossa on edustajat
Punkalaitumen Yrittäjistä ja Naisyrittäjäyhdistyksestä. Lisäksi mukana on yrittäjiä
ja kunnan edustajia. Elinkeinopuolella pohditaan lähiaikoina elinkeinopoliittisen
neuvottelukunnan toimintaa. Tarkoitus on lisätä avoimuutta ja neuvottelukunnan
jäsenmäärää keskustelun ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Samalla yrittäjille olisi
laajemmin tarjolla mahdollisuus vaikuttaa kunnassa meneillään oleviin asioihin.

Erilaisia tukia yrityksille tarjoaa mm. Leader Joutsenten reitti. Yritystukia voidaan
myöntää koko Leader Joutsenten reitin toiminta-alueella, johon Punkalaidun
kuuluu. Kaikki yritysmuodot ovat tukikelpoisia. Hakijan täytyy olla 18 vuotta
täyttänyt, mutta yläikärajaa ei ole. Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle
10 henkilöä työllistäville yrityksille. Muutamat toimialat on rajattu tukien
ulkopuolelle. Näitä ovat esim. liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja
energiaturpeen tuottaminen. Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea
yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin.

https://www.facebook.com/joutsentenreitti/?__cft__[0]=AZVxAFeAf9tVUeVqM39tTPeyAn5JbOj3CbSg6r-IIIkXhsXYQgK0a7nxvGO2IKhdA8hRX5r_KXltQh2TL2T3wCdQ3t0ekVgGGSaUBalVJ1tKNL0_h6u-VJtm0UGVBianqFxtVhrqkj4d2uPD_nJiBbluhkO-jkLI4Zp0MPDg7yR-cbyKnDMy-mMQUUrW6HwOI-rlahDfrZouk4JRFGtBJUv9&__tn__=kK-R


Yritystukia ovat: perustamistuki, investointituki, investoinnin
toteutettavuustutkimus ja tuki yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun
(haku vain ELY-keskuksista). Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja
kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta
yhteistyöhankkeella. Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada
investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten
energiaratkaisujen hankintaan. 

Lisätietoja löydät osoitteesta: https://joutsentenreitti.fi/toteuta-hanke/yritykset/
Aloittavien yrittäjien ja alle viisi vuotta toimineiden yrittäjien neuvontapalvelua
ostetaan Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy:n Ensimetripalveluilta.
Palvelu on maksuton. Lisätietoja: https://www.ensimetri.fi/

- Aki Mikkola, elinvoimaluotsi, Punkalaitumen kunta

26.2.

Punkalaitumelaiset yritykset esittelyssä

Viime vuonna positiivista palautetta saanut #punkalaitumelaiset-kampanja
siirrettiin tänä vuonna yrityksille. Viime vuoden tapaan tänäkin vuonna yritykset
saavat vuorollaan viikon ajan päivitellä #punkalaitumelaiset-somekanavia ja
kertoa yrityksestään sekä toiminnastaan enemmän.

Yrityksiä haettiin tammikuussa kolmen viikon ajan ja vastaanotimme 40
hakemusta, jotka kaikki otettiin mukaan. 40 yrityksen lisäksi omat viikkonsa
pitävät myös Punkalaitumen Naisyrittäjien yhdistys ry sekä vuonna 2021
Punkalaitumen Yrittäjien palkitsema vuoden yrittäjä Jesse Poutalan yritys Jeesi-
Service Oy.

https://joutsentenreitti.fi/toteuta-hanke/yritykset/
https://www.ensimetri.fi/
https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumelaiset?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnwowAb9jSWrtvySY6E9rLWm9MgcmZ6p1RRuBiM7dtasAoNbgRN6WuyiYjd2-dOir595R2JTuJTVZFGw80DcrHvUM9mnW6J43kYat9LUpdXXpeXELgw2vM4F7-MGHFXiblvKPQM9BfRRM1woyo3Fmzw1Am-DzBBVR2AMzTFqbqC3FQQg5n__oZlYjj1oSLwTMkmRNq_pKbjBrMn0vBCoIY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumelaiset?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnwowAb9jSWrtvySY6E9rLWm9MgcmZ6p1RRuBiM7dtasAoNbgRN6WuyiYjd2-dOir595R2JTuJTVZFGw80DcrHvUM9mnW6J43kYat9LUpdXXpeXELgw2vM4F7-MGHFXiblvKPQM9BfRRM1woyo3Fmzw1Am-DzBBVR2AMzTFqbqC3FQQg5n__oZlYjj1oSLwTMkmRNq_pKbjBrMn0vBCoIY&__tn__=*NK-R


Mukana olevien yritysten toimialat vaihtelevat maatalouskoneurakoinnista
fysioterapiaan ja käsitöistä pankkipalveluihin. Yritysten joukossa on yksinyrittäjiä,
pk-yrityksiä, osakeyhtiöitä ja monia henkilöitä työllistäviä yrityksiä. Kampanjan
aikataulun ja mukana olevat yritykset löydät Punkalaitumen kunnan nettisivuilta
www.punkalaidun.fi. Luvassa on varmaankin toinen toistaan mielenkiintoisempia
tarinoita.

Ensi viikolla päivitysvuorossa on Punkalaitumen Naisyrittäjien yhdistys ry. Seuraa
yritysten tarinoita Facebookissa ja Instagramissa!
- Aki Mikkola, elinvoimaluotsi, Punkalaitumen kunta

https://www.punkalaidun.fi/sivu.tmpl?sivu_id=12331
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.punkalaidun.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2iY8s_XNihlBZXREkTAwRDo1McsqPTpDPZvAWGIAgiglolXpgFM2MbXzk&h=AT3QR0OcKGpFFpDdOGGIgZR8tcuETXWgGj-T2nINFU25Qcnvac9VcId375Oe3LmzyOt1hZK8SS0MV7gyi5VLoTW9E2GCOm7waXwXXYXfCQrKP6ZiKu3xxorF2lopi7n891LY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3x3EpyzLXGX3VTY72BsXf-rJ40pw07i82EOzcHZ9xK8mK6NmJ-62Okf_wxMo3KTO25z0b1P53e_oRbKxz0FhBT7-L6KFqqd2G5v9yfLHSKDygZOJn3UCSRbyO4JMYGt7VyWtC7wZ1guEePDJhrscTwpi_CgM25JD_BZahi_-kv0iSQ9CCp_3NkRszKykdJJpQg5HBXuI9s0akKAFMZxfsUPzS2DdLziq1X

