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Saariston rauhassa keskellä Suomea
Keski-Suomen eteläosassa Päijänteen rannalla sijaitseva 700
asukkaan Luhanka on Manner-Suomen pienin kunta. Luonnonkaunis kuntamme tarjoaa uniikin maalaismiljöön ja saariston
tunnelmaa sisämaassa. Pinta-alastamme kolmannes on vesistöjä
ja meidät on nimetty saaristo-osakunnaksi, mikä tarkoittaa sitä,
että osa kunnastamme täyttää saaristolain mukaiset olosuhteet.

Täällä Luhangassa ollaan tunnettuja siitä, että ihmiset pitävät
toisistaan huolta. Yhteisöllisyys näkyy ja tuntuu pienen kunnan arjessa ja luo turvalliset puitteet elämään. Luhangassa
kehitytään ja onnistutaan yhdessä ja toinen toista tukien.
Myös luonnosta pidetään huolta. Päijänteen puhtautta vaalitaan ja kuntamme panostaa voimakkaasti uusiutuvan energian

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon

LUHANKA PÄHKINÄNKUORESSA:
• Perustettu vuonna 1867
• Asukasluku 707 (1/2019)
• Pinta-ala 313,25 km²,
josta vesialueita 98,75 km²

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

360º
panoraama
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Snapvideo

Kuvake

Katso video!

tuotantoon. Haluamme, että kaunis luontomme säilyy
tulevillekin sukupolville.
Kuntamme sijainti lähellä maakuntakeskusta ja pääkaupunkiseutua on suotuisa niin yritystoiminnan kuin työssäkäynninkin
kannalta ja suurestakin maailmasta Luhanka on vain valokuidun
päässä. Myös palvelut toimivat: Luhanka tarjoaa asukkailleen
kattavat peruspalvelut omana palveluna sekä laajana yhteistyönä lähikuntien ja kuntayhtymien kanssa. Lisäksi Keski-

Auktorisoitu tilitoimisto

Puh. 040 503 6188
www.onnenletti.com

Suomen alhaisin tuloveroprosentti ja edulliset tontit mahdollistavat hyvän ja rauhallisen elämän ja antavat aidon ja helpon
vaihtoehdon ruuhkaisille kaupungeille.

Täytä keuhkosi puhtaalla saaristoilmalla
ja anna sykkeesi laskea – tule Luhankaan!
• Sähköinen kirjanpito
• Palkanlaskenta
• Tilinpäätökset
• Osto- ja myyntireskontra
• Veroilmoitukset
Teemme perinteisiä
• Procountor-koulutukset
käsin neulottuja
• Tilintarkastajapalvelut
neuleita ja asusteita.
asiakkaillemme
Tutustu

Ekologisia
käsitöitä

www.onnenletti.com/kasityot
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Enemmän tilaa elää
Luhanka tarjoaa ihanteellisen elinympäristön rauhaa ja
luonnon läheisyyttä arvoistavalle, kuitenkin hyvien yhteyksien
päässä kasvukeskuksista. Tontit ovat hyvin edullisia ja verotus
maltillista – täällä rahat riittävät muuhunkin kuin asumiseen.
Myös loma-asukkaat viihtyvät Luhangassa ja asukasmäärämme
kolminkertaistuu aina kesän tullen.
Kunnalla on myytävänä hyvä valikoima eri kokoisia tontteja
Tammijärvellä koulun läheisyydessä ja Hepoluhdan alueella.
Rakentajia palvelevat kaikissa rakennusprojektin vaiheissa
matalalla kynnyksellä kunnan oma rakennusvalvoja ja
tekninen neuvonta.
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Luhangasta löytyy myös vaihtuva
valikoima vuokra-asuntoja.

Unelmana koti
järvinäkymällä?
Hepoluhdan asemakaava-alueella, aivan kirkonkylän
palveluiden tuntumassa on myytävänä tontteja omakotirakentamiseen. Hepoluhdan kaikilla tonteilla on
maisemanäköala Päijänteelle ja alueella on valmiina
kunnallistekniikka ja nopea valokuitu. Tontinostajille
on varattu rannasta venepaikat.

KYSY LISÄÄ TONTTITARJONNASTAMME!
Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä
040 5510134
tuomo.karna@luhanka.fi

Mielenrauha metsästä

virtanen@maanrakennus.inet.fi

www.paijannemhy.fi

puh. 0400 547 881
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Peruspalvelut
omalta kylältä
Luhangassa on pienestä koostaan huolimatta hyvät ja toimivat
peruspalvelut. Perusterveydenhuolto toteutetaan yhteistyössä
lähikuntien kanssa, joten lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
löytyvät kotikylältä.
Lapset ja vanhukset hoidetaan täällä pienissä yksiköissä. Pienten
lasten varhaiskasvatus tapahtuu Luhangassa ryhmäperhepäivähoidossa. Vanhusten hoito taas on keskitetty Tuuliharjun palvelukeskukseen, jossa sijaitsevat sekä vanhainkoti että vanhusten
tukiasunnot. Kunnan peruspalveluihin kuuluu myös kaksi kirjastoa:
pääkirjasto kirkonkylällä ja kirjasto koulun yhteydessä Tammijärvellä.
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Hyvät eväät elämään
Uusi Luhangan puukoulu vihittiin käyttöön syksyllä 2017. Koulu
on kunnan historian suurin yksittäinen investointi ja siellä käy
oppilaita Luhangan lisäksi kolmen naapurikunnan (Joutsa,
Hartola ja Jyväskylä) alueilta. Luhangan koulu on noin 50 esija alakouluoppilaan idyllinen kyläkoulu, jossa tunnetaan niin
oppilaat kuin heidän vanhempansakin. Pieni koulu luo puitteet
turvalliseen ja viihtyisään koulunkäyntiin.

050 440 2310

Tervetuloa!

Myös venetankkaus.

uo

v

Ravintola Reeti

30

Rantatie 1, 19950 Luhanka
050 443 1341  050 440 3832

• yli

Luhangan kyläkauppa Oy

Maanrakennus ja
maa-aineskuljetukset!

Maa- ja
vesirakentamisen
ammattilainen

de

a•
n k
okemuksell

Maanrakennus Ari Helminen Oy • 0400 648 231
ari.helminen@maanrakennushelminen.com
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Vireää vapaa-aikaa
Luhangassa on helppoa viettää aktiivista ja mieltä virkistävää vapaaaikaa. Harrastusmahdollisuuksia tarjoavat niin kunta kuin yksityisetkin palvelutarjoajat. Kunnassamme on liikuntasali ja kaksi
kuntosalia, jotka ovat kuntalaisille ilmaisia. Ulkoilumaastomme ovat
vertaansa vailla ja kalastus- ja metsästysmahdollisuudet erinomaiset.
Marjametsät ovat kävelymatkan päässä. Luhangassa on kolme yleistä
uimarantaa ja talvisin kilometreittäin hiihtolatua. Täältä löytyy myös
tasokas ampumarata ja kenttiä tenniksen pelaajille.
Luhanka on myös vahva kulttuuripitäjä. Kylätalossa tapahtuu ympäri
vuoden ja sen tilat tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden harrastaa
kulttuuria kädentaidoista musiikkiin.
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Paikallinen kuoro, Luhangan Laulajat, on
esiintynyt useissa tilaisuuksissa Luhangassa
ja laajemminkin aina Lappia myöten.

Yhdessä tehden
yhdistyksissä
Yhdistystoiminta on Luhangassa vireää ja toimintaa on
kaikenikäisille. Täällä toimii kymmeniä yhdistyksiä: urheiluseuroja, kyläyhdistys, metsästysseuroja, hevosjalostusseura,
MLL Luhangan paikallisyhdistys, musiikkiyhdistys, Marttayhdistykset... Kaikki ovat tervetulleita mukaan ihmisläheiseen ja yhteisölliseen matalan kynnyksen toimintaan.

LIITY MUKAAN TOIMINTAAN!
Katso lista yhdistyksistä:
www.luhanka.fi
> kulttuuri ja vapaa-aika
> yhdistykset

Niin hyvää palvelua,
että kannattaa tulla
kauempaakin
Puh. 010 254 3001
www.op.fi/luhanka
www.facebook.com/OP.luhanka
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Yrittäjän Luhanka
Luhangassa toimii noin 60 yritystä ja uusillekin on tilaa. Suurin
osa täällä toimivista yrityksistä on pieniä 1-3 hengen yrityksiä,
mutta myös suurempia löytyy. Luhangassa viihdytään pitkään
ja yritykset tulevatkin usein Luhankaan jäädäkseen.
Täällä kohtaavat hyvä sijainti ja toimivat olosuhteet. Yritystontteja on tarjolla ja tarvittaessa kunnalla on myös valmius ostaa
lisää maata yrityskäyttöön. Välimatkat Luhangasta lähikaupunkeihin ja pääkaupunkiin ovat yrittäjää ajatellen järkevät ja
nopea valokuitu mahdollistaa yhteydenpidon asiakkaisiin ja
yhteistyökumppaneihin vaikka valtamerten taa.
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Tarjoamme yrityksille
tasapainoisen tukikohdan.

Luhangassa kasvu ekologiseen
elämäntapaan alkaa lapsena.

Kestävän kehityksen asialla
Luhangan kunta panostaa voimakkaasti ekologisuuteen ja
uudistuvan energian tuotantoon. Kunnassamme on tuulivoimapuisto, joka tuottaa ympäristöystävällistä sähköä
vuosittain kahdeksankertaisesti käyttämämme määrän.
Meille on tärkeää suojella kaikin keinoin luontoa ja maapalloa
ja uusiutuvan energian suosiminen on yksi merkittävimmistä
hankkeistamme sen eteen. Vaalimme kestäviä hankkeita ja
suosimme kiertotaloutta ja esimerkiksi sähköautojen latauspisteet tekevät tuloaan kuntaamme. Myös digitalisoituminen
on osa ympäristöstrategiaamme.

Uuden puukoulun katolla on aurinkokennot ja koululle on myönnetty Vihreä lippu -sertifikaatti vuonna 2019 osoituksena suunnitelmallisesta ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä. Vihreä
lippu on kansainvälinen kestävän kehityksen ohjelma ja kasvatusalan ympäristösertifikaatti, joka toimii jo 68:ssä eri maassa ympäri
maailman. Lapset ovat Vihreä lippu -toiminnassa aktiivisia vaikuttajia niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin
tulosten arvioinnissakin. Näin he saavat myönteisiä kokemuksia
yhteisiin asioihin vaikuttamisesta ja innostuvat kestävän tulevaisuuden rakentamisesta taitojen, oivallusten ja elämysten kautta.
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Jyväskylä

E63

Luhangan kunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka

040 3479 201
luhanka@luhanka.fi
www.luhanka.fi

E75

Tampere

Heinola

E12

Hämeenlinna

Lahti

E75

Pieni suuri teko

Tee sinulle sopivin
sähkösopimus osoitteessa
lumme-energia.fi

• www.jssuomi.fi

Helsinki

