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Lakis Oy Välilasku

Osallistujat

Seija Kinnunen, Seppo Tuomisalo, Heikki Tuomela, Jari Lakaniemi, Timo Pollarikoski, Tiina
Koivuniemi, Ari Koivuniemi, Hannu Särkinen, Juha Lehtineva

1. Meneillään olevia ja jo tiedossa olevia asioita
-

portaat ja näkötorni
Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kylätoimikunta toteuttaa
avustushakemus Aisaparille menee tammikuun hakuun
näkötornille on rakennuslupa
maankäytöstä sovittu Lakis Oy:n kanssa
Hannu Särkinen toimii vastaavana mestarina
latujen hoito ja valaistus talvella 2019
kuntolatu hoidetaan, mutta stadionin alueen ja kilpalatujen hoitoon ei paljoa panosteta,
kun ei ole käyttäjiä (toisaalta ei käyttäjiä voi tullakaan, jos ei paikat ole käyttökunnossa)
Kraatterin reuna
Lakeaharjun asukasyhdistys uusii opasteet (yhteistyössä alueen laajemman opasteiden
uusimisen kanssa) sekä korjaa portaat ja fiksaa paikkoja

2. Lakeaharjun toimintojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvät mahdolliset toimijat
-

-

-

-

-

kunnat
Vimpeli päätoimija, mutta pyritään saamaan ainakin Alajärvi tiiviimmin mukaan ja
Lappajärvi Kraatterijärvi-yhteistyön puitteissa. Yhteyksiä koko maakuntaan ja myös
rannikon suuntaan kehitetään myös.
kyläyhdistykset
nyt aktiivisimpina Lakeaharjun asukasyhdistys ja Lakaniemen-Pokelan-Pyhälahden
kyläyhdistys. Ainakin Luoma-ahon kyläyhdistys yritetään saada tiiviisti mukaan
urheiluseurat
Sport Center Lakis stadionin ja ampumaradan rakenteiden omistajana
Vimpelin Veto ehkä pyörittämään tanssitoimintaa ja muutenkin aktiiviseksi toimijaksi
Lakiksen alueelle, lähialueen hiihtoseurojen osalta toiminta aika hiljaista, mutta pyritään
aktivoimaan, AA suunnistus ym?
yritykset
lähialueella toimivien matkailu- ja palveluyritysten kanssa sekä mökinomistajien ja
laajemmin koko Kraatterijärven alueen matkailutoimijoiden kanssa kehitetään yhteisesti
matkailuyritysten mahdollisuuksia saada lisää liiketoimintaa
Lakeaharjun Metsäyhtymä omistaa pääosan ampumahiihtostadionin ja kilpaladun
alueesta, käyttöoikeus vahvistettu 30 vuodeksi ja Metsäyhtymä suhtautuu positiivisesti
alueen toimintojen kehittämiseen.
Sovittiin, että kun saadaan perustietoja suunnitelmista ja mahdollisuuksista kokoon, niin
kutsutaan kaikkien potentiaalisten toimijoiden ja sidosryhmien edustajat yhteiseen
suunnittelukokoukseen
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3. Suunniteltuja mahdollisia muita asioita
-

-

-

-

-

-

-

selvitetään tanssipaviljongin/huoltotilan rakentaminen
ensisijaisesti selvitettävä vaihtoehto Lomakouheron 440 m2 tanssisalin hirsisen osan
siirtäminen Lakeaharjulle, mikäli ostettavissa sopivaan hintaan
sen yhteyteen rakennettaisiin huoltotiloiksi suihku- sauna- WC ja pukuhuonetilat ja
mahdollisesti jonkinlainen yleinen kahvila-ravintola tila
kunnan viemäri ja vesijohto tarvitaan
Hannu Särkinen selvittelee rakennuksen hankintaa ja sijoittamista Lakeaharjulle, Juha
toimittaa Hannulle olemassa olevia tietoja alueesta
Seinäjoen Hiihtoseuran kaavailemat rullasuksiampumahiihdon SM-kisat 2020
todettiin, että kilpailut halutaan järjestää Lakiksella
kilpailuihin liittyen selvitellään mahdollisuudet laajentaa stadionalueen valmiudet
sellaisiksi, että pystyttäisiin hyödyntämään rullasuksiharjoittelukauden (elokuu –lokakuu)
aikaisten harjoitusleirien markkinointiin ja saataisiin sitä kautta matkailuyrityksille
asiakkaita
toimiva harjoittelukeskus rullasuksileirikäyttöön edellyttäisi huoltorakennusta (esim.
yllämainitun tanssipaviljongin yhteydessä olevat tilat sekä asfalttiradan valaistusta sekä
luultavasti myös asfalttiradan pidentämistä jonkin verran
lisäksi yrittäjien toimesta pitäisi olla saatavilla eri tasoista ja eri hintaista majoitus- ja
ruokailupalvelua, alkaen juniorijoukkueiden matalan budjetin tasolta esim. 4 hengen
huoneista hotelli- ja mökkipaketteihin
samoja edullisemman tason valmiuksia voisi markkinoida myös esim.
leirikoulutoimintaan
Juha on yhteydessä Seinäjoelle ja selvittää asiaa eteenpäin
muita mahdollisia asioita
Tiina Koivuniemi kertoi, että Kraatterijärven toimijoiden alueella meneillään olevan
Master Plan-hankkeen jatkoksi on valmisteilla Master Planin mukaisten suunnitelmien
toimeenpanohanke
Seppo Tuominiemi ehdotti Loma-asuntomessujen järjestämistä Lakiksen, Vimpelin ja
naapurikuntien alueella muutaman vuoden päästä. Todettiin vaativaksi ja paljon
resursseja vaativaksi hankkeeksi, Juha yrittää hieman alustavasti selvitellä mittasuhteita
ja vaatimustasoa Suomen Asuntomessuilta
periaatteessa vaihtoehtona voisi olla myös pienempi omatoimisesti tai jonkun muun
messutoimijan kanssa järjestettävä varsinaisia Loma-asuntomessuja pienempi
aluemarkkinointitapahtuma

4. Seuraava kokous
-

Seuraava kokous päätettiin pitää Vimpelin kunnantalolla 12.02.2019 kello 18.00 alkaen

