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LAKEAHARJUN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUSmuistio 12.02.2019
Aika ja paikka

Tiistai, 12.02.2019 kello 18 alkaen Vimpelin kunnantalolla

Läsnä

Marja-Leena laakso, Heikki Tuomela, Jari Lakaniemi, Timo
Pollarikoski, Ari Koivuniemi, Hannu Särkinen, Jouni Niemelä,
Juha Lehtineva

Käsiteltäviä asioita
1.

Kuntoportaiden ja näkötornin hankkeiden tilanne
- Avustushakemus jätetty Aisapatille, luvat kunnossa

2.

Kraatterin reuna, opasteiden tilanne
- Mauri Jokela hoitaa hanketta, joka päivittää opasteita, hannu Takala ja
Erkki Mattila Vimpelin yhteyshenkilöitä, Timo on yhteydessä heidän
kanssaan ja esittää ehdotuksen opasteista ml. opastintaulu Lakis Oy:n
kohdalle.

3.

Tanssipaviljongin/huoltotilojen tilanne
Hannu selvitellyt, paviljongin pinta-ala on 440 m2, hyväkuntoinen ja
siirrettävissä. Jotkut virolaiset selvittävät koko Kouheron ostamista,
toteutuminen selvinnee lähiviikkoina. Jos ei mene virolaisille, niin karkea
budjetti rakennus 10-15 t€, purku+siirto n. 30-50 t€, perustukset ja rakenteet
ym n. 110 t€, yhteensä luokkaa 200 t€+(uudet huolto+keittiötoilat?) Hannu
selvittelee lisää, periaatteessa aiotaan hankkia paviljonki vaikka kolehdilla, jos
saatavissa 10 – 15 t€ hintaan.

-

4.

Vuoden 2020 rullasuksiampumahiihdon SM kisat
- halutaan järjestää, Juha on yhteydessä vaatimusten selvittämiseksi ja
keväämmällä pidetään yhteinen suunnittelupalaveri SHS:n kanssa

5.

Master-Planin toimeenpanohankkeen tilanne
- ei vielä haettu, menossa hakuun toukokuussa

6.

Loma-asuntomessujen järjestämismahdollisuudet ja resurssit
- varsinaiset loma-asuntomessut tässä vaiheessa ehkä liian suuri ponnistus,
mutta pyritään järjestämään tehostettua tonttien myytävien asuntojen
sekä muiden asumiseen liittyvien asioiden markkinointitapahtumia
mielellään kaikkien Kraatterijärven alueen kuntien yhteistyönä.
- Marja-Leena esittää ideaa kuntien yhteistyöpalaverissa

7.

Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
- lähialueen kunnat: alueellisen yhteistyön ja yhteisen näkyvyyden
parantaminen, yhteiset toimenpiteet asukkaiden houkuttelemiseksi
alueelle
- kyläyhdistykset: kerätään myös muut lähialueen kyläyhdistykset
kehittämisen suunnitteluun mukaan, erityisesti Luoma-aho tiiviisti mukaan

-

-

-

2
urheiluseurat: myös urheiluseurat yritetään saada tiiviimmin mukaan,
erityisesti hiihtoseurat hiihtotoimintaan, mutta myös pyöräilijät ja
suunnistajat Lakiksen hyödyntämiseen sekä Vimpelin Veto tanssien
järjestäjäksi ym.? Hiihto-, ah-, ja rullahiihto kouluja ja esittelytilaisuuksia
pitäisi järjestää enemmän.
matkailualan yritykset ja muut yritykset: toimintojen kehittämisessä
huomioidaan matkailualan yritysten mahdollisuudet kehittää ja laajentaa
liiketoimintaansa. Esim. ah-stadionin saaminen siihen kuntoon, jotta
voitaisiin markkinoida syksykauden harjoitteluleireihin voisi tuoda
matkailuyrittäjille asiakkaita syksyn hiljaiseen aikaan. Haasteena
leiriläisten huonot maksuhalut. Kuitenkin vaihtoehtoiset paikat kuten
Kontiolahti, Vuokatti, Olos ja Levi myyvät palveluita leireilijöille käyvään
hintaan, joten sopivilla paketeilla ehkä pystyisi Lakiksellakin tekemään
tyydyttävää bisnestä. Tietojeni mukaan tosin Levi on aika pitkälle tainnut
hinnoitella itsensä ulos harjoittelijoiden kohteena.
Lakis Caracan halutaan pitää jatkuvasti avoinna
Kraatterijärven Toimijat on julkaissut uuden tyylikkään esitteen, jossa
hyvin esillä alueen matkailuyritysten palvelut

8.

Muut esille tulevat asiat
- Tero Havinen on ilmoittanut haluavansa tulla mukaan kehittämisryhmään,
toivotetaan kovasti tervetulleeksi

9.

Seuraava kokous
- seuraava kokous sovittiin pidettäväksi tiistaina 19.03.2019 kello 18.00
alkaen Vimpelin kunnantalolla

