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LAKEAHARJUN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUSMUISTIO 19.03.2019
Aika ja paikka

Tiistai, 19.02.2019 kello 18 alkaen Vimpelin kunnantalolla

Läsnä

Sami Gustafsson, Seppo Tuomisalo, Heikki Tuomela, Jari Lakaniemi, Timo
Pollarikoski, Ari Koivuniemi, Hannu Särkinen, Jouni Niemelä, Marko Timo, Tero
Havinen, Juha Lehtineva ja Sari Kujala osan aikaa

Käsiteltyjä asioita
1.

Sari Kujala esitteli Kraatterijärven Geopark esiselvityshankkeen ja hankkeessa
tähän mennessä esiin tulleita asioita. Geopark statuksen avulla on muissa
vastaavissa kohteissa matkailijamäärät kasvaneet selvästi.
Esittelyn yhteydessä nousi vilkas keskustelu sekä Geoparkin että muiden
erilaisten uusien matkailuun liittyvien ideoiden hyödyntämisestä sekä
matkailualan yhteistyön kehittämisestä ja koordinoimisesta suurempien
kokonaisuuksien tuotteistamiseksi ja markkinoimiseksi laajemmalle
asiakaskunnalle. Matkailun asiakasmäärien ohella olennaiseksi asiaksi
todettiin viipymän kasvattaminen alueella, koska se lisäisi palveluiden käyttöä
ja alueelle jäävää rahamäärää.
Todettiin, että markkinoinnissa pitäisi toimia koko alueen yhteisvoimin
hyväksi todetun Kraatterijärven alueen nimissä eikä tuoda esiin yksittäisiä
kuntia. Alueen läpi kulkee vilkkaa valtatiet, joiden kautta kulkee suuria
matkailijamääriä mm. Ähtäriin, Tuuriin, Power-Parkiin sekä Seinäjoen
tapahtumin. Osa siitä pitäisi saada muutamaksi päiväksi pysähtymään tänne.
Sami totesi, että Vimpelissä selvitetään erilaisia mahdollisuuksia vetovoiman
ja tunnettuuden vahvistamiseksi, ideoita on jo itämässä.

2.

Kuntoportaiden ja näkötornin hankkeiden tilanne
- Avustushakemus käsitelty Aisaparissa ja on ELY-Keskuksessa
vahvistettavana. Luvat kunnossa ja rakentamista valmistellaan.

3.

Kraatterin reuna, opasteiden tilanne
- homma on vireillä ja valmisteilla

4.

Tanssipaviljongin/huoltotilojen tilanne/alueen yleissuunnittelu
- Hannu selvitellyt, paviljongin pinta-ala on 440 m2, hyväkuntoinen ja
siirrettävissä, edelleen vapaana ja tiedon mukaan omistaja haluaisi päästä
paviljongista eroon hyödyntääkseen alueen rakennusoikeutta uusiin
rakennuksiin.
- 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 jopa purkukustannuksia
vastaan
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5.

paviljongin parhaasta mahdollisesta sijainnista käytiin keskustelua ja
todettiin että voisi olla paras sijoittaa paviljonki Lakis Oy:n maalle rinteen
alapäähän ja tehdä Lakis Sport Centerin stadionia palvelemaan kokonaan
erillinen huoltorakennus
sovittiin, että Vimpelin kunta tekee virkamiestyönä selvityksen ja
suunnitelman Lakiksen alueen kehittämisestä ja vapaa-ajan toimintaan ja
harrastus mahdollisuuksien kehittämisen keskittämisestä Lakiksen
alueelle, selvityksessä tehtäisiin suunnitelma, joka kattaa mm.
tanssipaviljongin parhaan toiminnallisesti sijoituspaikan
paviljongin liittymät
hiihtostadionin huoltorakennuksen ja sen tarvitsemat liittymät, esim.
sähkö, vesijohto ja tässä vaiheessa viemäröinti umpisäiliöön?
asfalttiradan pidentämisen esim. 2,5 km pitkäksi
asfalttiradan valaistuksen rakentamisen sekä muut valaistukseen liittyvät
järjestelyt
suoran pyörä/kävelyreitin rakentaminen Vimpelin keskustasta ja Lakikselle
maauimalan tekeminen rinteen alapäähän, toimisi myös syksyllä nopeasti
jäähtyvänä vesialtaana lumetuksen käynnistämiseen

Vuoden 2020 rullasuksiampumahiihdon SM kisat
- todettiin, että vuodelle 2020 ei pystytä lupaamaan muita parannuksia
stadionille kuin siirrettäviä vessoja ym. marginaalista kisojen ajaksi, mutta
kuluvan vuoden aikana selvitellään mahdolliset parannustoimet, jotka
voitaisiin toteuttaa kesäksi 2021.
- sovittiin, että Juhan ilmoittaa SHS:lle ja Ampumahiihtopiirille, että alue on
heidän halutessaan kyllä nykyisessä muodossa käytettävissä kesän 2020
kisoihin ja mahdollisesti vuoden päästä voisi olla tietoa parannetuista
valmiuksista vuoden 2021 kisahakuun ja saavat harkintansa mukaan
päättää hakemisesta.

6.

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

7.

Loma-asuntotonttien ja vakituisten tonttien markkinointi
- konkreettisista käytännön toimenpiteistä ei sovittu, mutta todettiin
tonttien markkinoinnin olevan oleellinen osa Kraatterijärven alueen
imagomarkkinointia sekä asukasmäärän vähenemisen pysäyttämisen
olevan erittäin tärkeätä alueen elinvoiman ja palveluiden säilymisen
kannalta

8.

Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
- Jari Lakaniemi selvittää Vimpelin Vedon intressejä ja mahdollisuuksia
ryhtyä pyörittämään tanssitoimintaa
- sovittiin, että Juha pyytää Sirkka Rajalan kautta Luoma-ahon
kylätoimikunnan edustajaa osallistumaan seuraavaan kokoukseen
Muilta osin jatketaan aikaisemmin todettujen teemojen kehittämistä
- lähialueen kunnat: alueellisen yhteistyön ja yhteisen näkyvyyden
parantaminen, yhteiset toimenpiteet asukkaiden houkuttelemiseksi
alueelle
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kyläyhdistykset: kerätään myös muut lähialueen kyläyhdistykset
kehittämisen suunnitteluun mukaan, erityisesti Luoma-aho tiiviisti mukaan
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

9.

Muut esille tulevat asiat
- Sovittiin, että pidetään Lakiksen kehittämisryhmällä yhteinen kuntoilu- ja
ampumatapahtuma Lakiksella toukokuun aikana, pyydetään Risto Ollia
tuomaan paikalle aseita ja patruunoita osallistujilta kerättävää kolehtia
vastaan. tapahtumaan voidaan kutsua myös sidosryhmiin kuuluvia
henkilöitä. Juha selvittelee aikataulua ja järjestelyitä kevään aikana.

10.

Seuraava kokous
- seuraava kokous sovittiin pidettäväksi tiistaina 24.4.2019 kello 18.00
alkaen laskettelukeskus Lakis Oy:n rinneravintola Välilaskussa
Lakeaharjulla.

