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Vimpelin Elinkeinovaliokunta

Elinkeinovaliokunnan kokous 2/2018
Aika

13.6.2018 klo 17:30

Paikka

Vimpelin kunnantalo, Patruunantie 15

Läsnäolijat (varaed.)

Esa Salmela
Pasi Arvola
Mika Herrala
Petri Toppinen
Sami tai Sanna Laitila
Jouni Niemelä
Hannu Särkinen
Vesa Alanko-Luopa
Jari Lakaniemi
Tapio Videnoja
Petteri Pyhälahti
Timo Kärkkäinen
Terhi Honkonen
Susanna Korkiatupa

1.

(Sari Salmela)
(Timo Mastokangas)
(Hannu Uusitalo)
(Tiina Särkinen)
(Jouko Etula)
(Tuomo Hovila)
(Ville Karjalainen)
(Marko Timo)

Kokouksen avaus
Vimpelin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Susanna Korkiatupa avasi kokouksen
klo 17:32 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta
Susanna Korkiatupa valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

3.

Edellisen kokouksen 14.3.2018 muistio
Muistio hyväksyttiin.

4.

SWOT-analyysi
Kokouksen puheenjohtajan johdolla käytiin läpi SWOT-analyysi, joka on
laadittu elinkeinovaliokunnan jäsenille lähetetyn kyselyn perusteella.
Elinkeinostrategian painopistealueiksi valittiin:
1. Rakennustuoteteollisuus
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Todettiin, että Vimpelin ja lähialueen rakennustuoteteollisuus on vahvaa mutta toisaalta liikaa ”yhden kortin” varassa, tarvitaan teollisuusrakenteen monipuolistamista. Verkostolle tulisi löytää koordinaattori ja
työryhmä, jotka vievät kehitysideoita eteenpäin.
2. Matkailu (Lakeaharju, Vieresniemi…)
Todettiin Lakeaharjun seuraavan kehitysaskeleen olevan tärkeä alueelle.
Voidaanko Järviseudun sairaalaa hyödyntää Lakeaharjun alueen palvelujen kehittämisessä? Myös Vieresniemi todettiin vahvaksi mahdollisuudeksi mm. karavaanarien keskuudessa. Alueelle tarvitaan aktiivinen kehittäjä.
3. Kaupan ja palvelusektorin peruspalvelut
Keskusteltiin peruspalvelujen säilymisen tärkeydestä Vimpelin kehitykselle ja elinvoimalle.
Tiellä 68 liikennemäärä kasvaa ja tulevan kiertoliittymän vuoksi liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan. Tien läheisyyteen tarvitaan huoltoasema, kenties rekkaparkki sekä liikkeitä ml. ravitsemuspuolelle. Toimisiko Kyyjärven Paletin tyyppinen kauppakeskittymä risteysalueella? Saataisiinko kauppakeskuksen yhteismarkkinoilla suurempaa näkyvyyttä?
Keskusteluissa tuli myös esiin kunnan tonttikampanjan laajentaminen
vapaa-ajan rakentamiseen, onko siihen mahdollisuutta? Asuntorakentamisen puolella mietittiin myös ratkaisua epäkurantin asuntokannan
myymisestä korjauspalveluja ja rakentamista harjoittaville yrityksille.
Aikataulu ja sidonnaisuudet
Elinkeinostrategian voimassaoloajaksi elinkeinovaliokunta esitti aikaväliä 2019-2021 (kolme vuotta). Elinkeinostrategia liittyy myös Vimpelin
kunnan tulevaan kuntastrategiaan, joten tiedonvaihtoa tulee tehdä molempiin suuntiin strategioiden laadinnan yhteydessä.
SWOT-analyysi ja tausta-aineistoa löytyy liitteenä olevasta Powerpointesityksestä.

5.

Muut asiat
Ei muita asioita.

6.

Seuraava kokous
Seuraava elinkeinovaliokunnan kokous pidetään 19.9.2018 klo 17:30

Muistion laati
Vesa Alanko-Luopa, JPYP

