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27.9.2018
Vimpelin Elinkeinovaliokunta

Elinkeinovaliokunnan kokous 3/2018
Aika

ke. 19.9.2018 klo 17:30-n.19:00

Paikka

Vimpelin kunnantalo, Patruunantie 15

Läsnäolijat

Esa Salmela
Mika Herrala
Petri Toppinen
Jouni Niemelä
Hannu Särkinen
Vesa Alanko-Luopa
Jari Lakaniemi
Petteri Pyhälahti
Seija Kinnunen
Marko Timo
Susanna Korkiatupa

1.

Kokouksen avaus
Susanna Korkiatupa avasi kokouksen klo 17:30 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna Korkiatupa.

3.

Edellisen kokouksen 13.6.2018 muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

4.

Elinkeinostrategian valmistelu
a) kertaus valittuihin strategian painopisteisiin
Susanna esitteli strategian painopisteet (kts. diaesitys) ja työryhmät,
joita tarvitaan asioiden jatkokehittämiseen. Työryhmät ovat seuraavat:
1. Lakeaharju
2. Road 68
3. Vimpelin teollisuusmäki
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Susanna nosti esiin yrittäjämyönteisyyden, voisiko siitä tulla Vimpelin
vetovoimatekijä? Samassa hän toi esiin vesistöjen hyötykäytön tärkeänä
elementtinä alueen vetovoimaisuudessa.
Alustava ryhmien kokoonpano:
1. työryhmään halukkuutensa ovat antaneet seuraavat: Jari Lakaniemi, Jouni Niemelä, Heikki Salmela, Hannu Särkinen,
Juha Lehtineva ja Timo Pollarikoski.
Todettiin myös, että Lakaniemi-Pokela kyläyhdistys ja Lakeaharjun
asukasyhdistys suunnittelevat Lakeaharjun alueelle investointeja.
Näistä on tärkeä saada myös elinkeinovaliokunnalle ja kunnanhallitukselle tietoa asioiden edetessä.
2. työryhmään on kysytty seuraavia henkilöitä: Petteri Pyhälahti,
Jari Salmi, Timo Vesala, Viivi Korkiatupa ja Ulla Laakso.
Kaikilta ei vielä ole lopullista suostumusta jäsenyyteen.
Todettiin, että mm. huoltoasema-konsepti vaatii paljon pääomaa ja
aktiivisen vetäjän onnistuakseen. Isot huoltamoketjut eivät välttämättä ole lähdössä mukaan.
Tie 68 kiertoliittymän rakentaminen alkaa keväällä 2019. Alueella
on menossa kaavamuutos, joka vie aikaa. Mika Herrala toi esiin
myös biokaasuhankkeen, joka voi laajentuessaan tuoda tarjolle biokaasua myös liikennekäyttöön. Vielä kuitenkin kaasua käyttävien
autojen määrä on alueella melko alhainen.
3. työryhmään esitetään seuraavia henkilöitä: Esa Salmela, Petri
Toppinen, Vesa Alanko-Luopa, edustaja Ruukilta ja
Tikliltä.
Kaikkiin ryhmiin on halukkailla vapaa pääsy ja ne täydentyvät toiminnan
alettua lopulliseen muotoonsa.
Seija Kinnunen totesi, että valitut painopisteet ovat hyviä. Elinkeinostrategia tulee linkittää valmisteluun tulevaan kuntastrategiaan luontevasti.
Seija totesi myös, että strategian aikajakso vuoden 2021 loppuun saakka
on sopiva.
b) strategiaesitykseen lisättävät asiat: yritysvaikutusten arviointi, julkisethankinnat: toimintamalli
Seija Kinnunen kertoi, että yritysvaikutusten arviointimenettely otetaan
käyttöön Vimpelin kunnassa. Asia on tulossa kunnanhallituksen käsittelyyn.
Julkisten hankintojen osalta käytiin laajaa keskustelua. Hankinnoista
tulisi kertoa avoimesti ja säännöllisesti. Hankinnoissa pitäisi saada aikaiseksi ylimaakunnallisia yhteenliittymiä, jolloin mahdollisuudet tarjota
isompia kokonaisuuksia voitaisiin turvata. Kokouksessa todettiin, että
on tärkeää laatia tarjouspyynnöt siten, että myös paikallisilla yrityksillä
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olisi mahdollisuus tarjota tuotetta tai palvelua. Tulevista julkisista hankinnoista informointia ja neuvontaa esitettiin kunnan ja yrittäjien yhteiseksi tekemiseksi, jota JPYP tarvittaessa avustaa. Hankintakoulutuksessa voitaisiin käyttää Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n puheenjohtajaa
Anne Niemeä apuna.
c) seuraavat toimenpiteet ja aikataulu
Kokouksessa nousi voimakkaasti esiin Vimpelin keskustaan, uimarannoille ja teollisuusalueelle ohjaavien kylttien ja opasteiden puuttuminen
tai niiden väärä sijainti aiheuttavan ongelmia kunnan ulkopuolisille tulijoille. Myös teiden nimet eivät ole ajan tasalla. Tuli ilmi, että tieto ei kulkeudu karttoja ylläpitäville tahoille. Kartoitusta katujen ja teiden nimistä
on tosin tehty.
Päätettiin, että perusasiat pitää saada ensin kuntoon. Työryhmille 1-3
kylttien ja opasteiden ajantasaistaminen tulee saada alkuvaiheen työtehtäviin. Aikataulua ei vielä asetettu.
Vimpelin kunta on varannut 20.000 € vuodelle 2018 kyltteihin ja opasteisiin. Määrärahaa ehkä joudutaan siirtämään ensi vuoden talousarvioon.
d) roolien tarkennus toteutuksessa: elinkeinoyhtiö vrs. kuntaorganisaatio
JPYP on mukana työryhmien työskentelyssä. Työryhmien vetovastuu on
päätettävä ryhmien työskentelyn alussa. Yrittäjät vievät asioita omalta
osaltaan eteenpäin. Kunta puolestaan valmistelee ja vie eteenpäin esim.
infraan liittyviä toimenpiteitä, sen mukaan kun tarvetta ilmaantuu esim.
kaavoitukseen, tontteihin, teihin ym. liittyen.

5.

Muut asiat
Seija Kinnunen kävi läpi tulevaan Vimpelin kunnanjohtajahakuun liittyviä asioita. Kunnanjohtajan haku laitetaan vireille 1.10.2018.
Vesa Alanko-Luopa esitteli lyhyesti ”Työ etsii tekijäänsä” ylimaakunnallisen aluemarkkinointihankkeen tavoitetta ja tehtävää. Hankkeen avulla
pyritään helpottamaan työvoiman saatavuutta kohdanneita haasteita
mm. positiivisen aluemarkkinointikampanjoiden avulla.

6.

Seuraava kokous
Seuraavaa kokousaikaa ei päätetty. Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Muistion laati
Vesa Alanko-Luopa, JPYP

