MUISTIO
AIKA: 31.1.2019, klo 18, Road68 työryhmä
PAIKALLA: Timo Vesala, Jarmo Arpala, Ville Karjalainen, Eija Rannanpää, Yrjö Koivukoski, Seppo
Tuomisalo, Petteri Pyhälahti, Jouni Herrala, Marja-Leena Laakso, Viivi Korkiatupa, Teija UittoKohonen

1. Alustus
Viivi Korkiatupa (Elinvoimaa kuntiin hanke, JPYP) toimi ensimmäisen Road68 työryhmän
koollekutsujana. Korkiatupa alusti työryhmän tavoitteita Elinkeinovaliokunnassa nousseiden
teemojen pohjalta. Työryhmän ensimmäiseen palaveriin oli kutsuttu kunnan
luottamushenkilöiden ja päättävien virkamiehien lisäksi tienvarrella toimivia yrittäjiä ja yritysten
edustajia. Työryhmää voidaan tarvittaessa laajentaa.

2. Vieresniemi/Hietojanlahti
Työryhmässä käytiin laajaa ja vilkasta keskustelua sekä Vieresniemestä, että Hietojanlahdesta.
Ville Karjalainen kertoi mahdollisuudesta Hietojanlahden/vesistöjen kunnostamiseen, jossa
Elyltä tulisi rahoitusta 100 000 euroa, jos kunta laittaisi kunnostukseen omarahoitusta 100 000
euroa. Toimenpiteillä lahti “pysyisi paremmin auki”. Toteutuminen vaatii valtuuston päätöksen
sekä kunnan omarahoitusosuuden.
Vieresniemi herätti ryhmässä vilkasta keskustelua. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? Mitä on
meneillään? Keitä varten paikka on? Ryhmäläisten yhteinen mielipide oli se, että Vieresniemessä
on valtaisasti mahdollisuuksia. Jotta keskustelua voidaan jatkaa, tarvitaan valtuustolta linjaus
siitä, miten he näkevät Vieresniemen tulevaisuuden ja kehittämissuunnan.
Virinneitä ideoita:
•
•
•
•
•

Saunalauttalaituri, saunalautta-alue, saunalauttafestivaali
Caravanalue --> yrittäjä?
Ensilumenlatu esteettömälle luontopolulle
Yhteistyö Lappajärvelle tulevan Geoparkin kanssa
Matkailuyhteistyö --> Kivitippu

3. Kiertoliittymä
Tiesuunnitelma alkaa olla valmis. Suunnitelman pohjalla on turvallisuusselvitys,
liikenneturvallisuussuunnitelma. Keskustelimme siitä, mikä herättää Vimpelin ohi ajavien
autoilijoiden kiinnostuksen? Taukopaikka, huoltoasema, kahvila?
Mitä kiertoliittymän keskelle? Kalkkikivilohkare, valot, vettä, sukset, koripallo, pesäpallo?
Vuodenajat esille? Voisiko meidän kylä olla “Suomen suurin liikenneympyrä”?
Kävimme myös tievarsikyltti keskustelua, toiveissa oli jotain persoonallista, #vimpeli,
#ruuhkattomuus, #ruuhkatonvimpeli. Kunnan budjetissa on varattu 10000€ kyltteihin, jatkamme
kylttien suunnittelua erillisissä työpajoissa.

4. Muita asioita
Herralan Jouni oli selvitellyt biokaasulaitoksen perustamisen kustannuksia.
Poikkeaminen Lakikselle tulisi tehdä houkuttelevaksi myös isolta tieltä päin.
Mitä hienoja/tunnettuja asioita meiltä löytyy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lakis
Ruukki ja Tikli
Koris
Saarikenttä - Veto - pesäpallo
Pyöreä kirkko
Pesäpallopatsas
Kalkkiteollisuus
Pesäpallomuseo
Suksimuseo
Vieresniemi + Lappajärvi
Jokimaisema

5. Seuraava palaveri
Seuraava Road68 palaveri pidetään torstaina 7.3 klo 18 Kunnantalolla.
Timo Vesala kutsuu palaveriin paikalle Tapio Turpelan Teboililta.

