ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA

MUISTIO

Aika:

5.9.2019 klo 16:00 – 18:00.

Paikka:

Kokemäen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Paikalla:
Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja
Marjatta Sutinen, kaupunginvalt. pj.
Juhani Seppälä, kaupunginhall. pj.
Nina Kivi, kaupunginjohtaja
Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki
Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät
Jesse Salmi, Kokemäen Yrittäjät
Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki
Kirsi Nikali-Rauva, Sasky
Johanna Rantalainen, Sataedu
Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys
Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki
Tero Patoranta, Prizztech Oy

Poissa:
Mika Koivula, varapuheenjohtaja
Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta
Leena Vallimäki, Kokemäen Yrittäjät
Piia Pöyhönen, Kokemäen Yrittäjät
Erno Toikka, MTK, Kokemäen yhdistys
Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto
Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy

MUISTIO:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00. Kokouksessa todettiin läsnäolijat.

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksessa päätettiin edetä esityslistan mukaisesti.

3. Edellisen kokouksen muistio
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Yrittäjien kuulumiset
Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen mainitsi, että tänään on vietetty valtakunnallista Yrittäjän päivää. Jenni Rajahalme Satakunnan YES-keskuksesta/Prizztechistä
tuli Kokemäen Yrittäjien pyynnöstä pitämään luentoa yrittäjyyskasvatuksesta Sataedussa ja
Saskyssä.
Tomi Suovanen kertoi myös, että Pop-Up Kokemäki 2:n suunnittelu on alkanut. Tapahtuma
pidetään 29.11. - 5.12.2019. Tiloja on varattu Pop-Upin käyttöön. Tapahtumaan ollaan ha-

kemassa myyjiä. Ohjelmaan on tarkoitus panostaa viimevuotista enemmän. Avajaisten yhteydessä on tarkoitus ottaa käyttöön uudet jouluvalot.
Kokouksessa keskusteltiin mm. yritysten työvoiman tarpeesta, sekä työvoiman saatavuudesta.

5. Kaupungin kuulumiset
Kaupunginjohtaja kertoi, että kesän aikana on ollut paljon erilaisia tapahtumia, tapahtumassa
kävijöitä ja matkailijoita on myös ollut paljon.
Kokemäen kaupunki on valinnut uudeksi maankäyttöinsinööriksi Mikko Eskolan. Maankäyttöinsinööri on mm. aloittanut Villiönsuvannon alueen markkinoinnin ja on järjestämässä
alueelle tapahtumaa 21.9. klo 11 – 15. Tontit hinnoitellaan ja ne ovat tulossa myyntiin. Alueen maanrakennusurakoitsijat on jo valittu.
Kokemäen kaupunki on mukana työllisyyshankkeessa, jonka toiminta-ajatuksena on luoda
julkisen sektorin, oppilaitosten ja yrityselämän välille malli, jonka avulla siirrytään työttömyyden hoidosta työllisyyden hoitoon strategista ja toiminnallista kumppanuutta kehittämällä. Kokemäki on hakemassa määräaikaista työllisyyspalvelupäällikköä, jonka tehtäviin
kuuluu hoitaa puoliksi hanketta ja puoliksi työllisyyspalveluita. Tehtävään hakijoita on ollut
yhteensä 17 henkilöä, valinnat ovat vielä käynnissä.
Kokemäen kaupungin väkiluku on heinäkuun loppuun mennessä vähentynyt hieman. Asiaan
on vaikuttanut luonnollinen väestönvähentymä. Kuntien välinen nettomuutto on kuitenkin
ollut positiivinen.
Talousarviovalmistelu on käynnissä.
Kaupunginjohtaja kertoi myös, että Valtatie 2:n tonttien markkinointi on käynnissä. Kaupunki ja Prizztech ovat jo käyneet neuvotteluja joidenkin toimijoiden kanssa. Kaupungin ja
Prizztechin tekemässä materiaalissa on pohdittu tarkkaan alueelle sijoittuminen edut huomioiden. Kokouksessa keskusteltiin asiasta.
Kokouksessa keskusteltiin myös suunnitteilla olevasta päiväkodista, jonka luonnokset on
hyväksytty. Aiheesta on myös järjestetty yleisötilaisuus.

6. Oppilaitosten kuulumiset
SASKY
Kirsi Nikali-Rauva Saskystä kertoi, että oppilaitokseen on jatkuva haku, mikä tekee hakemisesta helppoa, mutta myös lähtemisestä helppoa. Syksyllä aloittaneiden opiskelijoiden pysyvyys on ollut hyvä. Eläintenhoitajien paikkoja yhteisvaalinnassa on pudotettu, mutta vastaa-

vasti jatkuvan haun paikkoja on lisätty. LVI-asentajat työllistyvät alueelle hyvin. Oppilaitoksella on myös suunnitelmia uuden navetan rakentamiseksi, mikä toteutuessaan parantaa
eläintenhoitajien oppimisympäristöjä.
Sasky on myös mukana Kokemäen Pöhinöissä.
Saskyn puutarhaopetus täyttää 40 vuotta. Karimaan puutarhassa ovat avoimet ovet 14.9.
Kokouksessa keskusteltiin mm. Saskyn opiskelijoiden mahdollisuuksista päästä koulutustai oppisopimusjaksoille työelämään.
SATAEDU
Johanna Rantalainen Sataedusta kertoi, että oppilaitoksessa on tällä hetkellä kirjoilla 641
henkilöä. Oppilaitokseen on jatkuva haku. Opiskelijoiden lisäksi Sataedun Kokemäen toimipisteessä käy töissä kokoaikaisesti, tai tilapäisesti n. 90 henkilöä.
Ammattitaidon SM-kisat järjestetään v. 2022 Porissa. Kyseessä on iso neljän päivän tapahtuma, jota aloitetaan rakentamaan hyvissä ajoin. Mm. majoitustarve on tapahtuman aikana
suuri.
Sataedun tiloja saneerataan. Jatkossa mm. soteala, hius- ja kauneusopiskelijat, sekä hierojat
hierojaopiskelijat toimivat samassa kerroksessa. Tilojen pitäisi olla valmiit lähipäivinä.
Sataedussa on paljon myös kansainvälisiä opiskelijoita. Suomen kielen jälkeen oppilaitoksen puhutuimmat kielet ovat arabian, viron ja venäjän kielet.
Sataedun oppisopimuksissa on tapahtunut positiivinen muutos.
Rantalainen kertoi myös, että Kokemäellä järjestetään Kävele naiselle ammatti -tapahtuma
15.9.2019 klo 15.
Rantalainen kertoi Sataedun aulainfona järjestetystä Slice-mobiiliopiskelijakortti tapahtumasta.
Kokouksessa keskusteltiin em. asioista.

7. Prizztechin kuulumiset
Tero Patoranta kertoi Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä toimivien yritysten osalta
palveluittain ja projektien mukaan jaoteltuna. Alkavien yritysten osalta Tero Patoranta kertoi
palvelussa olleiden henkilöiden määristä, yritysten määristä, sekä neuvonnassa käyneiden
osuuden kaikista perustetuista yrityksistä.

Patoranta kävi myös VT2-tontin tilannetta, sekä Pop-Up Kokemäki -tapahtuman tilannetta.
Lisäksi hän kertoi Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeesta, jonka tavoitteena on mm.
yritysverkostojen kasvattaminen ja kehittäminen kasvualoilla.
Prizztechillä tulee olemaan paljon erilaisia koulutuksia ja infoja, joista osa järjestetään webinaareina. Kokouksessa käytiin lyhyesti läpi tapahtumia.
Patoranta kertoi myös Mikko Eskolan organisoimasta Kokemäen Pöhinät -päivästä 21.9. klo
11 – 15. Päivän tavoitteena on mm. markkinoida uutta Villiönsuvannon asuinaluetta. Tero
on osallistunut järjestelyihin.

8. Muut esille tulevat asiat
Satakunnan Osuuspankista ei ole kuulunut mitään uutta aiemmin tehtyyn kannanottoon liittyen pankin aukioloaikojen supistamisesta.

9. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään 10.10.2019 klo 16:00 alkaen Anttilan tilalla (Sonnilantie 111).

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:15.

Muistion laati
Tero Patoranta

