ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA

MUISTIO

Aika:

10.10.2019 klo 16:00 – 18:18.

Paikka:

Anttilan tila, Sonnilantie 111, Kokemäki

Paikalla:
Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja
Marjatta Sutinen, kaupunginvalt. pj.
Nina Kivi, kaupunginjohtaja
Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki
Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki (16:00-17:20)
Juho Anttila, Anttilan tila
Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta
Ilkka Boberg, Sasky
Johanna Rantalainen, Sataedu
Tero Patoranta, Prizztech Oy
Mikko Puputti, Prizztech Oy

Poissa:
Mika Koivula, varapuheenjohtaja
Juhani Seppälä, kaupunginhall. pj.
Leena Vallimäki, Kokemäen Yrittäjät
Piia Pöyhönen, Kokemäen Yrittäjät
Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät
Jesse Salmi, Kokemäen Yrittäjät
Erno Toikka, MTK, Kokemäen yhdistys
Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto
Kirsi Nikali-Rauva, Sasky
Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys
Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki
Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy

MUISTIO:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00. Kokouksessa todettiin läsnäolijat.
Kokouksen aluksi Anttilan tilan isäntä Juho Anttila kertoi Anttilan tilan toiminnasta. Juho
Anttilan jälkeen Mikko Puputti Prizztech Oy:stä kertoi Satakunnan automaatioalan osaamiskeskittymään kuuluvien yritysten Robocoast-verkostosta.
Robocoast on osaamiskeskittymä, jonka tavoitteena on Satakunnan robotiikka-, automaatio-,
IoT- ja tekoäly-yritysten, kasvu ja kehittyminen. Robocoastin toiminta-ajatuksena on edistää
teollisuuden ja palveluiden kansainvälistä kilpailukykyä tunnistamalla aktiivisesti yritysten
kehittämistarpeita ja käynnistämällä tarvelähtöisiä modernisointi- ja T&K -projekteja yhdessä Robocoast yritysklusterin ja korkeakoulujen kanssa. Parhaimmillaan lopputuloksena on
uuden robotin, tai tekoälyratkaisun prototyyppi ja entistä tehokkaampi tuotantolinja, tai palvelu.
Kokouksessa keskusteltiin em. asioista.

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 sihteeri (hallituksen ulkopuolinen) kertoi, että Kokemäen Yrittäjät
suunnittelevat tulevaa Pop-Up Kokemäki -tapahtumaa. Tapahtuman suunnittelut ovat edenneet hyvin ja luvassa on paljon uutta viime vuoteen verrattuna. Tarjolla on useita erilaisia tilavaihtoehtoja Pop-Uppiin tuleville yrittäjille. Markkinointiin ja ohjelmatarjontaan tullaan
kiinnittämään paljon huomiota.
Kokouksessa keskusteltiin asiasta.

5. Kaupungin kuulumiset
Kaupunginjohtaja kertoi, että Kokemäen Pöhinät -tapahtuma oli menestys. Villiönsuvannon
tonttien myynti aloitetaan lokakuussa, jolloin ensimmäiset tontit huutokaupataan. Alueen
markkinointiin on kiinnitetty huomiota. Alueen rakennustyöt ovat käynnissä.
Kaupungin työllisyyspalvelupäälliköksi on valittu Essi Piiroinen.
Kaupungin Osaavan työvoiman saatavuuteen keskittyvä hanke on käynnistynyt. Työllisyyspalvelupäällikkö hoitaa puoliksi em. hanketta, puoliksi työllisyyspalveluita.
Kokemäen väkiluku vähentynyt hieman.
Talousarvio on valmistelussa. Verokertymä jää ennakoitua pienemmäksi.
Päiväkodin suunnittelu etenee. Kokemäelle on muuttanut lapsiperheitä.

6. Oppilaitosten kuulumiset
SASKY
Ilkka Boberg Saskystä kertoi, että Karimaan Puutarhan myymälä siirretään Pehtorskan yhteyteen. Karimaalla ei jatkossa tule enää olemaan omaa myymälää. Karimaa on jatkossakin
auki yleisölle arkipäivisin.
Sasky suunnittelee osallistuvansa Pop-Up Kokemäki -tapahtumaan.

SATAEDU
Johanna Rantalainen kertoi, että Sataedu suunnittelee lähtevänsä mukaan Pop-Up Kokemäki
-tapahtumaan.

Kokemäen Yhteiskoulun 8-luokkalaisten fysiikan tunteja on pidetty Sataedussa, aiheina on
ollut mm. autofysiikka ja sähköfysiikka.
Tekniikan aloilla ammattiin opiskelevilla Sataedun opiskelijoilla on mahdollisuus päästä Satakunnan ammattikorkeakouluun tekniikan alan opiskelijaksi ilman pääsykoetta, mikäli
opiskelija suorittaa hyväksytysti 15 opintopistettä SAMK:ssa.
Rantalainen kertoi myös opiskelijoiden mahdollisuuksista suorittaa SAMKin robotiikkaan ja
hyvinvointiteknologiaan liittyviä opintokokonaisuuksia. Opiskelumahdollisuudesta ovat
kiinnostuneet erityisesti sähkö- ja automaatioalan, kone- ja tuotantotekniikan ja sosiaali- ja
terveysalan opiskelijat.

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. Alkavien yritysten neuvonnassa Kokemäellä on
käynyt vuoden alusta 7.10. mennessä yhteensä 24 henkilöä, asiakaskäyntejä oli 55. Yrityksiä
Kokemäellä on syyskuun loppuun mennessä perustettu yhteensä 21 kpl, joista neuvonnan
kautta 13 kpl (61,9 %). Asiakastapahtumia toimivien yritysten neuvonnassa on kirjattu yhteensä 220 kpl.
SAMKin kansainvälinen matkailuopiskelijoiden ryhmä oli tutustumassa Pyhän Olavin mannerreitin Kokemäen osuuteen 27.9. mm. Kokemäen kirkossa, Pyhän Marian sakastissa, sekä
Piispa Henrikin kappelissa.
VT2:n varrella olevan tontin myyntitilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

8. Muut esille tulevat asiat
Arto Saarinen TE-toimistosta kertoi hallituksen ohjelmaan kirjatusta kaupunkikokeilusta.
Kokeilussa ajatuksena on, että Kelan kautta työttömyyskorvauksia saavien henkilöiden,
maahanmuuttajien ja kaikkien alle 30-vuotiaiden työvoimapalvelut siirtyisivät kuntien järjestettäväksi. Kokemäen osalta kokeilu koskisi arvioilta noin 300 henkilöä. Kokeiluja toteutetaan yksi maakuntaa kohden. Kokeilut kohdentuvat keskuskaupunkeihin. Ympäryskunnat
voivat hakea kokeiluihin keskuskaupunkien kanssa yhdessä.
Kaupunginjohtaja kertoi, että Kokemäen kaupunki on kiinnostunut kokeilusta.
Kokouksessa keskusteltiin asiasta.

9. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään 16.1.2019.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:18.

Muistion laati
Tero Patoranta

