ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA
Aika:

10.12.2020 klo 16:00 – 18:00

Paikka:

Etäkokous, Teams

Paikalla:
Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja
Mika Koivula, varapuheenjohtaja
Marjatta Sutinen, kaupunginvalt. pj.
Essi Piiroinen, vt. kaupunginjohtaja
Mikko Laiho, Kokemäen kaupunki
Piia Palmgrén, Kokemäen kaupunki
Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki (16:00 –
16:20)
Kirsi Nikali-Rauva, Sasky
Johanna Rantalainen, Sataedu
Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät
Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät
Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta
Katja Ojakoski, Prizztech Oy
Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy
Tero Patoranta, Prizztech Oy

MUISTIO

Poissa:
Juhani Seppälä, kaupunginhall. pj.
Erno Toikka, MTK, Kokemäen yhdistys
Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys
Arto Saarinen, Satakunnan TE-toimisto

MUISTIO:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:05. 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 kertoi, että Pop-Up Kokemäki tapahtuma järjestettiin 27. – 29.11. Tapahtumasta saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Suovanen kuitenkin kertoi, että Pop-Up Kokemäki -tapahtuma on tullut tiensä päähän.
Kokemäen Yrittäjät pohtivat uusia mahdollisuuksia ensi vuonna.

Kokemäen Yrittäjien hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 9.12. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Minna Tarmin ja rahastonhoitajaksi Susanna Äimälän.
Kokouksessa kiiteltiin mm. Kokemäen uudistettuja jouluvaloja.

5. Kaupungin kuulumiset
Vt. kaupunginjohtaja Essi Piiroinen kertoi, että Kokemäen kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan 14.12. kokouksessaan.
Suomen Kalastusmuseoyhdistys sekä Suomen Metsästysmuseo ovat lähettäneet kunnille kyselyn, missä selvitetään mahdollisuuksia Erä- ja luontokulttuurikeskuksen sijoittumiselle.
Keskuksen tavoitteena on saada 100.000 kävijää vuodessa. Kokemäen kaupunki on tarjoamassa sijoittumismahdollisuutta organisaatiolle.
Vt. kaupunginjohtaja kertoi, että Rauma-Kokemäki henkilöjunaliikenteen käynnistämisen
hanke etenee hyvää vauhtia. Raumalta tuleva junaliikenne tarjoaisi syöttöliikennettä Porin,
tai Tampereen suuntaan lähteville. Kokemäen kaupunki on alkanut tekemään kartoitusta
mm. juna-aseman vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
Satakuntaliitto kartoittaa yleistä liikennöintiä.
Selvityksessä on oma yliopistokampus Satakuntaan. Toteutuessaan yliopistokampus saattaa
tarjota Kokemäelle mm. uusia asukkaita, yrityksille työvoimaa, ym. asioita. Kokemäen kaupunki on tukenut ideaa.
Kokemäen kaupunki sai kuntien harkinnanvaraisen valtionavustuksen korotuksen.
Kokouksessa keskusteltiin mm. Kokemäen juna-asemanseudun kehittämisestä. Asemanseudun elävöittämiseksi on mahdollista ehdottaa ideoita sähköpostitse osoitteeseen essi.piiroinen@kokemaki.fi . Otsikoi sähköpostiviesti ”Ehdotus asemanseudun kehittämiseksi”.

6. Oppilaitosten kuulumiset
SASKY
Kirsi Nikali-Rauva kertoi, että Sasky on tyytyväinen siihen, että opetusta on voitu järjestää
lähiopetuksena.
Saskyn navettaprojekti etenee.
Puutarhamyymälä Pehtorskassa kukkien joulumyynti on alkanut.

Sasky oli mukana Pop-Up Kokemäki -tapahtuman Osaava Kokemäki -torilla 27.11.
Erilaisia infoja on pidetty etäyhteyksillä. Erilaisten digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä pohditaan aktiivisesti.

SATAEDU
Johanna Rantalainen kertoi, että Sataedun syyslukukausi on voitu järjestää lähiopetuksena.
Sataedun valmistujaisjuhlat järjestetään etäyhteyksin tiistaina 22.12.
Koulutusstartti ja ammattistartti alkavat työvoimakoulutuksina Kokemäellä (TE-toimiston
kautta).
Porissa järjestettävien Taitaja 2022 -kisojen järjestelyt etenevät. Majoituspaikkoja tarvitaan
luultavasti myös Kokemäeltä. Taitaja 2021 -kisat on suunniteltu järjestettävän Oulussa, mikäli koronatilanne sallii.
Sataedussa opiskelee n. 600 opiskelijaa.

7. Prizztechin kuulumiset
Prizztechin sijoittumisasiantuntija Katja Ojakoski kertoi Kokemäen sijoittumiseen liittyvistä
asioista. Kokemäen VT2:n liiketontin kehittämiseksi ollaan hakemassa hanketta. Kokouksessa keskusteltiin mm. VT2:n liittyvästä sijoittumismahdollisuuksista.
Jari-Pekka Niemi kertoi mm. 10.12. järjestettävästä Hard Talk Festivalista. Niemi kertoi
myös, että australialaisia yhtiöitä suunnittelee Porin Tahkoluotoon kiertotalouslaitosta, joka
tulisi tuottamaan vanadiinia teollisuudelle.
Tero Patoranta kertoi Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä toimivien yritysten osalta
palveluittain ja projektien mukaan jaoteltuna.
Patoranta kertoi myös mm. osaajahoukuttelukampanjasta, jota tehdään yhdessä Prizztechin
Talent Hub -hankkeen ja Kokemäen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Tavoitteena on
lähestyä suurempia yrityksiä Kokemäellä, selvittää yritysten kasvun mahdollisuuksia ja esteitä, sekä kartoittaa osaaja- ja työntekijätarpeita. Tunnistettujen tarpeiden perusteella lähestytään mm. korkeakoulujen opiskelijoita ja houkutellaan heitä eri keinoin töihin Kokemäelle.
Patoranta kertoi myös 27.11. – 29.11. järjestetystä Pop-Up Kokemäki -tapahtuman yhteydessä 27.11. järjestetystä Osaava Kokemäki -tapahtumasta.

Seutukaupungit järjestivät 10.11. verkkokauppakoulutuksen, jonka kisakatsomo oli kaupungintalolla. Lisäksi Prizztech järjesti taloushallintokoulutuksen 3.12. Osallistujia verkkokauppakoulutukseen Kokemäeltä oli muutama henkilö, taloushallintokoulutukseen vähän
enemmän. Lisäksi 10.12. Prizztech järjesti ”Sosiaalisen median mahdollisuudet koronaaikana” -webinaarin.
Prizztechin ja Kokemäen kaupungin oli tarkoitus järjestää 15.12. ” Automaatioyritysten
aamukahvit – teknologian huippuosaajat yritysten kasvun tukena” -tilaisuuden, mutta tapahtuma tullaan siirtämään.
Patoranta muistutti myös, että kustannustuen toisen hakukierroksen pitäisi käynnistyä joulukuun aikana.

8. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.

9. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään 11.2.2021 klo 16:00. Paikka täsmennetään myöhemmässä vaiheessa.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10.

Muistion laati
Tero Patoranta

