
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 3.11.2021 klo 16:00 – 18:17  

Paikka:  Villa Vilinä, Teljänportti 6, Kokemäki 

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Marjatta Sutinen, KV:n puheenjohtaja 

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja  

Essi Piiroinen, hallintojohtaja  

Mikko Eskola, Kokemäen kaupunki  

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki  

Olli Leino, Kokemäen kaupunki  

Ilkka Kosonen, Kokemäen kaupunki  

Jasmin Bly, Kokemäen kaupunki 

Ossi Ruohonen, Kokemäen kaupunki 

Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys 

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Paavo Toikka, Kokemäen kaupunki  

Johanna Rantalainen, Sataedu 

Ilkka Boberg, Sasky  

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy  

Tero Patoranta, Prizztech Oy 
 
 

 

 

 

 

Poissa:  

Juhani Seppälä, KH:n puheenjohtaja  

Antti Lahti, Sasky  

Mervi Ala-Kleemola, Kokemäen kaupunki  

Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät 

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky  

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00.  

 

Villa Vilinän varajohtaja Kaisa Malinen kertoi Villa Vilinän toiminnasta. Päiväkoti on aloit-

tanut toimintansa elokuussa 2021. Henkilökuntaa päiväkodissa on vähän yli 30 henkilöä. 

Lapsia päiväkodissa on noin 120, lisäksi mm. avointa päiväkotitoimintaa. Elinkeinojen neu-

vottelukunta tutustui uusiin toimitiloihin.  

 

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksen osallistujat esittäytyivät.  

 

Kokouksessa sovittiin, että käsitellään esityslistan mukaiset asiat, asioiden käsittelyjärjestys 

voi erota esityslistasta.  

 

   



3. Yrittäjien kuulumiset 

 Kokemäen Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen Jasmin Bly kertoi, että puheenjohtaja Tomi Suo-

vanen osallistui parhaillaan käynnissä olevaan yrittäjille tarkoitettuun laatukoulutukseen 

Koulukeskuksen auditoriossa, varapuheenjohtaja Minna Tarmi osallistui Satakunnan Yrittä-

jien puheenjohtajakokoukseen.   

 

Kokemäen Yrittäjät ry järjestää syyskokouksen ja pikkujoulut 27.11.2021 klo 18:00 alkaen 

Ravintola Majavakeitaassa. Syyskokouksessa valitaan mm. yhdistyksen hallituksen jäsenet 

uudelle kaudelle.  

 

Kokemäen Yrittäjät ry:n hallitus tekee ehdotuksensa Kokemäen Vuoden Yrittäjästä 4.11. 

hallituksen kokouksessaan.  

  

 

4. Oppilaitosten kuulumiset 

 

SASKY 

Ilkka Boberg kertoi, että Saskyn navetan rakennustyömaa etenee suunnitellusti. Avoimia 

ovia suunnitellaan ensi vuoden alkupuolelle.  

 

Sasky suunnittelee lomituksen ammattitutkintoa.  

 

Opiskelijahakuja on ollut normaalisti.  

 

SATAEDU 

Johanna Rantalainen kertoi, että Sataedussa on opiskelijoita tällä hetkellä noin 600 henkilöä. 

Opiskelijat tulevat laajalta alueelta.  

 

Rantalainen kertoi, että yrityksistä on oltu häneen yhteyksissä viikoittain työntekijöiden löy-

tämiseksi. Työpaikkoja olisi tarjolla, mutta työntekijöitä ei ole löytynyt työpaikkoihin. Myös 

maahanmuuttajien tilannetta tarjolla oleviin työpaikkoihin selvitetään.  

 

Rantalainen kertoi, että Sataedu pystyy tarvittaessa järjestämään täsmä- ja rekrykoulutuksia 

lyhyelläkin varoitusajalla.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. työvoimapulasta, piilotyöpaikoista, sekä viestinnän tärkey-

destä yrityksille.  

 

 

KOKEMÄEN LUKIO 

Kokemäen lukion edustaja ja varaedustaja eivät päässeet mukaan kokoukseen.  

 

 



5. Prizztechin kuulumiset 

Tero Patoranta kertoi tilastoja alkuvuodelta Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä alka-

vien yritysten osalta, sekä toimivien yritysten osalta palveluittain ja projektien mukaan ja-

oteltuna. Lisäksi Patoranta kertoi yleisesti mm. suunnitteilla olevista infotilaisuuksista, 

suunnitteilla olevasta rekrytointitapahtumasta yhdessä Kokemäen Työllisyyspalveluiden 

kanssa, kokemäkeläisten kauppiaiden joulunavaustapahtumasta, sekä 20.10. Satakunnan 

Yrittäjät ry:n ja Kokemäen kaupungin pitämästä omistajanvaihdostapahtumasta.  

 

Jari-Pekka Niemi kertoi käynnissä olevista Prizztechin hankkeista, jotka liittyvät vihreään 

kasvuun (mm. bio- ja kiertotalouteen, vety- ja kaasutaloussuunnitelmiin, teknologiametal-

leihin) sekä yrityspalveluiden hankkeisiin (mm. palveluyritykset kriisistä kasvuun, yritysten 

uudistumiseen, tapahtumateollisuuteen, sote- ja hyvinvointiteknologia-alan kasvuun sekä 

puurakentamisen kasvuun).  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. elpymisvaroista.  

 

 

6. Teema: Kuntastrategia  

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoi, että kuntastrategiatyö on alkanut toukokuussa. 

Strategiaan osallistuminen on ollut laajaa.  

 

Kaupunginjohtaja kävi läpi esitetyn kuntastrategian. Kokouksessa keskusteltiin asiasta.  

 

 

 

7. Kaupungin kuulumiset 

Kaupunginjohtaja kertoi, että talousarvion käsittely on menossa. Kaupunginhallituksen esi-

tys kaupunginvaltuustolle on veroprosentin pitäminen nykyisellään. Kaupungin tuloksen ar-

vioidaan jäävän lähelle nollaa. Esitys investoinneista on tulossa päätettäväksi.  

 

Digiratahanke on positiivinen uutinen.  

 

Kirkkokallion asemakaavan yleisötilaisuus tiistaina 9.11.2021 klo 18:00 Vanhalla yhteis-

koululla.  

 

Yleisötilaisuus akkuteollisuudesta Kokemäelle on tulossa keskiviikkona 10.11. klo 18:00 

Koulukeskuksen auditoriossa.  

 

 

Hallintojohtaja kertoi, että työllisyyspalveluissa olevista asiakkaista yli 50 % on jonkin työl-

lisyystoimenpiteen piirissä. Hallintojohtajan mukaan luku on valtakunnallisesti korkea.  

Kokouksessa keskusteltiin asiasta.  

 



Kokouksessa keskusteltiin mm. Helsingin kaupungin päätöksestä poistaa lihan käyttö edus-

tustilaisuuksistaan.  

 

Maankäyttöinsinööri Mikko Eskola kertoi, ettei Tulkkilantien kehittämistarpeisiin liittyen 

ole tullut kannanottoja. Eskola pohti Tulkkilantien kehittämistarpeita ja niiden vaikutuksia 

hankkeen kustannuksiin.  

Mikko Eskola esitteli uunituoreita visioluonnoksia Haapionkadun ja Liikekeskusalueen kul-

kujärjestelyistä. Kokouksessa keskusteltiin asiasta.  

 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

MTK Kokemäki on ottanut kantaa kuntastrategiaan. Yhdistys on ollut aktiivinen myös yh-

teisessä eurooppalaisessa maaseutupolitiikassa.  

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. arvokkaiden peltoalueiden huomioimisesta kaupungin kehit-

tämisessä.   

 

Ajankohtaisia tilaisuuksia:  

- Kirkkokallion asemakaavan yleisötilaisuus tiistaina 9.11.2021 klo 18:00 Vanhalla yh-

teiskoululla  

- Yleisötilaisuus akkuteollisuudesta keskiviikkona 10.11. klo 18:00 Koulukeskuksen audi-

toriossa 

- kuntastrategian käsittely kaupunginvaltuustossa 13.12.  

 

 

9. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraavat Elinkeinojen neuvottelukunnan kokoukset pidetään:  

- 7.12.2021 klo 16–18, Vanha Yhteiskoulu (Tulkkilantie 16 b), teemana viestintä 

- 12.1.2022 klo 16–18, Kokemäen Lämpö Oy, (Kartanonvoima 6, Kokemäki), teema-

na ilmastohanke  

   

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:17.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


