
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 31.5.2022 klo 16:00 – 18:04  

Paikka:  Koulukeskuksen auditorio, Tulkkilantie 9b, Kokemäki 

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja  

Juhani Seppälä, KH:n puheenjohtaja 

Marjatta Sutinen, KV:n puheenjohtaja 

Essi Piirojärvi, hallintojohtaja  

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki  

Jasmin Bly, Kokemäen kaupunki  

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Olli Leino, Kokemäen kaupunki  

Ilkka Kosonen, Kokemäen kaupunki  

Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät  

Lauri Välimäki, Kokemäen Yrittäjät  

Ilkka Boberg, Sasky  

Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys 

Paavo Toikka, Kokemäen kaupunki  

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy  

Tero Patoranta, Prizztech Oy 
 

 

 
 

 

 

Poissa:  

Ossi Ruohonen, Kokemäen kaupunki  

Antti Lahti, Sasky  

Mikko Eskola, Kokemäen kaupunki  

Mervi Ala-Kleemola, Kokemäen kaupunki 

Kirsi Nikali-Rauva, Sasky 

Johanna Rantalainen, Sataedu 

 

 

 

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.  

 

Ennen kokousta klo 16:00 – 16:45 Satakunnan Yrittäjät ry:n Heikki Kaplas esitteli Kuntaba-

rometri 2022 tuloksia Kokemäen osalta. Kuntabarometrin tulokset löytyvät osoitteesta 

https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2022/  

 

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa sovittiin, että käsitellään esityslistan mukaiset asiat, asioiden käsittelyjärjestys 

voi erota esityslistasta.  

 

 

3. Teema: Valmius ja yhteistyö valmiussuunnittelussa   

Hallintojohtaja Essi Piirojärvi kertoi kuntien valmiustilanteesta, esitys on liitteenä.  

 

https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2022/


 

Kokemäen kaupunki on valmistellut valmiussuunnitelman, jossa on pyritty varautumaan eri-

laisiin skenaarioihin.  

 

 

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoi kriisijohtamisesta.  

Valmiussuunnitelmassa tärkeää ovat selkeät vastuut, roolit ja varahenkilöt.  

Tilannekuvan muodostaminen ja vaikutukset kunnan alueella on otettava ensimmäiseksi 

huomioon. Kriisiviestintä ja tiedottaminen on myös huomioitava heti alkuvaiheessa.  

 

Kaupunki on osallistunut Aluehallintoviraston järjestämään fiktiiviseen Emma-

harjoitukseen, jossa kuntien johtoryhmät kokoontuivat johtokeskuksiin harjoittelemaan eri 

tilanteita. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mm. varavirtajärjestelmiin ja terveydenhuollon 

yhteydenpitoon.  

 

Kuntalaisten olisi hyvä lukea varautumisesta lisää esimerkiksi osoitteesta https://72tuntia.fi/.  

 

 

Kokouksessa keskusteltiin mm. kotitalouksien varautumisen tärkeydestä ja siihen liittyvän 

kurssin järjestämisen mahdollisuuksista.  

  

 

   

4. Yrittäjien kuulumiset 

Kokemäen Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Suovanen kertoi, että yhdistyksen 

kevätkokous järjestetään torstaina 9.6.  

 

Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyt ja kuntabarometri -tulokset olivat hyvät. Kokemäki on nyt 

Satakunnan toiseksi paras kunta yrittää.  

 

Kesällä tulossa yrittäjille tarkoitettu virkistäytymispäivä Hyvä Pöhinä.  

 

Syksyllä on tarkoitus järjestää Valtuustot koolle -tilaisuus.  

 

 

5. Kaupungin kuulumiset 

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoi, että akkuteollisuushanke ja kaavoitus menevät 

eteenpäin.  

 

Hyvinvointialueeseen liittyvät asiat etenevät. Kaupungit keskustelevat peruspääoman palau-

tuksen mahdollisuudesta.  

 

Kessote on tarkoitus purkaa. Tässä yhteydessä keskustellaan mm. Harjavallan terveyskes-

kuskiinteistön kohtalosta.  

https://72tuntia.fi/


 

Jätehuoltoon liittyviä asioita järjestetään uudelleen.   

 

Kokemäen viestintä- ja markkinointisuunnittelija Suvi Hautaluoma aloittaa työt juhannuk-

sen jälkeen.  

 

 

6. Oppilaitosten kuulumiset 

 

SASKY 

Ilkka Boberg kertoi, että opetus on jäämässä kesätauolle.  

 

Opetuksen konehalliin tehdään ulkovuoraus, joka aloitetaan lähiaikoina.  

 

Heinäkuussa alkaa vanhan navetan remontti, joka pitäisi olla valmis syyskuussa.  

 

Rakennuksiin liittyviä vihkiäisiä pidetään syyskuussa.  

 

SATAEDU 

Edustajaa ei ollut paikalla kokouksessa.  

 

  

KOKEMÄEN LUKIO 

Edustajaa ei ollut paikalla kokouksessa.  

 

 

7. 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.   

 

Sijoittumisasiat ovat olleet keskeisiä. Prizztechistä on osallistunut useita henkilöitä sijoittu-

misasioiden hoitamiseksi.  



Prizztechin Vihreää kasvua mikro- ja pienyrityksille -hankkeen toimenpiteitä on aloitettu 

suunnittelemaan ja käynnistämään. Hankkeessa jalkautetaan konkreettista tietoa yrityksille 

siitä, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa, ja miten he voisivat ottaa ensimmäiset askeleet kehit-

tääkseen omaa toimintaansa. Aihepiireinä ovat energiasiirtymä ja -tehokkuus, kiertotalous ja 

materiaalitehokkuus sekä hiilikädenjälki. Hankkeeseen liittyen järjestetään Kokemäen kou-

lukeskuksen auditoriossa 30.8. klo. 13–16 seminaari, jonne on kaikilla vapaa pääsy. Lisäksi 

yrityksillä on mahdollisuus varata Prizztechin asiantuntijoiden kanssa henkilökohtainen ta-

paamisaika, jossa käydään läpi yrityksen toimintaa em. aihepiirien osalta ja tunnistetaan tar-

vittavat kehityskohteet sekä määritetään niille toimenpide-ehdotukset. Lisätietoja hankkeesta 

ja ilmoittautumiset yritystapaamisiin: Marjut Vähänen, marjut.vahanen@prizz.fi, puh. 050 

305 6975.  

 

Kokemäen Yritystreffit -tapahtuma järjestetään yhdessä Satakunnan Yrittäjien, Kokemäen 

kaupungin, sekä Prizztechin / Uusyrityskeskus Enter Satakunnan kanssa 18.8.2022 klo 13–

17 Kokemäen koulukeskuksen auditoriossa (Tulkkilantie 9b). Tapahtumassa  

- ostajat ja myyjät kohtaavat toisensa 

- myyntikanava Yrityspörssi esittäytyy 

- saat tietoa rahoitusvaihtoehdoista, Aito Säästöpankki, Finnvera 

- Satakunnan Yrittäjät: laki-, vero-, työsuhde- ja omistajanvaihdosneuvonta- ja yrittäjien 

talousapupalvelu esittely 

- Enter Satakunta- palveluiden esittely 

- Kokemäen kaupunki kertoo yrittämiseen liittyvistä mahdollisuuksista 

- rohkaisemme yrittäjiä aloittamaan ov-prosessin 

- autamme alkavaa yrittäjää löytämään valmiin yrityksen 

 

Kustannustuki 6:sta on pyritty tiedottamaan alueen yrittäjille.   

 

Prizztechissä tehdään yhteistyötä TE-toimiston kanssa ukrainalaisten työllistämiseksi.  

 

WorkFLOW inspires, osa 3: pe 16.6.2022 klo 8.30–11.00, Mikko Kuitunen ja Perttu Pölö-

nen. Livetilaisuus Porissa, edellyttää ennakkoilmoittautumista.   

 

Hybridiuhat tapahtumissa 17.06.2022 klo 10:30 - 13:00, kokous- ja juhlatila Färjäämö, Sil-

tapuistokatu 14 Pori.  

 

Lisäksi muita tapahtumia: https://www.prizz.fi/tapahtumat.html   

 

 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita.   

 

 

https://www.prizz.fi/tapahtumat.html


9. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava Elinkeinojen neuvottelukunnan kokous järjestetään 24.8.2022 klo 16:00.  

 

   

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:04.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


