
 

 

Pöytäkirja - Elinkeinotyöryhmä 
 

Aika: Perjantai 1.10.2021 klo 8:00-10:00 

Paikka:  Teams 

Paikalla: Mika Joki, kunnanjohtaja 

Tiina Hämäläinen, elinvoimajohtaja 

Olli-Pekka Hannu, aluearkkitehti 

Tarmo Rantanen, tekninen johtaja 

Hilkka Lindgren, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Vilja Lahti, teknisen lautakunnan puheenjohtaja 

Jarmo Lalli, Pöytyän Yrittäjät ry / Jarmo Lalli Oy 

Timo Knuutila, Pöytyän Yrittäjät ry / Sähköurakointi Knuutila 

Esa Mäkilä, Yläneen Yrittäjät ry / Mäkilän saha 

Eija Raikko, Hydoring 

Hanna Helenius, Piltti Oy 

Eeva-Leena Kataja, Metodi 

 Eila Alho, Eilamari Oy 

 Katariina Kilpeläinen, Ommel ja ilo 

Poissa Ilkka Rantala, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

 

 

 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous avattiin klo 8:00 ja hyväksyttiin esityslista 

 

2. Pöytyän kunnan kuulumiset 

Mika Joki kertoi yleisesti kunnan kuulumisista yrityspuolelta. Hän nosti esiin pesäpallo-naisten 

nousun super-pesikseen, joka tuo meille paljon uusia mahdollisuuksia ja näkymisten paikkoja.  

Tiina Hämäläinen kertoi, että uusia yrityksiä on perustettu hyvään tahtiin. Yritysten kanssa 

lähdetään yhdessä messuille ja aamukahvitilaisuuksia uudistetaan. Lisäksi joulukampanja tehdään 

yhdessä toimijoiden kesken ja kootaan joulutapahtumat yhteen.  



 

 

Olli-Pekka Hannu kertoi tonttiasioista ja Tarmo Rantanen teknisen kuulumisia.   

Hilkka Lindgren muistutti, miten yritykset ovat kunnalle tärkeitä. Hallitus aloittanut työskentelynsä 

ja aloitus on ollut positiivista. Hilkka otti esille huolen perusturvan työntekijöiden löytämisestä. Hän 

myös nosti esille sen, että luottamushenkilöt tuntisivat paikallisen yrityskentän. 

Vilja Lahti ehdotti, että yritysten aamukahveille kutsuttaisin luottamushenkilöt mukaan. Hän nosti 

esille myös taajamien viihtyisyyden ja houkuttelevuuden ja sen, miten nekin vaikuttavat asukkaisiin 

ja yrityksiin.  

 

3. Yrittäjien kuulumiset 

Yrittäjäjäsenet kertovat terveisiä ja ajankohtaisia asioita yrityskentältä 

Yrittäjäyhdistykset ovat hiljalleen aloittaneet taas toimintaansa.  

Keskusteltiin joulutapahtumasta yrittäjille ja se koettiin tarpeellisiksi.  

Raaka-aine pula nousi keskustelun aiheeksi ja se on kova, alasta riippumatta.  

Kuultiin kokemuksia Alihankinta-messuilta ja sieltä jäänyt positiivinen fiilis osallistuneille.  

 

4. Muut asiat 

 

Keskusteltiin, pitäisikö ryhmässä olla MTK:n edustaja. Yksimielisesti päätettiin, että edustaja 

MTK:sta tarvitaan ja Tiina selvittää, kuka hän voisi olla.  

 

Seuraavissa kokouksissa keskustelun aiheiksi nostetaan seuraavat: 

Yrittäjyyskasvatus 

Tyhjien toimitilojen täyttö 

Elinvoimafoorumi 

 

Lisäksi toiveena työvoiman saatavuuden pulaan, että kunta tekisi paketin, jossa kerrotaan alueen 

”porkkanat” (vapaa-ajan mahdollisuudet, asuminen, koulut ja päiväkodit jne). Tiina lupasi ottaa 

tämän työn alle.  

 

5. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään to 4.11.2021 klo 8-10. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.  

6. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 10:00 


