
 

 

Esityslista - Elinkeinotyöryhmä 
 

Aika: Tiistai 17.8.2021 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 

Hanna Helenius, Piltti Oy 

Eeva-Leena Kajata, Metodi 

 Eila Alho, Eilamari Oy 

 Katariina Kilpeläinen, Ommel ja ilo 

Poissa  Esa Mäkilä, Yläneen Yrittäjät ry / Mäkilän saha 

Timo Raikko, Hydoring 

Ilkka Rantala, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

 Elinvoimajohtaja avasi kokouksen 8:15. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

 

 

2. Elinkeinotyöryhmän jäsenten esittelykierros 

Ryhmän jäsenet esittäytyvät. Kierros tehtiin uudelleen henkilövaihdosten vuoksi. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Elinkeinotyöryhmän kokoonpanon tiedottaminen  

Elinkeinotyöryhmä on Pöytyän kunnassa uusi ja sen vuoksi sen toiminta kiinnostaa varmasti. Ennen 

kesää tuli toive, että ryhmän kokoonpano esiteltäisiin kuntalaisille.  

Päätös 

Tehdään ryhmän kokoonpanosta ja tavoitteista lehdistötiedote. Lisäksi ryhmän esittely toteutetaan 

sosiaalisessa mediassa. Kunnan kotisivuille liitetään ryhmän kokoonpano. 

 

4. Elinkeinotyöryhmän strategia 

Elinkeinotyöryhmän tarkoituksena on kasvattaa yhteistyötä kunnan ja elinkeinoelämän välillä. 

Ryhmä kokoontuu kuukausittain. Jotta tavoitteet, tarpeet ja toimenpiteet saadaan käytäntöön, 

voisi ryhmä aluksi rakentaa toimintansa tueksi strategian.  

Päätös 

Kuntaan on toteutettu elinvoimapoliittinen ohjelma, joka toimii myös elinvoimatyöryhmän 

toiminnan ohjaajana.  

5. Vapaat yritystontit 

Pöytyän kunnan alueella on useita vapaita yritystontteja. Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu on 

koonnut ne yhteen ja esittelee tilannetta. Ryhmän tulisi keskustella siitä, miten tontteja saataisiin 

markkinoitua tehokkaasti ja näin tontit täyteen. 

Päätös 

Keskusteltiin aiheesta ja Olli-Pekka Hannu esitteli tonttitilanteen. Tontteja tullaan tuomaan esille 

osana kuntamarkkinointia.  

6. Yrittäjien verkoston tiivistäminen 

Yrittäjäkyselyssä 11/2020 ja elinvoimajohtajan kokemuksen mukaan yrittäjät toivovat kunnalta 

verkostoitumisen parantamista. Oman kunnan yrittäjät eivät tunne toisiaan tarpeeksi hyvin. 

Pandemia-tilanne ei mahdollista vielä suuria fyysisiä tapaamisia, mutta jotain keinoja on keksittävä. 

Ryhmä keskustelee asiasta. 

Päätös 

Keskusteltiin aiheesta. Aamukahvit kunnan ja yrittäjien kesken koettiin hyviksi. Tilaisuuksissa pitää 

olla hyötyä yrittäjille, jotta osallistujia saadaan.  

7. Yläneen vanhan kunnanviraston jatkokäyttö – hankkeen hakeminen 

 

Yläneen vanha kunnanvirasto on ollut ilman pysyvää käyttöä pitkään. Tilassa toimii tällä hetkellä 

päiväkoti, joka siirtyy uusiin tiloihinsa lokakuussa 2021. Lisäksi tilaa käytetään kokoustarkoitukseen 

ja muutama huone on vuokrattuna myös yrityskäyttöön. 

 

Elinvoimajohtaja on valmistellut hanketta, jonka avulla virasto saataisiin elinkeinoelämän käyttöön.  

 



 

Päätös 

Keskusteltiin hankkeen tarpeellisuudesta ja tultiin siihen tulokseen, ettei tämän mittaluokan 

hankkeeseen ole nyt tarvetta/resurssia. Sen sijaan toimistohotellia ja etätyöhuoneita tarvitaan, 

joten elinvoimajohtaja jatkaa selvitystä Yläneen kunnanviraston osalta.  

 

8. Muut asiat 

 

 

9. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin ti 21.9.2021 klo 8-10. Kokous pidetään etänä Teams 

yhteydellä. 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 9:56 


