
 

 

Pöytäkirja - Elinkeinotyöryhmä 
 

Aika: Torstai 4.11.2021 klo 8:00-10:00 

Paikka:  Taitotalo, Auvaistentie 25, 21860 Auvainen 

Paikalla: 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 

Jari Lahtinen, MTK 

 Eila Alho, Eilamari Oy 

 Katariina Kilpeläinen, Ommel ja ilo 

 

Poissa:  Mika Joki, kunnanjohtaja 

Ilkka Rantala, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

 Timo Knuutila, Pöytyän Yrittäjät ry / Sähköurakointi Knuutila 

Esa Mäkilä, Yläneen Yrittäjät ry / Mäkilän saha 

Jussi Raikko, Hydoring Oy 

Hanna Helenius, Piltti Oy 

Eeva-Leena Kajata, Metodi 

 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous avattiin klo 8:05. Esityslista hyväksyttiin.  

 

2. Yrittäjyyskasvatus Pöytyällä 

Pöytyän kunnan yrittäjyyskasvatus on pitkälti koulujen vastuulla. Jokaisessa koulussa on 

yrittäjyyskasvatuksesta vastaava opettaja.  

Keskusteltiin, miten yrittäjyyskasvatusta voitaisiin vahvistaa/lisätä ja miten yrityskenttä voisi olla 

kehitystyössä aktiivisemmin mukana.  



 

Yrittäjäyhdistykset ovat käyneet esittäytymässä jonkin verran 

yläasteella. Ryhmä koki tärkeäksi työkokemuksen kartoittamisen paikkakunnalla. Yrityksiin 

tutustuminen esimerkiksi TET-viikkojen kautta koettiin tärkeäksi.  

Uuden lukion markkinointi nostettiin myös esille ja koettiin, että sitä pitäisi nyt miettiä tarkkaan.  

Elinvoimajohtaja jatkaa asian kehittämistä yhdessä koulujen yhteyshenkilöiden kanssa ja sitoo 

paikkakunnan yrittäjät entistä vahvemmin mukaan toimintaan.  

 

 

3. Elinvoimafoorumi 

Pyhäjärviseudulla järjestettiin jo kolmatta kertaa alueen elinvoimafoorumi. Tilaisuuden teema oli 

tänä vuonna ”Mistä osaajat nyt ja tulevaisuudessa?” ja yritykset, oppilaitokset, kunnat ja muut 

toimijat pohtivat yhdessä alueen pito- ja vetovoimaisuutta. Tilaisuuden tuloksena Säkylän ja Euran 

kunnanhallitukset jatkavat pitkään tauolla olleita yhteisiä tapaamisia yhteisen asian eteenpäin 

viemiseksi. 

 

Ryhmä keskusteli elinvoimafoorumin tarpeellisuudesta Pöytyälle. Koettiin tärkeäksi, mutta kaikkein 

tärkeintä olisi se, että yrittäjät tietäisivät, millaisia palveluita on saatavilla. Lisäksi muiden yrittäjien 

tunteminen koetaan tärkeäksi eli verkostoitumistilaisuudet ovat varmasti paikallaan.  

 

Elinvoimajohtaja suunnittelee keväälle 2022 verkostoitumiseen suunnattuja tapahtumia.  

 

4. Yrittäjien tapahtumat loppuvuonna 

Elinvoimajohtaja esitteli loppuvuoden tapahtumatarjontaa yrittäjille Pöytyällä. Tarjolla on niin 

pikkujouluja kuin yhteisiä kampanjoitakin.  

 

5. Yrittäjien kuulumiset 

Yrittäjäjäsenet kertoivat ajankohtaisia asioita yrityskentältä. Komponentti ja työvoimapula vaivaa 

monta yritystä, alasta katsomatta. Tilanne on globaali ja johtunee osaksi korona-pandemiasta.  

 

6. Muut asiat 

6.1. Lähialueiden investoinnit / yrityskontaktit 

Elinvoimajohtaja nosti esille lähikunnissa tapahtuvat investoinnit ja niiden vaikutuksen myös 

meidän alueen yrityksiin. Pidetään toisemme tietoisina tulevista hankkeista.  

 

7. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous Keskiviikkona 12.1.2022 klo 8-10. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.  

8. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin 9:41 

 


