Tohmajärven kunnan ja paikallisten yrittäjen keskustelutilaisuus
Värtsilän Urheilutalo, 31.8.2022, klo 17:30 – 20:00
Paikalla: kunnanjohtaja Mikko Löppönen, kehittämispäällikkö Anne Hyttinen, hallintopäällikkö Heidi
Pitkänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen, kunnanhallituksen jäsenet Jarmo Hasunen,
Tommi Pesonen, Vilho Mikkonen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Matti Ikonen, paikallisten yrittäjien
edustajia 9 henkeä. Etäyhteydellä hallituksen jäsenet: Matti Kuittinen ja Vuokko Väistö sekä Mervi
Venäläinen, Koti-Karjala
1. Tilaisuuden avaaminen
**** Kahvitarjoilu ****
-

kunnanjohtaja Mikko Löppösen tervetulosanat
Juha Karvinen esitteli Värtsilän Urheilutalon (ent. Paatsolan maamiesseuran talo, Värtsilän kunnan
liikuntasali, kuntaliitoksen myötä siirtyi Tohmajärven kunnalle, kiinteistökaupan myötä siirtyi
yksityiseen omistukseen), nyt tila on vuokrattavana erilaisia tilaisuuksia varten

2. Esittelykierros
3. Kunnanjohtaja tilannekatsaus
- Yrittäjäbarometrin tulokset heikot vuonna 2020, tulokset nousseet 2022 mutta edelleen
maakunnan tasolla heikot
- Kunnan elinkeinotoimintaan osallistuvat kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö, kehitysyhtiö KETI
- Yrittäjän päivää vietetty vuonna 2021 ja vietetään 5.9.2022
- Yrittäjäkahvit kerran kuussa (kuukauden toinen keskiviikko)
- Yritysten lukumäärä noususuuntainen:
o vuosi 2022: 13 yritystä perustettu ja lakannut 6
o vuosi 2021: 27 yritystä perustettu ja lakannut 12
- 348 yritystä, jolla kotipaikka on Tohmajärvi
- Kehitysyhtiön Keti Oy:n lakkauttaminen vireillä
- Toimitilojen rakentaminen Tikkalan yritysalueelle Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n toimesta
- Entisen Tietäväisen koulun tiloista 2/3 rakennusta saatu yritysten käyttöön
- Korona ja rajaliikenteen katkeaminen
- Ukrainen sota
- Jatkossa kunta on entistä enemmän riippuvainen verotuloista, koska valtionosuuksia siirtyy
hyvinvointialueelle
- TE-palvelut on siirtymässä kuntien vastuulle vuonna 2024
- Vihreäenergia
o Tuulivoiman estää tällä hektellä rajan läheisyys (tutka).
o Aurinkovoima on todennäköisempää
- Miten Potsipäiviä voitaisiin kehittää?
4. Kunnan tiedottaminen
- TXT- tai WA-kutsu olisi tavoittanut paremmin kuin somemarkkinointi?
- KETIä olisi voinut hyödyntää

-

Tavoite, että saadaan WA-ryhmä kunnan yrittäjistä

5. Yrittäjäbarometri
- Miten saadaan vastauksia jatkossa enemmän?
o Suomen Yrittäjien kysely lähtee vain jäsenyrittäjille
o Kyselyitä on liikaa, kysely on liian pitkä, tietääkö vastaaja, mihin kysely vaikuttaa?
6. Runon ja Rajan tien ry.
- Yhdistys on kokoamassa yrittäjiä Runon ja Rajan tien varrelta, että saataisiin näkyvyyttä - ketkä on
kiinnostuneita?
7. 6-tien liikennevirran hyödyntäminen matkailussa
- Karavaanariyritys / matkaparkki puuttuu?
8. Tikkala asuinalueena
- Uhkakuvana lapsiköyhyys
- Pitäisikö kunnan rakentaa omakotitaloja vuokrattaviksi, koska rahoitusta on yksityisten vaikea
saada?
9. Maaseutu on Tohmajärven vahvuus – miten hyödynnetään?
- Luontomatkailun kehittämiseen tulossa hankkeita
10. Ohjelmapalvelut puuttuvat paikkakunnalta
11. Uusi liikekiinteistö tai rivitalo?
- Rakentaminen on niin kallista, että vuokrat nousevat korkeiksi
- Mistä kustannustehokkaita yritystiloja?
12. Yritysluettelo
- Ehkä tarvetta olisi asiakkailla, onko yrittäjillä halua tähän?
13. Sotahistorian tuotteistaminen
- Ilomantsin sotahistoriareitin yhdistäminen Tohmajärvelle
14. Muut esille tulevat asiat: hankkeet, 3.-sektori passivoittaa tohmajärveläisen yrityssektorin,
työvoiman saatavuus, tyhjät näyteikkunat Kemiessä, keskustelutilaisuuden laajentaminen päivän
mittaiseksi

Liitteenä Kuntabarometri2022_pohjoiskarjala
Muistion laati Heidi Pitkänen

