Uudenkaupungin kauppakamariosasto

VUOSIKATSAUS 2017

Myönteinen kehitys jatkui Vakka-Suomessa 2016
Vuoden 2016 aikana myönteinen kehitys jatkui seutukunnallamme kuin myös koko maakunnassa. ValmetAutomotive Oy:n uutiset erittäin merkittävistä henkilöstörekrytoinneista sävyttivät kulunutta vuotta. Yli
tuhannen uuden työpaikan syntymisellä vuoden 2017 aikana on laajoja vaikutuksia erityisesti VakkaSuomessa, mutta myös laajemmin. Erinomaisia uutisia kuultiin myös Meyerin Turun telakalta. Uudet tilaukset varmistavat telakan toimintaa pitkälle 2020-luvulle. Työllistämisvaikutus on erittäin merkittävä.
Telakkateollisuudella ml. Rauman telakan hyvät näkymät, on suurta vaikutusta Vakka-Suomessa. Meriteollisuuden alihankinnalla on merkittävä vaikutus Vakka-Suomessa ja alan hyvät näkymät ovat laajentamassa alihankintaverkostoa entisestään. Lounais-Rannikon valmistavan teollisuuden hyvät uutiset luovat haasteen alueen infran kehittämisen. Toimivan logistiikan merkitys niin tavaran kuin ihmisten liikkuvuuden
varmistamiseen kasvaa entisestään. Työntekijöiden saaminen alueelle, koulutus ja asuminen sekä palveluiden järjestäminen vaativat erityistä panostusta. Kuntien talous on kääntynyt parempaan suuntaan.
Tämä mahdollistaa palvelujen ylläpitämisen ja kehittämisen yritystoiminnan kasvaessa. Maakuntahallinnon
uudelleen organisointi ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tulevat vaikuttamaan kuntien toimintaan
merkittävästi. Vaikutus elinkeinoelämälle voi olla myös suuri kuntien keskittyessä jäljelle jääviin palveluihin sekä elinvoiman ja vetovoiman edistämiseen.
Kauppakamarin toiminta kohdistuu ensisijaisesti yrityksen ja sen toimintaympäristön kehittämiseen sekä
yritysten kilpailukykyyn vaikuttaviin asioihin. Infrahankkeet, alueen vetovoima, työvoiman saatavuus ja
koulutusasiat ovat teemoja, joissa osasto toimii aktiivisesti alueen elinkeinoelämän etuja ajaen.
Liikennehankkeet / valtatie 8, kantatie 43 ja radan sähköistys
Vuoden 2014 alussa käynnistynyt Valtatie 8:n perusparannustyö on edennyt suunnitellusti ja nelikaistainen tie Nousiaisiin asti on lähes valmis. Koko yhteysvälin kehittäminen jatkuu mm. Mynämäen ja Laitilan
osuuden valaistuksella vuoden 2017 loppuun mennessä. Valtatie 8:n ja kantatie 43 risteysjärjestelyt Laitilassa ovat vuorossa vuosikymmenen lopulla. Kaikki nämä toimet tulevat vaikuttamaan positiivisesti alueemme yrityselämään ja liikenteen toimivuuteen.
Turun ja Uudenkaupungin välinen rataosuuden sähköistys nousi Liikenneviraston selvityksessä esille kärkihankkeena. Vaikuttaminen asian edistäminen tulee jatkumaan. Liikenneinfraa kehittämällä varmistetaan
seudun kehitys dynaamisena teollisen toiminnan alueena.
Kauppakamariosasto vaikuttaa kanaviensa kautta näiden liikenne- ja logistiikkahankkeiden edistämiseen.
Innovaatiorahasto / ideahaaste kesä 2016
Kauppakamariosaston juhlavuonna 2015 perustetun innovaatiorahaston perustamistoimet saatiin valmiiksi
vuoden 2016 kevään aikana. Kesällä järjestettiin ideahaaste, joka oli avoin kaikille ideoille ja ajatuksille.
Avoin haastekampanja sai hyvän vastaanoton. Ehdotuksia tuli toistakymmentä ja ne kohdistuivat logistiikkaan, koulutukseen, ympäristöasioihin, hyvinvointipalveluluihin ja kulttuuriin. Osaston hallitus on lähtenyt
valmistelemaan koulutukseen liittyvää teemaa eteenpäin. Ideoiden vastaanotto jatkuu. Rahaston, jonka
pääoma on 250 000 euroa, tarkoituksena on edistää hankkeita, jotka tukevat elinkeinoelämää ja alueen
kehitystä.
Yhteistyö yrittäjäyhdistysten kanssa
Vuoden aikana käynnistettiin yhteistyökeskustelut yrittäjäyhdistysten kanssa. Mukana olivat LaitilaPyhäranta sekä Uudenkaupungin Yrittäjäyhdistys. Uudenkaupungin Yrittäjäyhdistyksen kanssa yhteistyössä toteutettiin tutustumiskäynti ja keskustelutilaisuus autotehtaalla. Yhteistyötä tullaan jatkamaan.
Digisparraus
Kauppakamarin tavoitteena on edistää yritysten digitaalisia valmiuksia. Kauppakamarin kautta on tiedotettu digitaalisuuden mahdollisuuksista ja alkuvuodesta toteutettiin digisparraus-tilaisuus osaston alueella.
Lähtökohtana näissä asiantuntijatapaamisissa oli digitaalisuuden hyödyntäminen yrityksen strategian tukena ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaajana.

TURUN KAUPPAKAMARI
Uudenkaupungin kauppakamariosasto
Merilinnuntie 1 | PL 120 | 23501 UUSIKAUPUNKI | p. 040 546 4100 | www.turku.chamber.fi

Nuoret
Kauppakamariosasto on merkittävä stipendien myöntäjä. Perinteisesti osasto muisti hyvin menestyneitä
opiskelijoita Ammattiopisto Novidassa, Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa, Laitilan ja Uudenkaupungin lukioissa sekä Turun amk:n liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmassa.

Osaston puheenjohtajisto ja valiokunnat 2017
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Eero Sipilä, Yara Suomi Oy. Varapuheenjohtajina toimivat tehtaanjohtaja Marita Frimodig, RTL-Inductives Oy ja toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, Laitilan Puhelin Osk.
Osaston alueelta seuraavat henkilöt ovat mukana Turun kauppakamarin valiokunnissa:
-kuljetusvaliokunta

operatiivinen päällikkö Lasse Oksanen, Yara Suomi Oy
toimitusjohtaja Esa Soini, Uudenkaupungin Satama Oy

-elinkeinopolitiikan valiokunta

toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, Laitilan Puhelin Osk.

-teollisuusvaliokunta

johtaja Risto Hukkanen, Valmet Automotive Oy
toimitusjohtaja Mauri Kontu, Vahterus Oy

-matkailuvaliokunta

toimitusjohtaja Toni Tyrjy, Hotelli Aquarius

-koulutus- ja työvoimavaliokunta

henkilöstöjohtaja Tomi Salo, Valmet-Automotive Oy

-kauppavaliokunta

toimitusjohtaja Kari Kastari, Tuorekartano Oy

Turun kauppakamarin palvelut ja uusi strategia
Kauppakamarin peruspalvelut tarjoavat jäsenistölle maksutonta neuvontaa mm. juridisissa kysymyksissä,
veroasioissa, taloushallintoon liittyvissä asioissa ja ulkomaankaupan kysymyksissä. Kauppakamari tiedottaa yritystoiminnan eri alueilla tapahtuvista muutoksista ja tarjoaa monipuolista koulutusta ajankohtaisista
teemoista.
Kauppakamari toimii alueellisena elinkeinoelämän vaikuttamiskanavana ja linkkinä yritysten sekä päättäjien välillä. Uudenkaupungin kauppakamariosaston, Turun kauppakamarin, Keskuskauppakamarin ja kansainvälisen kauppakamarijärjestön yhteydet ja palvelut ovat käytettävissänne.
Vuoden 2016 aikana Turun kauppakamarissa työstettiin uusi strategia. Sen tavoitteina on olla vaikuttava
kauppakamari, joka tarjoaa maailmanluokan verkostot Suomen tyytyväisimmille jäsenille, joille menestyminen on sallittua.
Juhlavuodet 2017
Vuosi 2017 on todellinen juhlavuosi. Suomi täyttää 100 vuotta ja Uudenkaupungin kaupunki 400 vuotta.
Kauppakamaritoiminnan aloituksesta tulee kuluneeksi sata vuotta ja Turun kauppakamarin 100 vuotisjuhlia vietetään marraskuussa. Uudenkaupungin kauppakamariosasto onnittelee kaikkia juhlavuotta
viettäviä.
Iloista ja positiivista juhlavuotta toivottaen
Uudenkaupungin kauppakamariosasto

Raimo Rantanen
Asiamies
040-5464 100
raimo.rantanen@ukipolis.fi
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