Kyläpäällikön kolumni 4.8.2014
Kyllä nyt kelpaa – jos helteestä tykkää!
Suomen kesä on nyt näyttänyt, miltä helle tuntuu – oikeasti, huh! Lämpötila on keikkunut kolmenkymmenen pinnassa
viikkotolkulla. Kaikille helle ei tietenkään sovi, mutta minä en säistä valita. Toki terveyteen liittyviä rajoitteita pitää
kunnioittaa. Monilla on usein syynä sää, kun vaikkapa liikunta ei maistu. Milloin sataa, milloin tuulee, milloin on
kuuma, milloin on kylmä, milloin on kiireitä, milloin on mitäkin. Reipas juoksu- tai sauvakävelylenkki ovat mitä parhaita
kuntoilua – satoi taikka paistoi. Oikeat varusteet vaan kullekin säälle – se on siinä – se on terapiaa.
Automaatioverkostomme vakuutti vieraitamme
Vaikka Ulvilan kaupunki on Turun ja Porvoon ohella maamme vanhimpia kaupunkeja, meidät tunnetaan nykyisin
automaatio-osaamisen ja -teollisuuden keskittymänä – tai ainakin pitäisi tuntea. Ulvilan kaupungin alueella toimii lähes
40 automaation toimialaan luokiteltua yritystä. Useat näistä ovat hyvin menestyviä ja kasvavia yrityksiä. Ne valmistavat
kansainvälisiä teollisuusautomaatioita ja logistisia järjestelmiä, vieden niitä ympäri maailmaa.
Ulvilassa elinkeinopolitiikan neljä toimintatavan kärkeä ovat yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten
tukeminen ja osaamisen vahvistaminen. Kaupungin elinkeinopolitiikan kärkenä on automaatio, mutta samaan hengen
vetoon olemme todenneet, että automaatioverkoston yhteistyöllä ja kehittymisellä on positiivinen vaikutus myös muiden
toimialojen yritysten menestymiseen. Ulvila on hyvä paikka yrittää. Ulvilan kaupunki pyrkii omalla toiminnallaan
kehittämään ja ylläpitämään automaatioverkoston yhteistyötä ja – toimintaa. Lisäksi pyrimme edistämään ulvilalaisen
automaatio-osaamisen tunnettavuutta, näkyvyyttä ja menestymistä. Ulvilassa on mahdollisuus harjoittaa tulevaisuuden
yritystoimintaa osana lähes 40 automaatioalan yritysten verkostoa, joten tänne vain – tervetuloa!
Esittelimme jazzviikolla ulvilalaista automaatio-osaamista muun muassa kehitysministeri Pekka Haavistolle. Hän oli
todella vakuuttunut ulvilalaisesta automaatio-osaamisesta ja yhteistyöstämme. Hän kertoikin nyt tietävänsä, mihin hän
seuraavan kerran tuo ökyrikkaat öljysheikit, jotka tulevat etsimään sopivaa sijoituskohdetta Suomesta. Ei siis muuta kuin
ökysheikkejä odottelemaan.
Syyskuun lopulla tehdään tärkeä päätös
Kuntien yhdistymisselvitykset ovat valmistuneet. Kasaan saatu aineisto löytyy Porin kaupungin kotisivuilta
kuntauudistuslinkin kautta. Tekstiä löytyy hevoskuormallinen, mutta mitä niistä selviää ja aukeaa, onkin kokonaan vielä
toinen juttu. Ainakaan yksiselitteistä vastausta siihen, mitä tässä kuntauudistusasiassa
olisi viisainta tehdä, ei aineistoista löydy. Jos sellainen löytyy, niin kertokaa hyvät
ihmiset minullekin, mistä kohdasta se löytyy – sellainen pitää lukea nopeasti.
Se on nyt kuitenkin selvää, että 29.9.2014 tehdään tärkeä päätös. Jaa, että mikä
päätös? No päätös siitä, mitkä kunnat lähtevät mukaan yhdistymisselvityksen
semifinaaliin. Tässä semifinaalivaiheessa laaditaan yhdessä yhdistymissopimus,
jolla uusi mahdollinen kunta sitten perustettaisiin. Siis uusi kunta! Tarkoitus
on, että jos jotakin syntyy, syntyy uusi kunta. Mikään ei liity mihinkään, vaan
kaikki kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi kunta vuoden 2017 alusta.
Yhdistymissopimuksessa sovitaan muun muassa uuden kunnan nimi – mikä
se sitten tulisikaan olemaan – jaa-a? Itse suhtaudun tulevaan päätökseen
rauhallisin mielin. Meillä on 35 vaaleilla valittua valtuutettua ja he tekevät
tuon päätöksen. Valta on yksinomaan heillä – periaatteella ääni per valtuutettu
ja enemmistö voittaa. Ehdotan, että keskustelette asiasta heidän kanssaan ”turuilla
ja toreilla”. Kun päätös on tehty, suuntaan tai toiseen, ainakin minä seison sen
takana järkkymättä.
Ei siis muuta kuin kohti syksyä – uudet eväät ja uudet kujeet – näillä
mennään!
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