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Kunniallinen päätös – nyt se on tehty

U

lvilan Sotaveteraanit ry. oli aikanaan esittänyt, että kaupunki kustantaisi ulvilalaisille Tammenlehvätunnuksen
omaaville veteraaneille päivittäisen lämpimän aterian. Asian käsittely on kestänyt kaupungin koneistossa
aivan liian kauan. Kuten Hietanen toteaa Tuntemattomassa sotilaassa: ”Ei tässä syyllisiä kaivata, vaan Lahtista
ja konekivääriä”. Onneksi asiaan on nyt saatu kunniallinen päätös. ”Lahtista ja konekivääriä” ei löytynyt, vaan Ulvilan
kaupunginhallitus päätti rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan esityksen mukaisesti, että kaupunki kustantaa ja
toimittaa ateriapalveluun oikeutetuille ulvilalaisille sotaveteraaneille neljä ateriaa viikossa. Näin oli yhdessä veteraanien
kanssa sovittu. Kaupungin talousarviokokouksessa myös valtuusto antoi asian myönteiselle päätökselle laaja-alaisen tuen.
Aterioiden toimittaminen on nyt aloitettu. Koska kyseessä on uusi toiminta, uudet reitit ja uudet asiakkaat, on
mahdollista, että alkuvaiheessa saattaa esiintyä joitakin käytännön haasteita – mutta ne fiilataan kuntoon. Veteraaneille
on nyt toimitettu kirje, jossa on toimintaohjeet yhteystietoineen ja lomake palautteen antamiseksi, jotta kaikki saadaan
kohdalleen – tosin taitavat jo ollakin.

P

esäpallopitäjä Ulvilan virallinen pesiskausi käynnistyy Äitienpäivänä. Toki näimme jo ennakkoon, kuinka UPV
kaatoi aluemestaruusottelussa komeasti superpesisjoukkue KaMa:n. Kauden virallinen avausottelu on kuitenkin
UPV – Siilinjärvi. Äitienpäivän kunniaksi Ulvilan kaupunki tarjoaa osana hyväksyttyä yhteistoimintasopimustamme
otteluun ilmaisen sisäänpääsyn – kaikelle kansalle. Tervetuloa Ulvilan Yrittäjäareenalle Äitienpäivänä klo 15.00 alkavaan
kauden avausotteluun – pidetään Ulvilassa kotipesä kunnossa.
Ulvilan elinkeinopolitiikan kärki on kiistatta automaatio. Ulvilassa toimii useita kansainvälisiä teollisuusautomaatioita
ja logistisia järjestelmiä valmistavia yrityksiä. Meillä toimii lähes 40 automaatioalan yritystä. Se, että yritykset tehostavat
toimintaansa, perustuu usein juuri automaation lisäämiseen. Valitettavasti siitä seuraa usein henkilöstön vähennyksiä.
Se ei tietenkään ole hyvä asia, mutta lisääntyvä automaation tarve, edellyttää automaatiosuunnittelua, valmistusta,
asentamista ja huoltamista – eli toivottavasti töitä myös ulvilalaiselle automaatiolle.

U

lvilan on oltava myös kaupunkina edesauttamassa automaatiotoimialan kehitystä ja toimintaedellytyksiä.
Meillä onkin sopivaa tonttimaata myös uusille tulokkaille ja kaupunki pyrkii omalta osaltaan kehittämään
automaatioverkoston yhteistyötä. Uskomme nimittäin, että automaatioverkoston
yhteistyöllä ja kehittämisellä on myönteinen vaikutus myös muiden toimialojen
yritysten menestymiseen. Kuinka olisi – valtakunnallinen automaatiokeskus
Ulvilaan – ensi askeleet on jo otettu?

U

peeta, mahtavaa! Satamaito siirtyy Ulvilaan. Yritys on ostamassa
täällä sijaitsevan UponorInfran entisen tehtaan - kaikkine tiloineen ja
tontteineen. Yritys pitää tulevan uuden laitoksensa logistista sijaintia
hyvänä, jossa on myös mahdollisuus kehittää toimintaa entisestään – kasvattaa
maidon hankintaa, lisätä myyntiä sekä laajentaa tuotevalikoimaa.
Olemme käyneet yhdessä neuvotteluja Satamaidon siirtymiseen liittyvistä
käytännön teknisistä asioista, kuten asemakaavasta, käyttöveden toimittamisesta,
jätevesiasioista, tontin liittymistä sekä muista kaupungin vastuulla olevista asioista.
Yhtä kaikki – Satamaito - TERVETULOA Ulvilaan!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

