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Eikö niin?

U

lvilan iltatoritoiminta käynnistyi kaupungin 650-juhlavuoden merkeissä viime viikon tiistaina. Eikö
niin, että hieno homma? Toivotaan nyt, että toritoiminta otetaan meillä Ulvilassa omaksi siten, että
myyjien kannattaa jatkossakin tulla tänne kesätiistaisin esittelemään ja myymään tuotteitaan. Tori kun
ei toimi ilman myyjiä eikä toisaalta ilman ostajia. Molempia pitää olla riittävästi. Nyt vain pitää olla puolin ja
toisin jonkin aikaa turnauskestävyyttä siten, että toiminta vakiintuisi myyjille sen verran kannattavaksi, että
Ulvilan iltatorille kannattaa tulla kaupantekoon.
Avajaistiistaina oli tarjolla liha- ja kalatuotteita, ohrakryynivelliä ja hernekeittoa, luomutilan yrttien ja
vihannesten taimia, vaatteita ja kenkiä sekä torikahvilan monenlaisia tuotteita. Iltatori palvelee jatkossa kesäajan
tiistai-iltaisin. Kaupunki ei peri iltatorin myyntipaikoista vuokraa. Paikan päällä toimintaa emännöi iltatorin
puuhanainen Kristiina Heinonen, jonka kanssa voi sopia suoraan myyntipaikoista. Laitetaan siis iltatoristamme
sana kiertämään eli tervetuloa tutustumaan toritarjontaan ja samalla aistimaan mukavaa toritunnelmaa!

A

utomaatioteollisuutemme edunajamisessa on nyt saavutettu yksi tärkeä askel. Olemme yhteistyössä
ulvilalaisten automaatiotoimijoiden kanssa esittäneet toistuvasti, että tulevaan hallitusohjelmaan
tulee saada selkeä kirjaus automaatioteollisuudesta. Olemme esittäneet tavoitteemme pääministerille
ja kehitysministerille. Nyt saavutettu tärkeä askel on se, että Satakuntaliiton kokoamiin maakunnallisiin
hallitusohjelmatavoitteisiin on jo saatu tämä kirjaus.
Satakunnasta esitetään tulevaan hallitusohjelmaan otettavaksi automaatio- ja robottitoimialoista seuraavaa
kirjausta: Satakunnan teollisuusvision toteutumista tukee osaltaan myös Satakunnassa vahvojen automaatioja robottitoimialojen kehittäminen. Kehittämällä automaatioverkostoa ja sen tuomaa kilpailuetua saadaan
Satakunnasta muodostumaan yrityksiä houkutteleva vetovoimainen toimintaympäristö ja sijoittumiskohde.
Automaatioverkoston yhteistyöllä ja kehittymisellä on positiivinen vaikutus myös muiden toimialojen yritysten
menestymiseen. Valtion tuen avulla voidaan turvata alalle riittävät tukitoimet koulutukseen, tutkimukseen,
tuotekehitykseen sekä viennin edistämiseen.
Tuttua tekstiä. Se on nimittäin pitkälti samaa tekstiä kuin meillä on kaupunginvaltuuston hyväksymässä
Ulvilan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa. Seuraava edunajamisen edistysaskel olisi se, että tuo teksti päätyisi
kirjaukseksi valmisteilla olevaan hallitusohjelmaan. Sitä kautta syntyisi hyvät edellytykset myös ulvilalaisen
automaatio- ja robottiteollisuuden ja samalla koko Ulvilan kehittymiselle eli eteenpäin
menemiselle.

U

lvilan kaupungin maastojuoksun mestaruuskisat kokosivat toissa
viikon torstai-iltana Kaskelotin maastoon kaiken ikäisiä juoksijoita.
Räknäilin, että meistä vanhimman ja nuorimman sarjoissaan
viivalle asettuneen kisailijan ikäero oli 57 vuotta, nimittäin pikkuisen
Lumi-Ilonan ja erään Vaarin. Huomasin, että monen pienen juoksijan
kohdalla illan kohokohta oli juuri palkintojenjako. Nuorimpien sarjoissa
sai ihan jokainen juoksija kaulaansa upean mitalin kaulanauhoineen, oikein
palkintokorokkeella seisten ja päälle vielä mitalivalokuvaukset. He kaikki
olivat voittajia. Oli todella ilo jakaa palkintoja ja nähdä kuinka innoissaan
nuorimmat alle 5-vuotiaiden sarjan juoksijat olivat. Kyllä se vaan on niin, että
vielä tänäkin päivänä monipuolinen urheilu ja siinä ohessa myös pieni ja rehti
kilpaileminen antavat lapsille ja nuorille osallistumisen, yrittämisen, joskus
myös menestymisen elämyksiä - vieläpä terveitä elämyksiä - miksei
myös meille veteraaneille.
Juhlavuotenamme tapahtuu - käy katsomassa kaupungin
kotisivuilta juhlavuoden tulevat tapahtumat!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

