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Samapa tuo – kunhan on kesä!

O

len aiemmin ollut ihminen, jolle kaikki vuodenajat ovat olleet yhtä mieluisia. Nyt vanhemmiten
etenkin valoisuus on alkanut maistua paremmalta kuin syksyn ja talven pimeys. Koska en kuitenkaan
ole mikään helteenpalvoja, taitavat minulle parhaita vuodenaikoja olla nykyisin loppukevät ja alkukesä.
Silloin alkaa olla jo riittävän valoisaa ja sopivan lämmintä. Jotenkin muuten tuntuu, että nykyisin suomalaiset
kesäsäät ovat varsin arvaamattomia ja yllättäviä. Sää voi olla keskellä kesää ihan mitä vaan. Samapa tuo, kunhan
on kesä - mieluusti vähäluminen.

S

uomi Areena rantautui Ulvilaan. Valtakunnallisesti merkittävä yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma
SuomiAreena rantautui 650-juhlavuoden kunniaksi myös Ulvilaan kahden keskustelun ajaksi. Keskustelut
kokosivat paikalle yhteensä lähes 300 kuulijaa. Friitalan koulun pihassa käydyssä keskustelussa ”Koulun ovet
auki maailmaan – case Icehearts” kävi ilmi, että tärkeintä on ihmisestä ja lapsesta välittäminen. Kokemäenjoen
rannalla, Ulvilan Naparannassa toteutetun keskustelun otsikkona oli ”Kuuma Porin kuntaliitoskeskustelu”.
Yhteisesti todettiin, että tällä hetkellä ei ole vireillä kuntaliitosselvityksiä. Demokratia on puhunut ja päätökset
on tehty. Sen sijaan yhteen ääneen todettiin ja myönnettiin, että ilman avointa ja luottamuksellista yhteistyötä
jatkossa ei pärjää yksikään kunta. Keskustelun lopuksi käteltiin kuvaannollisesti yhteistyön merkiksi ja
vakuudeksi – hieno homma. ”Se on siinä” – tällä erää.

U

lvilalainen automaatioteollisuus näytti iskukykynsä. Elinkeinoelämän hieman alavireisessä ilmapiirissä
ulvilalaisen automaatioteollisuuden yhden lippulaivan Cimcorpin saama jättitilaus Kiinasta on
superupea uutinen. Yhtiö kertoi, että kyseessä on lähes 30 miljoonan euron arvoinen tilaus, joka
sisältää automaatiojärjestelmät koko rengastehtaan materiaalivirran hallintaan. Tilaus on yhtiön tähän asti
suurin. Onnittelut ja kiitokset Cimcorpille myös täältä kaupungintalon kulmahuoneesta.
Kaupungin elinkeinopoliittisessa ohjelmassa olemme linjanneet tehtäväksemme kehittää Ulvilan
automaatioverkostosta houkutteleva vetovoimatekijä ja sijoittumiskohde yrityksille. Tätä linjausta edesauttaa
ja tukee kaupungin ja yrittäjien yhteinen näkemys siitä, että automaatioverkoston yhteistyöllä ja kehittymisellä
ymmärretään olevan positiivinen vaikutus myös muiden toimialojen yritysten menestymiseen. Olemme siis
vilpittömästi iloisia yritystemme menestyksestä.
Näkyykö automaation teemalla tekemämme edunajamistyö uunituoreen hallituksen ohjelmissa ja linjauksissa,
on vielä odotuksen asteella. Tietoyhteiskuntakehityksestä eli digitalisaatiosta on
hallitusohjelmassa useampiakin kirjauksia. Digitalisaatio on hallituksen strategian
läpileikkaava teema, sanotaan. Miten tähän läpileikkaavaan teemaan asettuvat
ulvilalainen automaatio ja robotisaatio – sen aika näyttää. Tätä ainakin
olemme päättäjien kärkijoukoille painottaneet.

L

eineperissä on käynnistetty piknik-sunnuntait koko heinäkuun
ajaksi. Minulle on usein sanottu, että Leineperi on upea paikka, mutta
sinne pitää saada joitakin uusia avauksia. No nyt on taas saatu yksi
uusi avaus – heinäkuun piknik-sunnuntait. Piknik-tapahtuman kuuluu
koostua eväistä, kauniista luonnosta ja mielellään myös kevyestä ohjelmasta,
esimerkiksi musiikista. Tätä ne ovat olleet. Puitteet tällaiselle pikniktapahtumalle ovat Leineperissä aivan mahtavat. Kun sattuu vielä kohtuullinen
sää, niin tunnelma on leppoisan kesäinen. Nyt vain sana kiertämään ja joka
heinäkuun sunnuntai aina vain lisää väkeä paikalle, seuraavan kerran
taas ensi sunnuntaina. Leineperin piknikeissä tuntuu nyt vallitsevan
yhdessä tekemisen henki – hieno homma.
Vaikka kesällä on lupa löhöillä ja grillailla – niin välillä
kuitenkin tossua toisen eteen, eikö niin?
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

