Kyläpäällikön kolumni 9.6.2016

Golfia pelaava hitsarirobotti – tule katsomaan

T

orstaina heinäkuun 14. päivänä järjestetään Sataedun eli ammattikoulun tiloissa ensimmäistä
kertaa Lounaisrannikon Automaatiomessut. Esillä olevat automaatioyritykset tuovat kaiken kansan
kummasteltavaksi myös mielenkiintoisia ”ihmisrobotteja”. Näytillä on muun muassa hitsausrobotista
sovellettu golfia pelaava robotti. Niin ikään messuilla voit nähdä drinkkejä sekoittavan robotin ja vastaasi
voi kävellä 19:ää eri kieltä puhuva ”automaatioihminen” elikkäs herra robotti. Toki messuilla on esillä
ammattiluokan asiaakin, mutta ehkäpä nuo jokamiehen kapistukset saavat paremmin liikkeelle meitä tavallisia
kansalaisia. Messuille on vapaa pääsy, joten tule katsomaan.
Kun tulet, varaa aikaa myös siihen, että non-stopbussi kuljettaa messuyleisöä maksutta puolen tunnin
jaksotuksella kolmessa automaatioalan yrityksessä tai paremminkin yrityksestä toiseen. Tuona päivänä ovet
ovat auki ainakin Satmaticissa, Sermatechissä ja Sata-Automaatiossa.

U

lvilan kaupunki yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa järjestävät tuona samaisena
torstaipäivänä automaation teemalla käytävän Suomi Areena -keskustelun. Koska keskustelu saatiin
yhdelle Suomi Areenan päälavoista, se järjestetään tällä kertaa Porissa.

”Automaatio – työllisiä vai työttömiä” -keskustelu käydään Purje-lavalla, Porin Raatihuoneen puistossa
torstaina 14.7.2016 klo 15.15 - 16.00. Tähän keskusteluun osallistuvat liikenne- ja viestintäministeri Anne
Berner, Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, Cimcorp Oy:n liiketoimintayksikön johtaja Tero Peltomäki
sekä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen. Keskustelun kommentaattorina
toimii
Robotics Finlandin toiminnanjohtaja Cristina Andersson ja keskustelun juontajana toimii TV:stä tuttu
sanasieppo Tuomas Enbuske. Minusta on tosi hienoa, että saamme näin myös ulvilalaista automaatiota esille
valtakunnallisen keskustelun ohessa.

M

uutoksia miehistöön. Kullaan kunnassa ja Ulvilan kaupungissa pitkän päivätyön tehnyt hallintojohtaja
Mikko Polvenlahti siirtyy piakkoin sille hyvin ansaitulle eli eläkkeelle. Virallisesti hän jättää
kaupungintalon muonavahvuuden 1.10.2016, mutta käytännössä jo kesäkuussa.
Mikko on pyörittänyt kahden kunnan hallintoa yhteensä lähes 40 vuoden ajan.
Hänet tunnetaan kunnallishallinnon todellisena osaajana. Hän on keskittynyt
työssään aina vain olennaiseen ja valmistelut asiat päätettäväksi puhtaasti
lakien, asetusten ja muiden faktojen pohjalta. Erityisesti minulle hän on ollut
työssäni tärkein aisapari. Hän on usein tasoittanut asioiden etenemistä siten,
että olemme monasti yksissä tuumin päätyneet ”vauhdin ja rauhallisuuden”
välimaastoon – näin kevyesti asian ilmaistuna.
Mikon jälkeen uutena hallintojohtajana aloittaa seuraava Mikko eli nykyinen
talouspäällikkömme Mikko Airaksinen. Kun hän sattuu kohdallenne, niin
nypätkää minun luvallani hihasta ja käykää jutulle. Minusta on tärkeätä, jopa
välttämätöntä, että kuntalaiset tuntevat meidät omikseen.
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen – mikään ei voi olla sen kesäisempää
kuin koululaisten vapautuminen kesälaitumille – aurinkoista kesää.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

