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Kaikesta huolimatta – tohinaa on ollut
Siitäkin huolimatta, että olemme joutuneet talouden tasapainottamiseksi toteuttamaan jo kuluvan kesän aikana
monessa työpisteessä lomautuksia, olemme hoitaneet runsaasti asioita ja ohessa järjestäneet vieläpä yhtä ja
toista tohinaa.

K

aupungintalolla on pidetty yllä koko ajan sellainen minimivahvuus, että kaikki välttämättömät asiat
on saatu hoidettua. Myös perinteiset tapahtumat ja niiden järjestelyt on pystytty pääsääntöisesti
toteuttamaan. Se on toki myönnettävä, että monilta osin palvelujen tasosta ja aikatauluista on jouduttu
jonkin verran tinkimään ja joustamaan. Kuitenkaan mitään suurempaa moitetta, saati katastrofia, ei kesän
ajalta ole minulle saakka kantautunut. Tätä tämä vaan nyt on lähes jokaisessa kunnassa. Ruoho ei taitaisi
sittenkään olla yhtään tämän vihreämpää minkään rajan takana.

L

ounaisrannikon Automaatiomessut heinäkuussa olivat menestys. Koska messuille oli vapaa pääsy,
kävijämäärää on varsin vaikea arvioida. Jonkinlaisen ovilaskelman mukaan messuilla kävi reilusti
yli tuhat vierasta. Näytillä olleet ihmis- ja muut palvelurobotit kiinnostivat erityisesti lapsiperheitä.
Keskustellessani näytteilleasettajien kanssa, myös he pitivät messuja erittäin onnistuneina ja kertoivat saaneensa
messupäivän aikana uusia yhteistyöavauksia. Siellä tehtiin siis myös oikeata bisnestä.
Käymme syksyllä messujen palautekeskustelun, jolloin arvioimme tämänkesäisen tapahtuman tulokset
ja päätämme myös messujen tulevaisuudesta. Itse uskon, että tapahtumalle tulee jatkoa joko vuosittain tai
vaihtoehtoisesti joka toinen vuosi järjestettävinä Lounaisrannikon automaatiomessuina – aika näyttää.

U

lvilalaisen automaation purjeissa on nyt valtakunnallista puhuria. Ulvilan automaatio-keskittymä
ja -osaaminen saivat valtakunnallista näkyvyyttä ja kuuluvuutta Suomi Areenalla, kun järjestimme
yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa automaation teemalla käytävän Suomi Areena
-keskustelun. Otsikkonamme oli ”Automaatio – työllisiä vai työttömiä”. Keskustelu käytiin yhdellä tapahtuman
päälavoista eli Purje-lavalla. Kuulijoita oli saapunut paikalle varsin hyvin ja keskustelua on voinut katsoa vielä
jälkikäteen MTV Katsomo. Ulvila oli hyvin esillä. Siitä kiitos myös juontaja Tuomas Enbuskelle, joka oli tehty
valmistelutyönsä hyvin ja piti itseni ohella Ulvilaa sopivasti esillä koko keskustelun ajan.
Elinkeinopoliittisen ohjelmamme mukaan automaation menestymisellä ja
kehittymisellä on positiivinen vaikutus myös muiden toimialojen yritysten
menestymiseen. Tähän uskomme vakaasti. Automaatioalalla on pelkästään
Ulvilassa reilusti yli 500 työpaikkaa ja toimialan liikevaihto lähestyy jo 200
miljoonaa euroa. Ei siis mitään nappikauppaa – nappikauppoja yhtään
väheksymättä.

V

anhakylän koulun laajennus- ja peruskorjaustyöt ovat
käynnistymässä. Urakoitsijoiden lopullinen valinta tehdään
kaupunginhallituksessa elokuun lopulla. Hanke tulee olemaan
Ulvilan kaupungille todella mittava ja haasteellinen puserrus sekä
taloudellisen että työn käytännön toteuttamisen näkökulmasta. Kuten jo on
aiemmin kerrottu, koulu tulee tekemään työtään useissa eri väistötiloissa. Nyt
vaaditaan kaikilta kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä. Harjunpään koulun
remontti kuitenkin osoitti - ”Hyvää kannattaa odottaa”.
Jännä juttu – siinä missä tämäkin kesä on ollut toiselle kaunis
ja aurinkoinen, on se ollut toiselle huono ja sateinen. Näin sitä
kuulee kylillä kerrottavan.
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