Kyläpäällikön kolumni 25.7.2017

Ellemme varmuudella tiedä ….

E

desmennyt presidentti Mauno Koivisto on todennut, ”ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään,
olettakaamme, että kaikki käy hyvin”. Minusta tuo toteamus on suorastaan viisaus. Vasta nyt olen
havainnut, että tuo ajattelu- ja toimintamalli ovat kuuluneet myös minulle yli 40-vuotisen virkaurani
ajan. Näin haluan ajatella ja toimia myös jatkossa. Olen ikuinen optimisti, vaikka pessimisti perusteleekin
omaa ajattelutapaansa sillä, että hän ei ainakaan pety koskaan.
Manun viisaus sopii kuin nappiin meneillään olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. En halua maalata piruja
seinille, mutta melko huteralta pohjalta olemme joutuneet tekemään kunnissa sote-valmisteluun liittyviä
päätöksiä. Päätöksiä on pitänyt tehdä lyhyiden määräaikojen puitteissa, vaikka monilta osiltaan lait ja koko
asia ovat täysin auki. Olettakaamme kuitenkin, että kaikki käy hyvin. En ole jälkiviisas, vaan muistutan, että
olen tälläkin palstalla todennut sote-uudistuksesta useampaan kertaan, että liialla kiireellä ei synny kuin … ja
niin edelleen. Nyt valmisteluun päätettiin ottaa lisäaikaa vuoden verran. Ainakin vielä tässä vaiheessa koko
sote-uudistus on hyppy tuntemattomaan. Joka toisin väittää, kirjoittakoot tietonsa pikaisesti julki.

U

LVILA - Automaattisesti paras – Automation City esittäytyi edukseen toisen kerran järjestetyillä
automaatiomessuilla. Annoimme tänä vuonna messuille uuden, yhteistyöteemaa paremmin kuvaavan
nimen. Nimi on Robottirannikon automaatiomessut. Satakunnan automaatioalan osaamiskeskittymään
kuuluvien yritysten verkostoa kutsutaan nimellä Robocoast, joka on suomeksi Robottirannikko, siitä nimi.
Messuovien sulkeutuessa ovensuulaskuri päätyi lukuun 1213. Hieno juttu!
Toimimme tulevaisuuden alalla. Automaatio- ja robottialalla on ollut Satakunnassa huikeata kasvua vuosina
2010 - 2016. Toimialan liikevaihto on 300 M€, jossa on kasvua 47 %. Henkilöstön määrä on 1050 htv, jossa on
kasvua 60 %. Palkkasumma on 54 M€, jossa on kasvua 57 %. Ja tiedättekö mitä? Kohtuullinen osa tästä upeasta
kasvusta sataa suoraan myös Ulvilan elinvoimaisuuden laariin.

M

uistattehan, että Ulvilan keskiaikaiset Hansamarkkinat
järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti vapaaajankeskuksen eli Kaskelotin ympäristössä 5.
– 6. elokuuta. Uskotaan, että Hansamarkkinat sopeutuvat
jokisiltatyömaan vuoksi loistavasti myös Kaskelotin maastoon.
Tervetuloa, nähdään markkinoilla.

O

petusministeri Sanni Grahn-Laasonen kävi tutustumassa
Leineperin ruukin metallitaideviikkojen näyttelyihin sekä
Vuoden nuori korusuunnittelija - kilpailuun. Ministeri
tapasi nuoria korusuunnittelijoita töidensä ääressä. Hän oli
selkeästi kiinnostunut näkemästään.
Vuoden Nuori Koruntekijä – kilpailu järjestetään Leineperin
ruukilla 1.6. – 31.8.2017 välisenä aikana. Näytillä on todella upeita
nuorten koruntekijöiden töitä – kannattaa käydä. Jos et ole vielä
käynyt katsomassa – vielä ehdit.
Ajatus: ”Mitä selkeämpi tie, sitä helpommin sen kuopat
näkyvät.” (Frank Seymore)
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

