
Ulvilan asukasluku on ollut jo pitkään aleneva. Asukaslukumme on laskenut parikymmentä vuotta 
lähes joka vuosi. Nyt se on loppu. No joo, toivotaan ainakin, että näin olisi. Ennakkotietojen mukaan 
nyt näyttää nimittäin siltä, että asukaslukumme olisi pitkästä aikaa kasvanut noin 20 – 30 asukkaalla 

vuonna 2015. Tiedot ovat tässä vaiheessa ennakkotietoja. Lopulliset luvut saamme myöhemmin. Mikä tämän 
kasvun on saanut aikaiseksi, ei selvinne varmuudella koskaan. Itse uskon siihen, kun yleisesti ottaen on tuulta 
purjeissa, se huomataan muuallakin. Pidetään vain huoli, että näin koetaan jatkossakin.

SOTE-pohdittavaa piisaa vielä tulevillekin vuosille. Sanotaan, että on syntynyt SOTE-ratkaisu. Olisi 
rehellisempää sanoa, että on syntynyt näkemys SOTE-palvelujen tuottamisen valmistelun aloittamisesta. 
Tavallaan olemme vasta lähtöruudussa. Näin siksi, että ennen kuin uudet itsehallinto- ja SOTE-

alueet aloittavat toimintansa, on löydettävä ratkaisu ja ennen kaikkea sopu kymmenistä, ellei jopa sadoista, 
merkittävistä asioista. Otan esille niistä yhden. 

Meillä nykyisillä SOTE-palveluja järjestävillä kunnilla ja kuntayhtymillä on omistuksessamme merkittävä 
määrä kiinteistöjä, esimerkiksi terveyskeskuksia ja sairaaloita. Niiden tasearvon sanotaan olevan yhteensä 
noin 5 – 6 miljardia euroa. Kun rakennusten hallinta siirtyy toiselle toimijalle, on siitä sovittava kaupalla tai 
vuokralla. Käypä hinta tuosta kiinteistömassasta on luokkaa 12 miljardia euroa. Mistä rahat? Joku sanoo, että 
verorahoilla ne on jo kerran maksettu, eikä niistä yhteiskunnan tarvitse toista kertaa maksaa. No jos ei tarvitse, 
niin kaipa niiden mukana siirtyvät näihin rakennuksiin kohdistuvat velat kunnilta ja kuntayhtymiltä SOTE-
alueille. Jos eivät siirry, niin hullua sekin olisi. Kunnat ja kuntayhtymät maksaisivat velkoja rakennuksista, 
joiden arvot olisivat toisten toimijoiden kirjanpidossa. No, näinhän se ei tietenkään voi olla. Kunta ja valtio 
ovat eri asia, joten vastikkeetta rakennuskanta ei voi siirtyä toimijalta toiselle. Kaikkeen toki voidaan löytää 
ratkaisu, mutta tätä juuri tarkoitin – pohdittavaa ja sovittavaa piisaa. 

650-juhlavuosi toteutui upeasti. Teemoitimme juhlavuotemme tapahtumille. Se oli viisas ratkaisu. 
Tapahtumakalenteriimme kirjattiin 88 erilaista tapahtumaa. Useat järjestäjät ovat kertoneet, että 
650-juhlavuoden tapahtuman toteuttaminen on antanut heidän toimintavuoteensa uutta potkua. He saivat 
jokainen laittaa itsensä likoon juhlavuoden onnistumiseksi. Sen he ovat todellakin tehneet ja siitä suuret 
kiitokset. Myös kaupungin oma väki on näyttänyt innokkuutensa, joustavuutensa ja osaamisensa kaupungin 

vastuulla olleissa tilaisuuksissa.

Yhtä kaikki - jokainen ulvilalainen ja myös ulkokuntalainen on halutessaan 
voinut osallistua lukuisiin tapahtumiin joko tapahtuman järjestäjänä tai 
osallistujana. Tästä on hyvä jatkaa – ainakin  minun mielestäni.

Positiivinen elämänasenne, onko se opittavissa? On. Olemalla 
positiivinen selviät ikävistäkin tilanteista energisempänä ja voit 
suunnata katseen nopeammin tulevaisuuteen. 

Positiivisen elämänasenteen lyhyt oppimäärä: 1. Kiinnitä huomio myönteisiin 
asioihin. 2. Ole kiitollinen. 3. Nosta leuka pystyyn. 4. Hymyile. 5. Älä anna 

periksi. Tämän lyhennelmän tein lukemastani artikkelista ”Huippukuntoon - 
Opettele positiivinen asenne”.

Siinä sitä on elämänfilosofiaa, jota eräs JukkaPoikakin on 
noudattanut jo pitkään. 

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 20.1.2016
Taidamme olla lisääntymään päin! 



Ulvilaan rakennetaan uusi jokisilta vuosina 2017 – 2018. Suunnitelmia esiteltiin valtuustosalissa 
tammikuussa. On syytä muistaa, että kyseessä on valtion tie ja valtion silta, ei kaupungin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että valtio suunnittelee, rakennuttaa ja maksaa oman siltansa ihan itse. Kaupungin 

rooli on olla suunnittelukumppani ja lausunnon antaja. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettemme yritä ja pysty 
vaikuttamaan miten silta rakennetaan ja miltä se näyttää. Valtiolla on omat luokitukset, joiden mukaisesti 
siltahankkeet toteutetaan. Jos haluamme suunnitelmiin omia sormenjälkiämme, sellaiset maksamme itse. 
Toiveitamme voidaan ottaa huomioon, kunhan vaan pörssimme kestää niiden kustannukset. 

Rakennustyöstä aiheutuu aikanaan liikenteen sujuvuudelle luonnollisesti haittaa. Työmaa on lähes 
puolentoista vuoden myllerrys. Tällöin moottoriliikennettä ohjataan liikennevaloilla kulkusuunnittain 
vuorotellen nykyisen sillan viereen rakennettavalle varasillalle. Otetaan kuitenkin sellainen asenne, että sopu 
sijaa antaa - hyvää nimittäin kannattaa odottaa.

Kuntien taloustalkoot jatkuvat. Niin jatkuvat myös meillä. Talousarvion mukaan talouden 
tasapainottamiskeinoina vuonna 2016 käytetään Ulvilassa muun muassa omaisuuden myyntitulojen 
lisäämistä sekä henkilöstösäästöjä. Koska talouden tasapainoa pitää syntyä jo tänä vuonna, nyt on 

toimittava sekä tulo- että menopuolella. 

Tulopuolta - Kaupunki omistaa edelleen kiinteistöjä ja osakehuoneistoja, joille kaupungilla itsellään ei 
ole käyttöä. Niiden omistaminen ei ole perusteltua. Ne eivät tuota kaupungille tuloja, sen sijaan ne 
aiheuttavat kustannuksia. Kyseiset kohteet on perusteltua laittaa julkiseen myyntiin. Korostan edelleen 

- emme ole myymässä ”kultaisia munia munivia kanoja”.  

Menopuolta - Ennen sanottiin, että yhteiskunnan leipä on pitkä, mutta kapea. Nykyisin sen sanotaan 
enää olevan kapea. No ei ihan näin, mutta myös Ulvilan kaupunki joutuu käynnistämään 
yhteistoimintamenettelyn, joissa on tavoitteena valtuuston asettama 1,2 miljoonan euron 

suuruinen henkilöstösäästö vuonna 2016. Käytettävissä ovat kaikki keinot.

Kuntatyönantajien selvityksen mukaan viime vuonna käytiin säästötoimenpiteistä yhteistoimintaneuvotteluja 
53 kunnassa tai kuntayhtymässä. Tänä vuonna niitä arvioidaan käytävän ainakin 37 

kunnassa tai kuntayhtymässä. Viime vuoden neuvottelut johtivat lomautuksiin 
15 kunnassa tai kuntayhtymässä ja taloudellisin perustein tapahtuviin 

irtisanomisiin 22 kunnassa tai kuntayhtymässä. Yhteensä viime vuonna 
kunta-alalla lomautettiin noin 4 900 henkilöä. Näiden lisäksi taloudellisin 
perustein kuntasektorilla irtisanottiin viime vuonna noin 250 henkilöä.  

Arvion mukaan tänäkin vuonna 16 kuntaa tai kuntayhtymää lomauttaa 
noin 2 300 henkilöä, keskimäärin 16 kalenteripäiväksi. Lisäksi kunta-alalta 
arvioidaan irtisanottavan noin 300 henkilöä. Raakaa se on peli Pohjolassa 
– nykyisin myös meillä kunta-alalla.

YT-neuvotteluja käydään pakon sanelemana useissa kunnissa – ”raha 
ratkaisee”, lauloi aikanaan Irvin Goodman. 

”Ei onni synny sellaisen saavuttamisesta, mitä meillä ei ole, vaan 
sen arvostamisesta, mitä meillä jo on.”

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 3.2.2016
Valtion tie ja valtion silta! 



Tosi mahtavalta, mutta ajan myötä tarpeet ja mahdollisuudet muuttuvat. Tämä on tullut esille erään 
mahdollisen maakaupan valmistelussa. Parikymmentä vuotta vanhoissa kaavoissa on pappilan taakse, 
jokirannan tuntumaan osoitettu pari Y-tonttia. Toinen on kulttuurille ja toinen on urheilutoiminnalle. 

Tuolloin ajateltiin, että sinne rakennetaan joskus Ulvilan kulttuurikeskus ja ikioma Wembley-stadion sekä 
UlvilaAreena eli jäähalli. Rehellisyyden nimissä – enää emme ajattele noin.

Maapolitiikan nyrkkisääntö on: Maata kannattaa ostaa aina kun sitä on tarjolla, sillä sen valmistus on lopetettu. 
Maan arvon määrittelee kolme tekijää, jotka ovat sijainti, sijainti ja sijainti. Näillä perusteilla valmistelemme 
tätä maakauppaa päätettäväksi. Kaupungille hankittaisiin jokirannan tuntumasta yksi kaupungin 
houkuttelevimmista alueista. Alue voidaan jalostaa asemakaavalla upeaksi asumisen tonttimaaksi. Ostorahat 
saisimme tonttien myynnillä takaisin. Kauppaa puoltaa se, että maanomistajalla on halutessaan mahdollisuus 
käynnistää lunastus, koska alue on osoitettu kaavoissa yleiseen tarkoitukseen eli kulttuurille ja urheilulle. 
Maanomistaja on itse tavallaan pattitilanteessa maittensa käyttämisessä. Kaupunki puolestaan on eräänlaisessa 
pakkoraossa oston suhteen – ostamme joko vapaaehtoisesti tai pakolla. Pakossa kauppahinta määritellään 
toimituksessa.

Kilpailukykysopimusta tai -loikkaa odotellessa käynnistetään Ulvilassa välittöminä säästötoimenpiteinä 
henkilöstön lomautukset. Nyt ei ole syytä vatulointiin, kun pitää toteuttaa valtuuston tahto. 
Vatulointi tarkoittaa ”puuhastelua saamattomasti, välittämättä tuleeko valmista”. Nyt on tultava. 

Käydyissä YT-neuvotteluissa lomautustarkastelu koski koko henkilöstöä. Valtuuston asettama 1,2 M€ 
säästö henkilöstömenoihin olisi saatu aikaan, jos koko kuukausipalkkainen henkilöstö olisi lomautettuna 21 
kalenteripäivää ja tuntipalkkaiset olisivat lomautettuna 15 työpäivää. Ihan näin ei voitu toimia. Laadittujen 
selvitysten jälkeen tehtiin kaupunginhallitukselle esitys niistä tehtävistä, joita rajoitukset koskevat. Näissä 
tehtävissä lomautuksia ei voida toteuttaa joko lainkaan tai ne toteutetaan edellä mainittuja jaksoja lyhempinä. 
On täysin selvää, että jokainen lomautus näkyy kaupungin tuottamien palvelujen tasossa. Jos on kuitenkin 
yhteistä tahtoa hoitaa tehtävät, onnistumme kohtuullisesti. Toivon, että lomautukset halutaan toteuttaa siten, 
että ne näkyvät kuntalaisten palveluissa mahdollisimman vähän.

Palovainionpuiston maisemamäestä satelee kiitoksia. Kun aina välillä on ollut 
lunta maassa, niin olen ilolla havainnut kuinka paljon Palovainionpuistoon 
toteutettu maisemamäki vetää paikalle pulkkailijoita. Vanhemmat tuovat 

lapsiaan sinne kauempaakin. Jo silloin, kun mäki oli suurin piirtein härmän 
peitossa, siellä laskettiin mäkeä. Mäet ovat paikoin aika hurjia, joten jokainen 
kiivetköön vain niin korkealle, kuin taidot riittävät. 

Ajattelin, että siellä voisi järjestää lapsille jonkinlaisen talvitapahtuman. 
Olisi vaikka pulkkamäkeä, nuotiota ja makkaran paistoa, kuumaa mehua 
ja vaikka koira- tai hevosvaljakkoja. Heitänpä tässä haasteen – jos ei enää 
tänä keväänä, niin toteutetaan sellainen sitten viimeistään ensi vuoden 
laskiaisena. Jos kiinnostut asiasta, ota yhteyttä vapaa-aikatoimen Markkuun. 

Hän joukkoineen auttaa järjestelyissä ja kaupunki antaa luvan alueen käyttöön 
eli ”se on siinä”.

Optimismi synnyttää positiivista todellisuutta ja pessimismi 
puolestaan negatiivista todellisuutta. Positiivisuuteni 
taitaa olla suvunperintöä, joten Luojalle siitä suuri kiitos! 

Tällaisena on helpompi elää. Toki toisenlaisiakin tunnen. Heillä ei 
näytä olevan helppoa

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 16.3.2016
Ulvilan kulttuurikeskus ja jäähalli – miltä kuulostavat?



… ellei kissa itse? Tämä ikiaikainen sanonta tarkoittaa sitä, ettei kenenkään pidä panna kynttiläänsä 
vakan alle, jos on jossakin asiassa erinomainen. Suomalaiset ja anteeksi vain, usein myös satakuntalaiset, 
katsovat vaatimattomuuden niin suureksi hyveeksi, että vähäistäkin itsensä esilletuomista tai kehumista 
on pidetty jopa suurena syntinä. Minä en pidä sitä syntinä lainkaan, enkä myös pidä vaatimattomuutta 
erityisen suurena hyveenä – sorry vaan. Tervettä itseluottamusta saa ja pitää olla. Nyky-yhteiskunta 
vaan on sellainen. 

Koska hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas, niin minusta Ulvilan kaupungin virkamiehillä 
ja myös luottamushenkilöillä on jopa velvollisuus nostaa tuota kissan häntää itse eli tuoda esille hyviä 
asioita ja kehua eli markkinoida kotikaupunkiamme – toki totuuden ja kohtuuden rajoissa. Ulvilassa 
ovat monet asiat todella hyvin, Ulvila on upea paikka elää, asua, tehdä työtä ja yrittää. Pidetään itse 
nämä hyvät asiat esillä, pahat pysyvät pitämättäkin. Kuvitelkaapa yritystä, jossa henkilökunta ja 
päättäjät itse väheksyisivät ja aliarvostaisivat omaa toimintaansa. Se yritys ei kauaa eläisi.

Lomautukset käynnistyvät. Meistä ei kukaan huuda hurraahuutoja sen vuoksi, että käynnistämme 
nyt henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi lomautukset. Kohta ne alkavat ja näkyvät varmasti 
palvelutuotannossamme. Lomautus koskee meitä kaikkia, tosin hieman eripituiseksi määrättynä. 

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu päättää kaupunginjohtajan ja osastopäälliköiden 
lomautuksista. Niistä päätettiin viime maanantaina – tuli koko kattaus eli 21 kalenteripäivää per 
sierainpari. 

Oli muuten mielenkiintoista oli lukea lehdestä, kun kollegani Huittisista kertoi, että heillä ”suurin 
yksittäinen tekijä vuoden 2015 ylijäämäisen tuloksen saavuttamisessa oli viime vuonna toteutetut 
lomautukset. Niillä saadut menovähennykset kattavat toteutuneesta ylijäämästä noin 60 prosenttia.” 
Saatiin sillä siis jotakin aikaiseksi – M.O.T.

Myös kesäaamuna pitää päästä töihin. Porin seudun 
joukkoliikennelautakunta käsitteli viime viikolla Ulvila - Pori 
välisen liikenteen aikataulumuutoksia. Olimme antaneet 

ohjeet, että bussiliikenteen aikataulut tulee laatia siten, että täältä ja 
tänne pääsee kohtuudella töihin ja kouluihin. Asialistalla ollut esitys 
koulujen kesäloma-ajan arkipäivien bussitarjonnasta ei olisi turvannut 
aamukahdeksaksi Poriin töihin pääsyä. Esitimme pikaisesti, että näin ei 
voi olla. Kokouksessa tehtiin muutos, että aikatauluun lisätään kesäajan 
arkipäiviin yksi vuoro, joka on Porissa jo varttia vaille kahdeksan. 
Tarkemman aikataulun mukaan se näyttäisi olevan Kauppatorilla 
klo 7.41. Toki jatkossakin bussivuorojen käyttöastetta seurataan ja 

tarpeellisuutta arvioidaan myös uudestaan. Pääperiaatteemme on, että 
työ-, koulu- ja tarpeelliset asiointivuorot tulee turvata. Iltojen, öiden ja 

viikonloppujen kuppilakuljetukset jokainen saa hoitaa itse. Tämä lienee 
kohtuus? 

Pahanilmanlintu sanoo, että taas tuulee väärästä suunnasta. 
Hyväuskoinen odottaa, että kohta sen suunta muuttuu. 
Säädetään me sillä aikaa omat purjeemme kohdalleen ja 
annetaan mennä.

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 14.4.2016
Kukapa se kissan hännän nostaa…



Kunnan elinvoimaisuus on jatkossa nykyistäkin tärkeämpi tehtävä kuntien toiminnassa. Ihmisten pitää 
myös viihtyä omassa asuinkunnassaan. Yksi elinvoimaisuuden mittari on perinteisesti ollut kunnassa 
järjestettävien tapahtuminen määrä ja monipuolisuus sekä niitä kohtaan osoitettu kiinnostus. Kunnat 

eivät itse järjestä kaikkia tapahtumia, vaan niitä järjestävät tahoillaan lukuisat vapaaehtoistoimijat. Kunnan 
rooli on luoda puitteet ja edellytykset sekä olla tarvittaessa joiltakin osin mukana tapahtuman toteutuksessa. 

Meillä on Suomessa neljä upeata vuodenaikaa. Ei niin hyvää, ettei jotain pahaakin. Erilaiset vuodenajat luovat 
tapahtumien järjestämiselle ja ennen kaikkea niiden onnistumiselle valtavan haasteen, jopa riskin. Jos sää ei 
suosi, usein käy heikosti. Väki ei liiku ja tilaisuuksista häipyy onnistumisen henki eli ne menevät pieleen. 

Tämä kevät on suosinut kohtuullisesti monia tapahtumiamme. Leineperin vappumarkkinoilla ja Ulvilan 
Yrittäjien Äitienpäivämarkkinoilla oli upea, lähes kesäinen sää. Kaupungin maastojuoksumestaruuskisojen sää 
oli koleahko, mutta selkeästi parempi kuin viime vuonna. Tulevan viikonlopun sääennusteet eivät valitettavasti 
lupaa parhaita kelejä UPV:n pesiskauden avausottelulle, Leineperin kevättorille eikä Kullaan Urheilijoiden 
70-vuotisjuhlahölkälle, joitakin mainitakseni. Kuulisipa säiden valtiatar nyt JukkaPojan toiveen kauniista 
kevätsäästä myös tälle viikonlopulle. Toivotaan parasta, ei pelätä pahinta. Osallistutaan tapahtumiin, jos vain 
suinkin ehdimme – satoi tai paistoi, eikä olla sokerista.

Kaupungintalon lomautukset aiheuttavat osaltaan tulevana kesänä sen, että kaupungintalo on suljettuna 
juhannuksen jälkeen viisi viikkoa. Tämä ei tarkoita sitä, ettei välttämättömiä asioita hoideta. Se 
tarkoittaa vain sitä, että sekä kantaosan että uuden osan ulko-ovet ovat suljettuina. Näkyvälle paikalle 

ovien viereen tulee kuitenkin selkeät tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat kulloinkin tavoitettavissa. ”Asialliset 
hommat hoidetaan”, enkä jatka, että ”muuten ollaan kun Ellun kanat”, kuten Tuntemattomassa sanottiin.

Satakunnan sote-uudistuksen eli Satasoten valmistelu jatkuu. Työhön on valjastettu väkeä kuin lähdettäisiin 
sotaan. Kahdeksaantoista valmisteluryhmään on ehdolla peräti yli  400 henkilöä.  Kaikkiaan valmistelutyössä 
meitä on mukana lähes 550 eri tahojen edustajaa. Jäsenet nimetään kuntien, kuntayhtymien, kolmannen 

sektorin toimijoiden, yritysten, oppilaitosten, henkilöstöä edustavien ammattiliittojen 
sekä muiden sidosryhmien esitysten pohjalta. Itse toivon ja haluan myös uskoa, 

että valmistelusta syntyy hyvää jälkeä. 

Hankkeen projektisuunnitelma on tulossa kunnallisvaltuustojen 
hyväksyttäväksi vielä ennen kesää. Näin tulee myös meillä Ulvilassa. 
Projektisuunnitelmassa sovitaan mitä tavoitellaan, mitä tehdään, ketkä 
tekevät, millä aikataululla edetään ja millä budjetilla valmistelutyö tulee 
tehdyksi. Yksityiskohdista päätetään ja sovitaan myöhemmin. Siinä sitä 
saattaakin tulla melkoinen vääntö, kun ryhdytään pohtimaan toimipisteiden 
sijaintikuntia ja toimipisteitä sekä niistä saatavia palveluja. Aika sitten 

näyttää, kuinka homma ”käy ja kukkuu”, näillä tietämin 1.1.2019 alkaen 
uudessa ja suuressa Satasotessa.

Elämässä ei kannata murehtia turhia asioita, kun voi keskittyä elämän 
hyviin puoliin.

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 12.5.2016

Kuulisipa säiden valtiatar!



Torstaina 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.

Ulvilan 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. 

Muutoksia 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

Kyläpäällikön kolumni 9.6.2016

Golfia pelaava hitsarirobotti – tule katsomaan



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. 

Kaupungintalolla 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.  

Lounaisrannikon 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.

Ulvilalaisen 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.

Vanhakylän 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.

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 10.8.2016

Kaikesta huolimatta – tohinaa on ollut



Friitalan uuden jokisillan rakennustyöt käynnistynevät ensi keväänä. Muistutan vielä kerran, että silta on 
valtion, ei kaupungin. Työ kestää lähes puolitoista vuotta. Siltatyön aikana moottoriajoneuvoliikenteen 
käytössä on yksisuuntainen liikennevaloilla ohjattu yksi ajokaista. En edes arvaile, vaan tiedän, että 

aamuisin ja iltapäivisin näille valoille syntyy jonkinlaista ruuhkaa. Samoin tiedän, että Vanhakylästä Poriin 
suuntautuva liikenne siirtyy jonkun verran käyttämään Kirkkotietä Suosmeren liittymän kautta Tampereen 
valtatielle. Tästä johtuen olemme käyneet neuvotteluja ja esittäneet, että Suosmeren liittymän toimintakyky 
ja liikenneturvallisuus tietyille aamun ja iltapäivän tunneille turvattaisiin siltatyön aikana liikennevalo-
ohjauksena. Saas nähdä, saadaanko risteykseen väliaikaiset liikennevalot.

Valtakunnallisessa valmistelussa on useita kunnallishallinnon tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavia 
asiakokonaisuuksia. Ne ovat ulkoisia muutostekijöitä, joihin emme pysty omilla tekemisillämme 
ja päätöksillämme juurikaan vaikuttamaan. Näitä ovat paljon puhuttu SOTE-uudistus sekä 

maakuntauudistus. Niiden valmistelu on rehellisesti sanottuna sen verran alkutekijöissään, että kuntien 
näkökulmasta niissä on vielä runsaasti liikkuvia osia. Emme esimerkiksi tiedä tarkasti, kuinka paljon meillä 
on tulevaisuudessa käytettävissä rahaa hoitaaksemme asukkaittemme päivittäiset arjen peruspalvelut. Juuri 
ne me tuotamme ja teemme jatkossakin kunnan toimesta. Niiltä osin mikään ei muutu. Lapsille annetaan 
päiväkodeissa hoivaa, kouluissa opetusta, rakennukset, kadut ja putkistot suunnitellaan, rakennetaan ja 
pidetään kunnossa, koteihin tulee vettä ja sähköä, jätevedet siirretään puhdistamoille, kirjastoista löytyy 
luettavaa, uimahallissa vesi on lämmintä, kentät ja leikkipaikat ovat kunnossa, kaupungin hallintoa ja taloutta 
hoidetaan lakien ja asetusten määräämällä tavalla, palkat sekä laskut maksetaan, kaupungille tulevat maksut 
peritään – ja lisäksi kaikki aikanaan ja ajoissa. Kyllä siinä hommaa piisaa.

Maakunnille vuoden 2019 alussa siirtyvät merkittävät palvelukokonaisuudet ovat 
ympäristöterveydenhuolto, maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomitus, sosiaali- ja terveydenhuolto, 
pelastuslaitos, maaseutuhallinnon viljelijätukitehtävät, maakuntien liitot ja ELY-keskukset. Toki ovat 

kaikki tärkeitä palveluita, mutta eivät suinkaan ole tavallisen kuntalaisen päivittäisiä arjen peruspalveluja – 
ainakaan normaalitilanteessa, vai ovatko? 

Urheilumiehenä minua ilahduttaa suuresti se, että strategiatyömme 
kuntalaiskyselyssä sai melko laajasti kiitosta kaupunkimme hyvin 
hoidetut liikuntapaikat, aktiiviset urheiluseurat, erityisesti hyvä 

jalkapallokenttä ja laadukas uimahalli. 

En vähimmässäkään määrin käy saarnaamaan, mutta kaikenlainen liikunta on 
ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. Liikunta edistää ihmisten terveyttä ja 
hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee kansantauteja. Maailman terveysjärjestö 
WHO luokittelee liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden yhdeksi keskeiseksi 
sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavaksi tekijäksi. Minä 

ainakin ajattelen, että liikkeelle lähtö on sama kuin pistäisi rahaa pankkiin tai 
kukkaroon – enkä nyt ajattele pelkästään kaupungin kukkaroa. Periaatteena 

on tietenkin, että jokainen liikkukoon omien voimiensa mukaisesti.

Katsopas peilistä, miltä näytät, jos asetat suunpielesi asentoon kymmentä 
vaille kaksi. Entäs jos asetat ne asentoon kaksikymmentä vaille neljä. 

Kumpi ompi parempi? Minusta ensimmäinen – eiköhän pyritä 
siihen.

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 8.9.2016

Jos luoja suo ja viskaali sallii…                                                        



Ulvilan kaupunki on mukana käynnistämässä automaatioalan kehittämisyhteistyötä kiinalaisen Ningbon 
kaupungin kanssa. Tavoitteena on avata väyliä automaatio- ja robotiikka-alan yrityksille Kiinan 
markkinoilla. Kaikki lähti siitä, että Kiinan keskushallinnon asiantuntijuuden hankkimisesta vastaava 

organisaatio SAFEA, esitti Ningbolle Suomesta useampia vaihtoehtoisia yhteistyökaupunkeja. Ningbon ja 
SAFEA:n edustajat vierailivat kesäkuussa Suomessa. He tutustuivat myös Ulvilan automaatiokeskittymään ja 
kaupunkiin. Ningbon päättäjät valitsivat yhteistyökumppanikseen Ulvilan kaupungin. He katsoivat, että Ulvilan 
kaupunki ja Robocoast -verkosto toimivat robotti- ja automaatioalan kansallisen tason yhteistyökumppanina 
Ningboon ja jatkossa mahdollisesti myös muualle Kiinaan. 

Ningbon kaupunki ei ole mikään kyläpahanen Kiinassa. Se on noin 8 miljoonan asukkaan 
satamakaupunki, jolla on erityisasema olla esimerkkinä teollisuuden modernisaatiossa muulle 
Kiinalle. Kehittämisyhteistyö ja mahdollinen tahtotilasopimus Ningbon kaupungin kanssa tukevat 

omalta osaltaan Ulvilan kaupungin tavoitetta profiloitua lopulta Suomen automaatiopääkaupungiksi. Osu ja 
uppos, kuten sanotaan. Aika näyttää, tuliko täysosuma vai kuulostiko kaikki vain liian hyvältä.

Kunnissa laaditaan talousarvioita varsin epävarmoissa tunnelmissa. Minulle talousarviossa on neljä 
merkittävää ja rahallisesti suurta lukua. Niihin pitäisi voida luottaa. Luottaa siten, etteivät ne muutu 
samassa hengenvedossa, kun saadut laskelmat on jo otettu valmistelussa käyttöön. Nämä neljä suurta 

lukua ovat valtionosuudet ja verotulot sekä erikoissairaanhoidon ja sote-palvelujen menot. Valitettavasti nämä 
kaikki ovat sellaisia lukuja, joihin me emme pysty juurikaan itse vaikuttamaan.
Saimme Kuntaliitosta kesäkuussa verotuloennusteen vuodelle 2017. Saadun perusteella annoimme heti 
lautakunnille talousarvion laadintaohjeet eli raamit. Syyskuussa Kuntaliiton uusin verotuloennuste vuodelle 
2017 olikin meille 1,3 M€ alhaisempi. Piti olla 49M€, mutta olikin 47,7M€. Totuus on tietenkin se, että myös 
Kuntaliitto joutuu tekemään ennusteensa epävakaassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Syyllisiä on tarpeetonta 
etsiä, mutta on todella haasteellista toimia näin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Revi tästä sitten 
huumoria – totta vaiko tarua?

Satakuntalaisen Osakunnan paluumuuttopalkinnon saa tänä vuonna 
Robocoast -verkosto. Automaatio- ja robotiikka-alan yrityksiä 
verkottava ja markkinoiva Robocoast edistää Satakunnan ja Ulvilan 

mainetta automaatioalan osaamiskeskittymänä. Se luo Satakunnan alueelle 
pysyvää robotiikkaan ja automaatioon keskittyvien yritysten verkostoa 
sekä markkinoi yritysten osaamista ja tuotteita. Ulvilan kaupungilla on 
Robocoast -verkostossa merkittävä rooli. Ulvilan kaupungin, yritysten, 

kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten ja korkeakoulujen saumattomalla 
yhteistyöllä olemme onnistuneet rakentamaan satakuntalaisesta 

huippuosaamisesta brändin, joka kiinnostaa niin kansallisesti kuin myös 
kansainvälisesti. 

Ulvila on automaatio-osaamisen keskittymä, ja toivottavasti 
tulevaisuudessa myös koko Suomen automaatioverkoston 

pääkaupunki - AutomationCityUlvila. Ei huaano! 

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 20.10.2016

Kuulostaako jo liian hyvältä?                                                       



Nuija on kopahtanut, joten pulinat pois ja “näillä mennään”. Valtuusto päätti ensi vuoden tulo- ja 
kiinteistöveroprosenteista. Talouden haasteet ovat edelleen melkoiset lähes kaikissa Suomen kunnissa. 
Niin on myös meillä Ulvilassa, jälleen kerran. Kaupungin talous pitää saada kestävälle tolalle ennen 

vuonna 2019 eli ennen suurta SOTE- ja MAKU-uudistusta. Muistin virkistykseksi - SOTE on sosiaali- ja 
terveyspalvelujen uudistus ja MAKU on puolestaan maakuntauudistus. Ne kuuluvat yhteen ja etenevät 
ritirinnan. 

Nyt päätetyllä tuloveroprosentilla vuoden 2017 talousarvion laadinnan vaikeuskerroin nousi 600 000 eurolla. 
Se on aika kasa seteleitä. Juuri tähän kohtaan sopii – ”ei niin vähäistä virkaa, ettei olisi jotakin vaivaa”. Tuolla 
summalla olisi saanut tuotetuksi hieman paremmin yhtä ja toista niistä palveluista, joita kunta tuottaa. 
Talousarvio on nyt sopeutettu näiden itse päätettyjen raamien ja tiettyjen ulkoapäin saatujen ennusteiden ja 
arvioiden mukaiseksi. Kaupunginhallitus on aloittanut käsittelemään kaupunginjohtajan esitystä talousarvioksi. 
Saas nähdä, mitä viivan alle jää. Miinusta eli alijäämää sinne jää, mutta kuinka paljon? Joissakin kunnissa on 
tehty riittävän ajoissa sellaiset talkoot, että tuloveroprosenttia on käytetty muutaman vuoden ajan hyvinkin 
korkealla, mutta laskettu heti, kun talous on saatu aisoihin. Olis muuten oiva kikka, eiks vaan? 

Kukapa se kissan hännän nostaa, ellei kissa itse. Nyt sen nosti puolestamme jo toistamiseen Satakunnan 
Yrittäjät. Ulvilan kaupunki selvisi jälleen voittajaksi Satakunnan Yrittäjien valitessa kuntaa, jolle 
myönnetään Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta 2016 -tunnustus. Edellisen kerran meillä oli ilo käydä 

pokkamassa “Poika kotiin” vuonna 2013. Tunnustuksen arvoa nostaa erityisesti se, että muutamasivuisen 
“hakulomakkeen” oli täyttänyt yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikki Satakunnan kunnat. Myös se, että “Poika” 
on kiertänyt maakuntaa vasta vuodesta 2011 lähtien ja päätynyt jo toistamiseen meille, osoittaa varmuudella 
sen, että jotakin olemme tehneet muita kuntia paremmin elinkeinotoimen saralla. Eli nostaahan se kissa itsekin 
häntäänsä, kun sille päälle sattuu.

Vanhakylän koulu on nyt jalkautunut väistötiloihinsa ympäri kaupunkia. Työt ovat käynnistyneet. 
Kuokka näyttää heiluvan sekä sisällä että pihapiirissä. Siitä olen erityisen tyytyväinen ja iloinen, että 
kaikki ovat sopeutuneet tilanteeseen ainakin kohtuullisesti. Olen kuullut, että useat lapset ovat olleet 

jopa innoissaan muutoksesta ja vaihtelusta. Harjunpään remontin aikaan koululla 
kuului rehtorin lanseeraamana tsemppilause “hyvää kannattaa odottaa”. Sovitaan 

niin, että otetaan vastaan myös Vanhakylän koulun remontin aikaiset haasteet 
samalla tsemppilauseella. Harjunpäässä sanotaankin nykyisin, että kyllä 
kannatti odottaa.

Vaikka taloutemme raamit ovat haasteelliset, olemme saamassa tämän 
remontin jälkeen alakouluopetuksen puitteet ja oppimisympäristöt 
upeaan iskukuntoon. Kouluissamme on lasten hyvä opetella lukemaan, 
kirjoittamaan ja nykyään myös vaikkapa koodaamaan, kuten Automation 

City Ulvilassa kuuluukin.

Katsellaan enimmäkseen asioiden valoisia puolia, niin silmämme eivät 
rasitu. Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 23.11.2016

Vaikeuskerroin nousi 600 000 eurolla!



Minulta on tiedusteltu kuluneen kolmen kuukauden aikana lukuisia kertoja viime perjantaina päättyneestä 
maakuntajohtajapelistä. Ilman sarvia ja hampaita - peliähän se oli. Palaan toimittaja Jukka Silvastin 
22.9.2016 Ulvilan Seudun artikkeliin, jossa hän tiedusteli minulta maakuntajohtajaksi hakemiseni syytä. 

Vastasin jo tuolloin seuraavasti: “Ei ole mitään erityistä syytä, miksi hakisin pois Ulvilasta. Kaikki on hyvin. Jos tulen 
valituksi, olen iloinen, ja jos en tule valituksi, olen yhtä iloinen.” En tullut valituksi, ja olen yhtä iloinen – ihan oikeesti. 

Ulvilan kaupungin työyhteisössä toteutettiin työhyvinvointikysely. Edellisen kerran kysely tehtiin vuonna 
2014. Tuolloin työyhteisömme hyvinvointi oli parantanut edellisestä mittauksesta jättiharppauksen. 
Käynnistäessämme kyselyä mietimme, näkyisivätkö juuri toteutetut lomautukset kyselyssä. 

Mitä vielä, eivät näkyneet. Olimme jopa parantaneet monia osioita edellisestä. Lähes 82 % työntekijöistämme pitää 
työyhteisömme ilmapiiriä erittäin tai melko hyvänä. Tämä osio oli parantunut 2,2 % -yksikköä. Meillä tuetaan toinen 
toistamme silloin, kun työkaveri tarvitsee apua tai tukea. Lähes 89 % työntekijöistämme kokee, että saa työkavereiltansa 
apua ja tukea tarvittaessa. Myös tämä osio oli parantunut 2,5 % -yksikköä. Yhtä kaikki – Ulvilan kaupungin töissä 
viihdytään. Minusta meidän on syytä iloita – iloita toinen toisistamme.  

Kunnallisjohtajan virkaikää mitataan usein sillä, monesko on budjetti, jonka on esitellyt. Minulla vuoden 2017 
budjetti on viides Ulvilassa. Aika kuluu todella nopeasti. Eikö se ollutkaan viime kesänä, kun muutimme 
Ulvilan Palovainioon. Ei ollut. Se oli juhannusaatto vuonna 2012.

Vuoden 2017 talousarviossa tilikauden alijäämä on 0,8 milj. euroa. Se on noin 0,3 milj. euroa asetettua tavoitetta 
heikompi. Toteutuessaan tilikauden tulos ei olisi hyvä. Se olisi edelleenkin huono. Olosuhteet ja kumulatiivisen 

taseen ylijäämä huomioon ottaen se olisi kuitenkin siedettävä. Talousarvion toteutumiseksi joudumme valitettavasti 
käynnistämään myös vuoden 2017 alussa yt-neuvottelut.  Etsimme yhdessä niitä toimenpiteitä, joiden avulla 

kykenisimme saavuttamaan henkilöstömenoissa puolen miljoonan euron säästöt. 
Tässä yhteydessä pitää mainita, että jo nyt tiedossa olevien ja toteutuvien 

toimenpiteiden seurauksena kaupungin henkilöstömäärä on 24 henkilöä 
pienempi vuonna 2017 kuin vuonna 2016. Talousarviokirjan mukaan 
kuluvana vuonna henkilöstömäärämme on ollut 504 henkilöä ja vuonna 
2017 se tulee olemaan 480 henkilöä. Henkilöstömäärässä on lähes 5 % 
alenema. Näillä mielillä voimme siirtyä Joulun viettoon – kohta.

Kuta pienempi olet itse, sitä joulumpi tulee. (Tove Jansson)

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017 – meille jokaiselle!

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Minulta on tiedusteltu!

Kyläpäällikön kolumni 21.12.2016
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