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Ulvilan elinkeinotiimi 2/2021
Aika ja paikka
Paikka

Keskiviikko 7. huhtikuuta klo 15.00
Teams-kokous

Läsnä

Mikko Löfbacka, puheenjohtaja
Leena Jokinen-Anttila
Sami Yliharsila
Nina Aalto
Terja Wahlberg
Krista-Carola Mäkinen
Anne Holmlund
Kari Ollila
Eija Kannisto
Mikko Puputti, sihteeri

1.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti elinkeinotiimin jäsenet tervetulleiksi.
2.
Esityslistan hyväksyminen ja osanottajien kirjaaminen
Esityslista hyväksyttiin ja osanottajat kirjattiin.
3.
Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Kokous totesi edellisen kokouksen muistion vastaavan kokouksen kulkua ja hyväksyi sen.
4.

Rahoitusinfo -keskustelutilaisuus

Keskusteltiin Rahoitusinfo tilaisuuden järjestämisestä. Sovittiin, että tilaisuus järjestetään 28.4. klo 15.00–16.30 ja sihteeri
kysyy puhujat tilaisuuteen ja toimii muutenkin tilaisuuden käytännön järjestelyissä. Kari Ollila toimii tilaisuudessa puheenjohtajana. Lopuksi keskusteltiin organisaatioista, jotka olisivat hyvä kutsua tilaisuuteen puhumaan.
5.

Elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelu

Sovittiin, että laitetaan kutsu seuraavaan työpalaveriin 19.4. klo 10-13. Lisäksi todettiin, että olisi syytä tiivistää työryhmän kokoonpanoa niin, että paikalla olisi vähemmän Prizztechin edustajia. Sovittiin, että sihteeri ja puheenjohtaja suunnittelevat seuraavan työpalaverin sisällön ja osallistujat 9.4. keskinäisessä palaverissaan.
6.

Ulvilan kesäteekkarikampanja

Puheenjohtaja kertoi, että kesäteekkarikampanja nousi helmikuussa keskusteluun ja 22.2. KH hyväksyi sen käynnistämisen. Käytiin läpi kesäteekkarikampanjaan liittyvät esittelykalvot. Todettiin lopuksi, että Prizztech toimii Ulvilan kesäteekkarikampanjan toteuttajana.
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7.

Seuraava Automaatioaamukahvi -tilaisuus

Sihteeri kertoi, että Prizztechin Robocoast -yksikkö valmistele seuraavaa Automaatioaamukahvitilaisuutta. Alustavasti
kiinnostuksensa puhujiksi ovat osoittaneet EIT Digital ja Fraunhoferin Suomen noden edustaja. Tilaisuuden päivämääräksi on kaavailtu 7.5. Todettiin, että sihteeri hoitaa tilaisuuden valmistelua.
8.

Robocoast tilannekatsaus

Sihteeri antoi Robocoast tilannekatsauksen. Tilannekatsaus tarkemmin tämän muistion liitteenä.
9.

Ajankohtaiskatsaukset

Ulvilan kaupunki
Puheenjohtaja kertoi, että kaupungin tilinpäätös on hyväksytty ja se on 3,7 miljoonaa ylijäämäinen sisältäen noin 4
miljoonaa euroa valtion osuuksia COVID-19 pandemiaan liittyen. Puheenjohtaja jatkoi kertomalla, että kaupungin brändityö ja brändikäsikirjan laatiminen alkaa olla valmiina ja ne lanseerataan toukokuun loppupuolella.
Omakotitalo- ja teollisuustonttien kysyntä on käynyt erittäin hyvin alkuvuonna. Kettumetsän alueella alkaa olla jo pulaa
vapaista tonteista. Arvio on, että 10 omakotitalotonttia saadaan tänä vuonna myytyä. Alkuvuonna niitä on myyty 5.
Myös omakotitalotontteja pitää kohta ryhtyä kaavoittamaan lisää.
Puheenjohtaja kertoi Porin ja TEM:n välisestä Ekosysteemisopimuksesta ja että kaupunginjohtaja kuuluu Ekosysteemisopimuksen toteutumista valvovaan johtoryhmään. Puheenjohtaja jatkoi toteamalla, että myös työllisyyden kuntakokeilu on nyt käynnistynyt ja KH on päättänyt ns. Ulvila lisästä, joka maksetaan palkkatuen päälle.
Porin veden kanssa on käynnistetty yhteistyöneuvottelut ja tämän tiimoilta toteutetaan selvitys siitä, mitä tarkoittaa, jos
Ulvila hankkisi kaiken veden Porin vedeltä. Ulvila on myös päättänyt liittyä Kalatalouden Leader -ryhmään.
Todettiin, että Kullaakosken teollisuusalueelle pitäisi hankkia teollisuusalueesta kertovat kyltit. Lisäksi keskusteltiin ongelmasta, joka liittyy yleisten käytössä olevien karttapalvelujen ajantasaiseksi saamiseen. Kyseessä on tiettävästi valtakunnallinen ongelma nimenomaan Google Mapsin osalta. Kannisto kertoi, että Ruukinalueelle on tullut kuusi uutta
yrittäjää ja kaksi vanhaa yrittäjää on lähtenyt.
Ulvilan Yrittäjät
Ulvilan yrittäjät nostivat esille tarpeen Kettumetsän läpi menevät tien asfaltoinnille. Puheenjohtaja totesi, ettei siihen ole
tälle vuodelle varattu määrärahaa mutta asia tullaan selvittämään. Puheenjohtaja totesi tässä kohtaa, että myös tasoristeysten poistamisesta on neuvoteltu Väyläviraston kanssa. Väylävirasto esityksessä on ehdotus kapeasta yksityistiestä,
jos tasoristeyksen poistetaan, mikä on kaupungin puolelta todettu ylläpidon kannalta haasteelliseksi ratkaisuksi.
Yrittäjät kertoivat, että Nakkilassa on käynnissä Hyvinvointi kampanja, jossa kannustetaan kaikkia liikkumaan. Ajatus
vastaavan kampanjan järjestämisestä Ulvilassa sai kannatusta. Sovittiin, että valitaan työryhmä, joka miettii kampanjan
toteutuksen. Puheenjohtaja ottaa Mäkiseen myöhemmin yhteyttä ja sopii askelmerkeistä tämä osalta.
Prizztech
Sihteeri totesi, että Prizztechin ajankohtaiset asiat tulivat esille jo aikaisemmissa asialistan kohdissa.
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10.

Muut asiat

Muissa asioissa Jokinen-Anttila nosti esille nuorten työllistämisen tärkeyden. Puheenjohtaja toteisi, että työllistämistukipäätös on tehty, josta Yrittäjät voivat tiedottaa jäsenilleen. Tällä tähdätään noin 100 nuoren työllistämiseen kesällä.
11.

Seuraava kokous

Seuraava kokous keskiviikkona 19.5.2021 klo 15.00. Kokous järjestetään Teams -kokouksena.
12.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.
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