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Ulvilan elinkeinotiimi 5/2021
Aika ja paikka
Paikka

Maanantai 11. lokakuuta klo 15.00
Cafe Hellman

Läsnä

Mikko Löfbacka, puheenjohtaja
Juha Virola
Leena Jokinen-Anttila
Anne Holmlund
Eija Kannisto
Krista-Carola Mäkinen
Terja Wahlberg
Mikko Lindholm
Nina Aalto
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.

Satakunnan Yrittäjien puheenvuoro

Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen esitteli aluksi vuoden 2020 Yrittäjien kuntabarometrin tuloksia.
Näihin tuloksiin pohjautuen Kivinen käytti puheenvuoron, jolla heräteltiin ja motivoitiin elinkeinotiimiä elinkeinopolitiikan osalta toimenpiteisiin, joilla olisi vaikutusta niin yrittäjien toiminnan edistämiseen kuin myös kaupungin elinvoimaisuuden kehittymiseen.
Puheenjohtaja kommentoi, että Elinkeinopoliittinen ohjelma on työn alla ja painopisteet on valittu. Tällä hetkellä työstetään toimenpiteitä näihin painopisteisiin. Haasteena on niukat henkilöresurssit toimenpiteiden toteuttamiseksi.
5.

FeelGoodUlvila -kampanjan palautekeskustelu, jatkosuunnitelma ja pyörän arvonta

Puheenjohtaja alusti, että valitettavasti itse päätapahtuma jouduttiin peruuttamaan COVID-pandemian vuoksi mutta itse
kampanjaa jatkettiin. Päätettiin, että kampanja toistetaan ensi kesänä. Keskusteltiin myös siitä, että parhaista kuvista
voitaisiin tehdä markkinointia edistävä kollaasi, mutta kuvien jatkokäyttöön liittyvät tekijäoikeudet pitää varmistaa.
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Suoritettiin kampanjaan liittyvä arvonta, jossa pääpalkintona oli polkupyörä, jonka voitti Paula Nurmi. Suoritettiin myös
lisäarvonta kahdesta pyyhkeestä, jotka voittivat Sini Mansikka ja Virpi Äijö.
6.

Elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelu

Puheenjohtaja antoi tilannekatsauksen valmistelusta. Yrittäjien kommentit on saatu toimenpiteisiin ja seuraavaksi pitäisi
ohjelma kirjoittaa lopulliseen muotoon.
Yrittäjät kommentoivat, että toimenpiteisiin pitää määritellä vastuuhenkilöt / -organisaatiot, aikataulu ja seurantatapa.
Puheenjohtaja totesi, että elinkeinotiimi ensisijaisesti seuraa ohjelma tavoitteiden toteutumista. Lopuksi puheenjohtaja
sanoi, että puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat ohjelmaluonnoksesta elinkeinotiimille esiteltävän version ja ilmoittavat myöhemmin, koska se olisi esiteltävissä.
7.

Katsaus kaupungin tuleviin pienhankintoihin

Puheenjohtaja totesi aluksi, että tätä kyseistä asialistan kohtaa toivottiin elinkeinopoliittisen ohjelman työpalavereissa.
Todettiin lisäksi, että jatkossa jätetään -pien sana pois eli käsitellään kaikkia kaupungin tulevia hankintoja.
Seuraavaksi puheenjohtaja antoi katsauksen käynnissä oleviin ja tuleviin kaupungin hankintoihin. Hankinnan pitivät
sisällään mm. huoltoauton hankinnan, aurauksen, konetöitä, siivouspalveluita ja vartioinnin.
Yrittäjät toivoivat raportointia myös valinnoista, kun hankintapäätökset on tehty.
8.

Automaatioaamukahvien suunnittelu

Sihteeri kertoi, että kevään automaatioaamukahvit peruuntuivat, koska sovitut puhujat halusivat siirtää tilaisuuden ajankohtaa eikä yhteistä aikaa olisi löytynyt vasta kuin kesäkuun lopussa. Sihteeri jatkoi, että tarkoitus olisi järjestää syksyn
automaatioaamukahvit marraskuussa ns. vanhaan malliin paikan päällä ja yksi teema voisi olla elintarvikealan automatisointi.
Todettiin, että lähdetään järjestämään tilaisuutta ja se pidetään marraskuussa. Sihteeri valmistelee asiaa ja kysyy, voisiko
aamukahvit toteuttaa Sataedun tiloissa.
9.

Ajankohtaiskatsaukset

Ulvilan kaupunki
Puheenjohtaja aloitti kertomalla, että tasaristeyksien poistoon liittyvän tien rakentaminen on vastatuulessa. Väylävirasto
ei olisi valmis tekemään tiestä riittävän leveää. Satakuntaliitto on lähettänyt kannanottonsa Väylävirastolle, joka ei ole
nähtävästi siihen kovin suurella vakavuudella kuitenkaan suhtautunut. Lopullista vastinetta Satakuntaliiton kannanottoon Väylävirasto ei ole vielä antanut.
Puheenjohtaja kertoi, että kaupungintalo palaa normaaliin toimintaan aukioloaikoineen noin viikon päästä. Puheenjohtaja jatkoi kertomalla, että talousarvio on noin puoli miljoonaa alijäämäinen ja että kuntastrategia on valmistelussa.
Lisäksi palveluverkkosuunnitelma on valmistelussa.
Virola kertoi, että kiinteistöveroon liittyvät ongelma-alueet on nyt tunnistettu. Lisäksi Virola pohti, että uuden Maankäyttö- ja rakennuslain ennakoidaan hidastavan ja hankaloittavan kaavoitusta.
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Ulvilan Yrittäjät
Ulvilan Yrittäjät toivoivat, että kokousmuistio tulisi nopeammin. Sihteeri lupasi laatia sen jatkossa nopeammassa aikataulussa. Lisäksi Yrittäjät toivat esille, että Leineperin ruukin tienviitat vaatisivat uudistamista.
Prizztech
Sihteeri kertoi lyhyesti taustoja liittyen uutiseen Kokemäelle mahdollisesti sijoittuvasta akkutehtaasta, jota Prizztech on
ollut valmistelemassa.
10.

Muut asiat

Puheenjohtaja kertoi, että 4.12. järjestetään Hansakeskuksen pihalla Joulu Basaari, jossa kaupunki on mukana suunnittelussa.
11.

Seuraava kokous

Seuraava kokous tiistaina 16.11.2021 klo 15.00, paikka Cafe Hellman.
12.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.39.
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