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Ulvilan elinkeinotiimi 1/2021
Aika ja paikka
Paikka

Tiistai 16. helmikuuta klo 15.00
Teams-kokous

Läsnä

Mikko Löfbacka, puheenjohtaja
Virola Juha
Nina Aalto
Terja Wahlberg
Joona Mannonen
Mikko Lindholm
Krista-Carola Mäkinen
Anne Holmlund
Kari Ollila
Eija Kannisto
Mikko Heinimäki
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 ajankohtaiset asiat, Heikki Kaplas

Kaplas aloitti kertomalla, että Anne Heikintalo on aloittanut Satakunnan Yrittäjin aloittavien yrittäjien neuvonnassa.
Tämän jälkeen keskusteltiin ja pohdittiin yhteisesti, miten kuntalaisia voitaisiin yhteistyössä innostaa mukaan kuntavaaleihin. Kaplas kertoi, että 20.3. järjestetään Lähilauantai, jossa kuntavaalien yrittäjäehdokkaat ja samalla myös yrittäjyys
pääsevät esille. Puheenjohtaja totesi, että kaupungin osallistuminen ja läsnäolo Lähilauantai -tilaisuudessa vaatii työstämistä. Yleisesti virkamiehet voivat tietenkin kannustaa asukkaita osallistumaan kuntavaaleihin mutta tämän pitää tapahtua puolueettomasti ja yhdenvertaisesti kaikkia ehdokkaita kohtaan.
5.

Rahoitusneuvontatielaisuus Ulvilan yrityksille

Keskusteltiin rahoitusneuvontatilaisuuden järjestämisestä. Tilaisuuden puhujiksi hahmoteltiin Katja Mäenpäätä Satakunnan yrittäjistä, Länsi-Suomen OP:tä ja Finnveraa. Päätettiin, että puheenjohtaja ja Mäkinen sekä sihteeri selvittävät yhteisesti parhaiten sopivan ajankohdan, minkä jälkeen sihteeri ryhtyy järjestämään tilaisuutta ja kutsumaan puhujia.
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6.

Ajankohtaiskatsaukset

Ulvilan kaupunki
Puheenjohtaja kertoi Ulvilan kaupungin valmistelevan kesäteekkari kampanjaa. Kaupunki tarjoaisi kesäteekkarille ilmaisen asunnon, polkupyörän ja mahdollisesti kuntosalikortin.
Puheenjohtaja jatkoi, että aikaisemmin päivällä klo 13.00 järjestettiin Porin ja Ulvilan yhteinen hankintatoimen infotilaisuus. Tilaisuuteen osallistui 25-30 yrittäjää ja/tai yritysten edustajaa. Puheenjohtaja totesi, että jatkossa pitäisi laatia
hankintakalenteri, josta näkyisi tulevat hankinnat ja niiden aikataulut.
Puheenjohtaja kävi läpi kaupungin viime vuoden talousluja ja totesi tilinpäätöksen olevan 3,7 miljoonaan euroa ylijäämäinen, mihin paljolti vaikutti valtio-osuuksien korottaminen.
Kaupungin brändiuudistus on menossa ja siihen liittyen toteutettiin kuntalaiskysely, johon saatiin noin 1300 vastausta.
Kyselyn tulosten perusteella näyttäisi siltä, ettei automaatio -teema välttämättä ole jatkossa Ulvilan kärkenä kaupungin
markkinoinnissa tai ei ainakaan sloganissa.
Puheenjohtaja totesi, että Porin kaupunki on allekirjoittanut Ekosysteemisopimuksen TEM:n kanssa. Kärkiteemoina Porin
Ekosysteemisopimuksessa ovat Automaatio- ja robotiikka ja Teknologiametallit. Näin ollen on hyvä ja toivottavaa, että
Pori kutsuu Ekosysteemisopimuksen toteutusta valvovaan johtoryhmään edustajat Ulvilasta ja Harjavallasta.
Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy kahden viikon päästä ja asiaan liittyvä työryhmä kokoontuu lähiaikoina. Virola
kertoi, että Sahamäen alue rakentuu kunnallistekniikan osalta ja että tontit liikkuvat edelleen varsin hyvin. Lisäksi Friitalan eritasoliittymän aluevaraussuunnittelu on käynnissä.
Terja Wahlberg totesi, että tieto Ruukinalueen kunnostustoimenpiteistä oli hyvä uutinen.
Ulvilan Yrittäjät
Ulvilan yrittäjät kertoivat tulevasta Lähilauantaista. Keskusteltiin nuorten kesätyöntuesta. Tuen saamisen ikäraja olisi
hyvä tuoda selkeämmin esille. Lisäksi keskusteliin, että karttapalvelut kuten esimerkiksi Google Maps eivät näytä Kettumetsän katujen tietoja oikein. Virola totesi, ettei ole oikein mitään suoraa rajapintaan, jonka kautta muutokset olisi
mahdollista tehdä Googlen karttapalveluun. Se mitä kautta Google karttaansa päivittää on epäselvää.
Prizztech
Sihteeri kertoi Robocoastin ajankohtaisista asioista ja käynnissä olevista hankevalmisteluista.
7.

Muut asiat

Muissa asioissa todettiin, että Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman uudistamista jatketaan työpajalla yhdessä kaupungin, Yrittäjien ja Prizztechin kanssa. Aika työpalaverille katsotaan myöhemmin.
8.

Seuraava kokous

Seuraava kokous keskiviikkona 7.4.2021 klo 15.00.
9.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.44.

3 (3)

JAKELU

Elinkeinotiimi + Ulvilan kaupunki

