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Ulvilan elinkeinotiimi 3/2021 

 

Aika ja paikka  Keskiviikko 19. toukokuuta klo 15.00 

Paikka Cafe Hellman 

 

Läsnä  Mikko Löfbacka, puheenjohtaja 

 Juha Virola 

 Mikko Lindholm 

 Kari Mykrä 

 Nina Aalto 

 Krista-Carola Mäkinen 

 Kari Ollila 

 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. Ulvilan kesäteekkarikampanjan tulokset 

 

Sihteeri esitteli kesäteekkarikampanjan tulokset. Todettiin, että jatkossa jo pian kesälomien jälkeen pitää ryhtyä pohti-

maan ja suunnittelemaan toteutusta, mikäli sellainen aiotaan järjestään seuraavan vuoden kesänä. Todettiin lisäksi, että 

kesäteekkarikampanjaan varattavat asunnot tulisi olla kalustettuja ja toimenpiteelle tulisi varata määräraha budjettiin.  

 

5. Elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelu  

 

Todettiin, että seuraava työpalaveri järjestetään 31.5. jolloin käydään ensimmäinen luonnosversio elinkeinopoliittisesta 

ohjelmasta läpi. Sihteeri valmistelee työpalaverin. 

 

6. React -rahoitushakuun jätettyjen hankesuunnitelmien lyhyt esittely  

 

Sihteeri esitteli Prizztechin valmistelemat hankesuunnitelmat Satakuntaliiton React -rahoitushakuun, joita oli kuusi. 

Suoraan automaatio- ja robotiikka-alan yrityksiä tukevia hankesuunnitelmia oli kolme ja niiden suunnittelussa Ro-

bocoast klusterin yritykset kuten Cimcorp on ollut aktiivisesti mukana.  
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7. Ajankohtaiskatsaukset 

Ulvilan kaupunki 

Puheenjohtaja kertoi, että Järvikyläntien asfaltointia on suunniteltu ja tavoitteena olisi saada määräraha toimenpiteen 

suorittamiseen seuraavaan talousarvioon. YT neuvottelut on saatu päätökseen, joiden tuloksena saavutettiin noin 

250 000 euron vuosittaiset säästöt. Ketään ei YT neuvottelujen johdosta kuitenkaan irtisanota. Kaupungin brändisuunni-

telma on valmis ja se viedään kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi 7.6. Brändin lanseeraus toteutetaan kesäkuun alus-

sa. Lisäksi puheenjohtaja kertoi, että kaksi vuotinen työhyvinvoinnin kehittämishanke tullaan käynnistämään, mikäli 

siihen saadaan rahoitusta. Tavoitteena on hankkeen kautta vähentää sairaslomapäiviä, jotka tällä hetkellä ovat suhteelli-

sen korkealla tasolla. 

Virola kertoi, että omakotitalojen kauppa on käynyt edelleen hyvin, mikä tarkoittaa mm. sitä että uusien tonttien kaavoi-

tusta tulisi kohta kiirehtiä. Virola jatkoi, että Ulvila on ehdokkaana Maanmittauslaitoksen pilottiin koskien kiinteistöveroa 

ja että kaupunki myy valtiolle metsää Palukselta luonnonsuojelualueeksi. Virola jatkoi, että Friitalan eritasoliittymän 

aluevarauksen suunnittelu etenee.  

Kaupunki edelleen tiedotti, että Leineperin ruukin esite on valmistunut ja tapahtumia tulee olemaan ensikesänä. Kylttien 

ilmettä uudistetaan tulevan brändin mukaisesti ja että Hansamarkkinoiden markkinointia ollaan suunnittelemassa. Li-

säksi tulossa on Friitalan nahkamuseon näyttely.  

Ulvilan Yrittäjät 

Ulvilan yrittäjät kertoivat, että 14.8. järjestetään Hyvinvointipäivä -tapahtuma, jonka tavoitteena on saada ulvilalaiset 

liikkumaan. Lisäksi Yrittäjät esittivät toiveen, että kaupunki järjestäisi vastaavan Hankintatyöpajan kuin syksyllä 2019.  

Lopuksi todettiin, että on Ulvilan Yrittäjien vuoro järjestää kaupungin päättäjien ja Yrittäjien hallituksen yhteistapaami-

nen.  

Prizztech 

Sihteeri totesi, että Prizztechin ajankohtaiset asiat tulivat esille jo aikaisemmissa asialistan kohdissa. 

8. Muut asiat 

 

Ei muita asioita. 

 

9. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous tiistaina 17.8.2021 klo 15.00.   

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35. 
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