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Yritetään yhdessä
Yritetään yhdessä on jotakuinkin puhkikulunut ja koluttu iskulause. Tarkoittaako se jollekin
jotakin – ihan oikeasti. Minulle se tarkoittaa, ja toivon, että se tarkoittaa jatkossa myös
meille kaikille. Meillä kaikilla Ulvilan kaupungin palkansaajilla ja myöskin
luottamushenkilöillä on ainostaan yksi asia hoidettavanamme. Se yksi, joskin suuri, asia
on Ulvila ja ulvilalaiset. Meillä jokaisella on tähän tehtävään joko suora tai välillinen
valtakirja. Luottamushenkilöt ovat olleet ehdolla kunnallisvaaleissa ja tulleet sitä kautta
mukaan päätöksentekijöiksi. Me palkansaajat olemme puolestamme saaneet
valtakirjamme heidän välityksellä – joko suoraan tai heidän delegoimilla
viranhaltijapäätöksillä. Yhtä kaikki – valtakirjojemme antajilla on lupa odottaa meiltä tekoja.
Tässä asiayhteydessä yrittäminen tarkoittaa minulle sitä, että laitamme itse kukin omissa
rooleissamme kaikkemme peliin Ulvilan hyväksi. Ei vain tulla töihin, vaan ollaan valmiita
antamaan kaikki oma osaamisemme yhteisen tavoitteen Ulvilan eteen, valmiita yrittämään.
Yhdessä puolestaan tarkoittaa sitä, ettei kukaan meistä saa yksin aikaan oikeastaan
mitään. Yhteisten asioiden hoito on joukkuepeliä. Joukkue on aina täsmälleen niin hyvä tai
niin huono kuin on sen heikoin lenkki, titteleistä riippumatta. Niin se vain on. Meidän tulee
kaikkien viimeistään nyt tiedostaa avoimesesti se, että nyt on ihan oikeasti käärittävä hihat
ja yritettävä yhdessä. Jokaisen on osallistuttava näihin talkoisiin, luottamushenkilöiden,
virkamiesten sekä välillisesti ja valitettavasti myös kuntalaisten. Eli nyt yritämme yhdessä
laittaa Ulvilan asiat parempaan iskuun – niin pitkälle kuin se on mahdollista. Haastetta
piisaa, sen voin luvata – ja aika näyttää.
Luotetaan itse vahvuuksimme – kerrotaan niistä muillekin
Olen jo aiemminkin kertonut, että lähinaapurista tänne tulleena olen nähnyt, löytänyt ja
havainnut paljon sellaisia vahvuuksia, joita eivät ehkä täällä pidempään asuneet ja
vaikuttaneet enää muista tai tiedosta. Avaan tässä nyt vain niistä yhtä. Ulvilan asema
Porin kehyskaupunkina antaa meille suuren lisäarvon eli kilpailuedun. Se on käännettävä
avoimesti vahvuudeksemme. Ei meillä ole omaa lentokenttää, rautatieasemaa,
kaupunginteatteria, elokuvateatteria, liigakiekkoa, Pori Jazzia ja niin edelleen. Nämäkin
palvelut ovat kaikki silti meille ulvilalaisille läheltä saatavilla. Ulvilan sijainti asuin- ja
yrityskuntana on aivan erinomainen – kerrotaan tämä muillekin. Asukkaat ja yritykset
tuovat mukanaan eloa elämää ja samalla tietenkin kipeästi tarvitsemiamme verotuloja.
Päivittäisten lähipalveluiden tuottaminen meille ulvilalaisille tulee olemaan jatkossakin yksi
suurimmista haasteistamme. Meidän tulee jatkossakin pystyä tuottamaan nämä palvelut
tehokkaasti ja taloudellisesti – riittävästä laadusta kuitenkaan tinkimättä. Meidän on
hoidettava ihmisemme, vauvasta ikäihmisiin. Samassa yhteydessä meidän tulee tiedostaa
se tosiasia, että meidän tulee itse pystyä rahoittamaan nämä palvelut. Se mistä keräämme
ne tulot, joilla palvelut tuotetaan, tulee olemaan meille lähivuosien suurin haaste.
Veroprosenttimme suuruus tuleekin punnittavaksi jo tänä syksynä. Palataan asiaan,
kunhan tässä on kunnolla asetuttu kaupungintalon kulmahuoneeseen.
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