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Vaaliuurnille – totta kai!
Kunnallishallinnossa eletään juuri näinä viikkoina jännittäviä aikoja. Kuntien päättäjäketjua
ollaan päivittämässä, kuten nykyisin bruukataan sanoa. On kunnallisvaalien aika. Näin on
meillä Ulvilassakin. Eri puolueiden asettamia ehdokkaita on Ulvilassa yhteensä 151.
Asetuttuaan ehdolle, heistä jokainen tavoittelee vaalityössään sitä yhtä paikkaa 35paikkaisessa kaupunginvaltuustossa. Kaupunginvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin,
joten juuri sinne kannattaa pyrkiä, jos haluaa vaikuttaa asioihin. Vaikka ehdokas ei
yltäisikään kaupunginvaltuustoon, monet heistä tulevat toimimaan joissakin muissa
kunnallisissa luottamuselimissä. Äänestäminen kannattaa aina, sillä se antaa äänestäjälle
aidon oikeuden esittää asioita ja tuoda niitä käsittelyyn oman päättäjänsä kautta. Pitää
vain olla aktiivinen vaalien jälkeenkin – puolin ja toisin. Uskon, että tuosta 151 ehdokkaan
joukosta jokainen löytää itselleen sopivan henkilön, jota voi äänestää. Siispä – vaaliuurnille
– totta kai!
Kunnallistalous on suurten haasteiden keskellä
Kunnallistalous on suurten haasteiden keskellä koko valtakunnassa. Elämme suuren
muutoksen aikaa. Myös Ulvilan on mukana tässä muutoksessa, mutta omista
lähtökohdistamme. Vaikka Ulvilan kaupungin talouden tunnusluvut ovatkin olleet viime
vuosilta karmeata kerrottavaa, emme kuitenkaan ole, ainakaan vielä, mikään tilastollinen
kriisikunta. Monet asiat ovat meillä hyvin ja paljon on tehtävissä. Talouden
tasapainotustyössä ei ole odotettavissa pikavoittoja, vaan meidän on tartuttava itse härkää
sarvista. Meidän on jo tulevan vuoden talousarviossa ryhdyttävä yhdessä suuntaamaan
talouttamme määrätietoisesti oikealle uralle – tulojen tulisi kattaa menot ja välttämättömät
investoinnit on pystyttävä rahoittamaan suunnitelmallisesti, ettemme niin sanotusti söisi
kuormasta. Jo tänä syksynä tarkasteluun ja päätöksentekoon tulevat sekä
tuloveroprosentista ja kiinteistöveroista päättäminen että investointiohjelmamme uudelleen
arvioiminen. No, juuri tätä työtä vartenhan meidät on tänne valittu tai palkattu. Kyllä tästä
hyvä tulee – mutta vain hyvällä yhteistyöllä – kohti samaa maalia.
Tästä on hyvä jatkaa
Kiitokset kaikille Teille ulvilalaisille, joiden kanssa olen jo saanut olla tekemisissä – virassa
tai vapaalla. Teitä, jotka olen saanut tavata, on muuten satoja, ellei jopa tuhansia. Minut on
otettu ystävällisesti ja hyvin vastaan, joka paikassa. Minulla on täällä Ulvilassa satoja uusia
kavereita. Näin ainakin sovimme Friitalan koululla yhdessä oppilaiden kanssa. Sovittiin,
että moikataan, kun kerta ollaan kavereita. Koululaitoksemme on hyvässä iskussa.
Lukiollamme sain ”satavarman” käsityksen siitä, että meillä huippulukio. Tätä todistaa
osaltaan myös se, että esimerkiksi naapuri kaupungistamme Porista käy Ulvilan lukiossa
yli 100 nuorta. Veikkanpa, että monikaan meistä ei tätä tietänyt. Koulu- ja
päiväkotikierrokseni jatkuvat. Odotan niitä innolla. Erityisesti, itsekin kahden pojan Vaarina,
odotan käyntejäni Hulivilissä, Kettulassa, Metsätähdessä, Kuusipirtissä, Muksulassa,
Peltowillassa, Tuulenpesässä, Kaskelotissa, Satumetsässä ja Malmitiellä. Toivottavasti
tuossa tulivat kaikki, elleivät tulleet, tulen silti yhtä innolla jokaiseen. Minulla ainakin on
tunne, että myös lähityöyhteisöni kaupungintalolla sekä luottamushenkilöt ovat ottaneet
minut ystävällisesti vastaan. Eli, mikäs tässä on ollessa – tästä on hyvä jatkaa.
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