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Asennetta, halua ja tunnetta. Olen jo aikoja sitten ottanut oman työni ohjenuoraksi kolme
periaatetta. Yritän viljellä niitä muillekin. Ne ovat asenne, halu ja tunne. Oman työnsä tekemiseen
meistä jokainen voi suhtautua monella eri tavalla. Väitän, että työn tekeminen on helpompaa ja
mukavampaa, lisäksi tulokset ovat paremmat, kun asenne on oikea. Mitä tahansa työtä voi tehdä
positiivisella asenteella ”kyllä tästä hyvä tulee”. Tuon vasta-asenne on ”ei tästä mitään kuitenkaan
tule”. Työtäkin voi, ja saa, tehdä usein iloisella mielellä, jopa pilke silmäkulmassa. Niin se vaan on
mukavampaa.
Pitää tuntea myös aitoa halua tehdä ja selviytyä omista tehtävistään. Halu on intoa ja kiinnostusta.
Väitän, että työn tekeminen on helpompaa ja mukavampaa lisäksi tulokset ovat paremmat, kun
tuntee aitoa halua tehdä omaa työtään. Jos työ on pakkoa, siitä ei hyvää seuraa – ei tekijälle, ei
teettäjälle.
Vaikka meitä kunnallishallinnon virkamiehiä ja päättäjiä sitovat lukuisat lait ja asetukset, inhimillisen
tunteen käyttäminen yhtenä ohjenuorana sopii varsin hyvin perinteisemmällekin byrokraatille. Sen
jälkeen, kun kaikki numerot ja faktat ovat pöydällä, voi asiaa pohtia vielä hetken - tunteella. Monet
päätökset syntyvät valitettavasti nykyisin varsin kylmästi juuri taloudellisin perustein. Sille
totuudelle emme useinkaan tosin voi mitään. Mutta ottakaamme kuitenkin päätöksiimme mukaan
ripaus inhimillisyyttä ja tunnetta – ainakin sen verran, kuinka kulloinkin voimme. Hetki
inhimillisyydelle ja tunteelle.
Vaalit tulivat ja menivät. Poliitikot sanovat, että vaalit ovat aina edessäpäin. Mielestäni se on
oikein ajateltu ja sanottu. Kunnallisessa päätöksenteossa mukana olevat joutuvat laittamaan
itsensä likoon vaalien välilläkin useaan otteeseen. Kaikki, mitä vaalien välillä tekee, on samalla
vaalityötä edessä oleviin seuraaviin vaaleihin.
On sanottu, että nykyisessä kunnallispolitiikassa ei saa enää milloinkaan tehdä mukavia päätöksiä.
Lähes aina päätetään vaikeista ja ikävistä asioista. Euroja ei juurikaan ole jaossa. Ei ole meillä
Ulvilassakaan, kuten tiedämme. Olemme juuri valinneet Ulvilaan uuden kaupunginvaltuuston. Se
kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa ja tekee töitä seuraavat neljä vuotta Ulvilan asioiden
eteen. Heillä luottamushenkilöinä tulee olemaan, yhdessä meidän vierkamiesten kanssa, todella
haasteellinen, mutta varmasti mielenkiintoinen nelivuotiskausi. Luottamustehtävistä saatu kiitos on
nykyisin lähes kadonnut luonnonvara. Se on kovaa hommaa, josta ei juuri kiitoksia heru – heille
kaikille oniittelut, kiitos ja hatun nosto, jo tässä vaiheessa.
Ulvila pärjää tilastoissa – vielä. Ulvila ei ole mikään tilastollinen kriisikunta – ainakaan vielä.
Valtakunnallisesti on nyt tehty niin sanottu elinvoimamittaus. Ulvila pärjää tässäkin mittauksessa
hyvin – ainakin vielä. Vertailtaessa toimintamenojen suhdetta veronalaisiin tuloihin vuonna 2030
Ulvila on sijalla 43. koko valtakunnassa. Olemme kolmanneksi paras kunta Satakunnassa. Mitäpä
se minulle kuuluu, mutta maakuntakeskuksemme Pori on tässä samassa mittauksessa sijaluvulla
201. Tämä sijoitus on koko maassa valitettavasti niin sanotuista maakuntakeskuksista toiseksi
heikoin vuonna 2030. Laitetaan siis ajoissa omat asiamme kuntoon – yhdessä.
Nyt Ulvilan töihin – asenteella, halulla ja tunteella – näitä viljellen!
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