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On tiedettävä mistä puhuu. Olen kiertänyt viimeisen parin kuukauden aikana, aina kun
aikatauluni on sen mahdollistanut, perehtymässä ulvilalaiseen julkishallinnon palvelutarjontaan.
Tutustumiskohteisiini ovat kuuluneet kaikki perusopetusta antavat koulut, Sataedun ”amis”,
päiväkodit ja muut päivähoitoyksiköt, teknisen toimen tukikohdat, toimipisteet ja varikot,
terveyskeskus, paloasema, ”peltipoliisien” tukikohta, liikunta- ja nuorisotyön toimipisteet,
nahkamuseo ja Friitala-talo muutoinkin. Olen myös käynyt katsomassa kaupungille tarpeettomina
myyntiin laittamiamme asunto- ja kiinteistökohteita sekä vuokra-asuntojamme. Olen ehtinyt jo
tehdä muutamia yritysvierailuja, mutta laajempi yrityskierrokseni on vasta alkamassa. Olen saanut
käydä tapaamassa ihmisiä ja esittäytymässä lukuisissa eri tilaisuuksissa ympäri kaupunkia.
Kaupungintalon kulmahuoneessani on vieraillut useita eri yhdistysten edustajia sekä muita
vaikuttajia. Juoksulenkeilläni aamuin taikka illoin kiertelen omin nokkineni ympäri kaupunkimme
asuinalueita. Kiirettä on pitänyt, mutta tiedän, että tämä ”haukkaa hintansa”. Tiedän jo nyt mistä
puhun. Minua ei yllätetä kysymyksellä: ”Oleks eres käyny siäl?”, vaan vastaan: ”Olen, oleks itte”?
Varjele meitä kriisikunnaksi joutumasta. Vaikka edellisessä Ulvilan Seudussa oli
haastattelustani tehty asiallinen artikkeli koskien kohta lausunnolle tulevaa kuntarakennelakia,
kirjoitan siitä vielä muutaman varoituksen sanan. Suurin pelkoni on se, ettei meillä olisi riittävää
kriisitietoisuutta. Minulla on. Omalta osaltani tulen tekemään kaikkeni, ettemme aja itseämme ilman
taloudellista pohjaa olevilla päätöksillämme lopulliseen taloudelliseen ahdinkoon ja sen
seurauksena kriisikuntien joukkoon. Miljoonamiinuksisten talousarvioiden ja tilinpäätösten aika
saisi minun puolestani olla taaksejäänyttä elämää. Kuluva vuosi 2012 tulee kuitenkin menemään
vielä aika pahastikin pakkaselle. Mutta nyt esitämme vuodelle 2013 kaikkia niitä korjausliikkeitä,
joihin itse voimme vaikuttaa.
Toinen pelkoni on se, että juuri niillä talousarvion osioilla, joihin emme itse pysty vaikuttamaan, on
kuitenkin tilinpäätöksissä kaikista suurin uhka ja riski. Esitän, että teemme talousarviomme
vuodella 2013 ”Palvelut edellä” –hengessä. Pidämme kädet niissä töissä, joihin ne on palkattu.
Ehdotan, että investoimme miljoona euroa päiväkotisaneeraukseen, laajennamme PeltoWillan
päiväkodin piha-aluetta, palkkaamme koulupsykologin, korjaamme Friitalan koulun piha-aluetta,
varaudumme piha-alueen lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen, aloitamme Harjunpään koulun
saneeraus- ja muutostöiden suunnittelun, korjaamme Koskin koulun ovia, ikkunoita ja seiniä,
korjaamme vanhoja verkostoja ja katujamme siellä, missä se on välttämätöntä, varaudumme
SOTE-keskuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen. Eli paljon kuitenkin teemme. Näillä
investoinneilla voimme silti olla jopa askeleen kauempana kriisikunnan kriteereistä. Ulvila
kriisikuntana, on pahin painajaiseni. Kriisikuntaan nimittäin lähetetään valtiovallan toimesta
selvitysmies, joka tekee selvityksen ja esityksen, mitä kaupungillemme tehdään. Kaikki muut, paitsi
kriisikunnat, saavat jatkossakin itse hoitaa asiansa ja tehdä päätöksensä - suuntaan tai toiseen. On
myönnettävä, että tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ei vielä tiedetä. Sen tiedän, että
järjestelmä on tarkoitus rakentaa kannustavaksi. Valtionosuuksilla palkittaisiin kuntia, jotka hoitavat
asiansa hyvin. Hoidetaan siis tästä eteenpäin asiamme hyvin – itse.
Pienen pojan haaveet. Jos olet törmännyt ”Pienen pojan haaveet” –musiikkiin, pyydän, että
lukaiset kansilehden sisäsivuilla olevan tarinan. Levyllä ei pyritä listaykköseksi saati rahallisiin
voittoihin. Levyn ammatillinen musiikkituotanto on kustannettu muutoin ja levyn teknisen
valmistuksen jälkeen jäävä pieni myyntivoitto lahjoitetaan kokonaisuudessaan valtakunnallisen
syöpäyhdistys PROPO ry:n toimintaan.
Meillä kaikilla on haaveita ja unelmia. Toteutetaan ne – ennen kuin on liian myöhäistä.
Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja

