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Olisiko se nyt siinä? Jokohan sitä uskaltaa kirjoittaa muutaman sanan talvesta ja sen
kääntymisestä kevään kautta kesäksi, kyllä kai. Minusta jokaisessa vuodenajassa on aina jotakin
upeata – toki kaikella on rajansa. Nyt on pakko myöntää, että kyllä tänäkin talvena tuli muutamaan
otteeseen mieleen, että ”kyllä tää sais jo riittää”. Se on meille jokaiselle aina oma ilonsa taikka
murheensa, kun töistä tai muista riennoista kotiutuessaan saa ensimmäiseksi ryhtyä oman pihansa
lumisavottaan. Alkutalvesta se saattaa joskus olla jopa mukavaa – valkoista puuterilunta, ihanaa.
Jokainen voi tehdä pihassaan omat lumityönsä joko niin hyvin, niin huonosti tai hyvin huonosti,
kuin itse haluaa. Lumityöt ovat myös kaupungin näkökulmasta joka tuprauksen jälkeen aina oma
savottansa, joka on hoidettava. Tavallisen lumisateen puhdistaminen liikenneväyliltä maksaa
kaupungille noin 5 000 euroa/lähtö. Lumimyräkän putsaaminen, joita viime talvenakin saatiin
muutamia, maksaa puolestaan 7 000 – 8 000 euroa/lähtö. Nykyisin, kun sääennusteita voidaan
seurata varsin tarkasti, voidaan myräkän jatkuminen ja päättyminen ottaa huomioon töiden
aloittamiskomennon antamisessa. Auraajat eivät enää nuku öitään käsi ulkona ikkunasta, vaan
heille annetaan lähtökomento. Työ kannattaa tehdä silloin, kun se on järkevää, mutta viimeistään
silloin, kun se on turvallisen liikkumisen takaamiseksi pakko tehdä, vaikka lumimyrsky jatkuisikin.
Lumien auraus kuuluu niihin toimintoihin, joista tekijät saavat harvoin kiitosta. Parhaamme ovat
poikamme ja tyttömme tänäkin talvena yrittäneet. Aina on kyse myös rahasta. Turhaan noita 5 000
– 8 000 euron lähtöjä ei kannata laittaa liikkeelle. Seuraavaksi lakaistaan hiekoitushiekat pois,
joten siihen meiltä pitää vielä riittää pitkämielisyyttä. Toivotaan, että riittää, sillä ovathan nuo
hiekoitukset olleet vähintäänkin välttämättömiä talviliukkailla, ”eiks vaa oo ollukki”?
Ennustettua selkeästi parempi, mutta ei alkuunkaan riittävän hyvä. Tilinpäätöksemme vuodelta
2012 ei onneksi ollutkaan 3 miljoonaa euroa pakkasella, kuten tilannetta arvioitiin vielä
loppukesästä. Taseeseen jouduimme kirjamaan alijäämää vielä 1,4 miljoonaa euroa, joten
mihinkään rintojen röyhistelyyn ei ole aihetta, mutta suunta on oikea. Kaupunginvaltuuston
hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman täytäntöönpanon on jatkuttava. Se on minun
tehtäväni. TT-ohjelman mukainen selvitys ruokapalveluiden ja siivoustoimen yhdistämisestä
yhdeksi sisäiseksi palveluyksiköksi on nyt valmistelussa. Siis sisäiseksi palveluyksiköksi eli
palveluiden ulkoistaminen ei ole valmistelussa. Jotta työmailla säilyy työrauha, heti alkuun
järjestettiin koko ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstölle valmisteluvaiheen infotilaisuus. Päätöksiä
ei ole vielä tehty. Ne tehdään aikanaan, kunhan löydämme oikeat sävelet tähänkin lauluun.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tällä tavoitellaan tuottavuuden parantamista uusien
toimintatapojen avulla – mikäs siinä.
Mielenkiinnolla, pikemminkin suurella jännityksellä, odotan sitä, kuinka hyvin olemme ottaneet
vastaan työnantajan reilun tarjouksen henkilöstösäästöjen toteuttamisesta vapaaehtoisuuden
pohjalta. TT-ohjelman mukainen säästötavoite puolitettiin. ”Ei huano”, se on syytä muistaa. Toivon,
että elokuun jälkeen tehtävä laskema osoittaa riittäviä säästöjä. Minusta vapaaehtoisuus on reilu
tarjous verrattuna joihinkin pakkokeinoiksi luokiteltuihin toimenpiteisiin. Mitä ne olisivat, niistä ei ole
päätöksiä eikä edes suunnitelmia. Vapaaehtoisuus tarkoittaa aidosti sitä, että ketään ei pakoteta,
eikä ketään osoiteta sormella, jos vapaiden pitämiseen ei ole oikeasti mahdollisuutta joistakin
henkilökohtaisista syistä. Sen sijaan itse pidän erittäin harmillisena, jos joissakin työpisteissä
päätetään protestoida, kuulemma jopa painostaa kaikkia olemaan yhteistä suositustamme
vastaan. Luotetaan vielä siihen, että tavoitteemme toteutuu. Tarvitsemme talkoohenkeä ja
yhteisvastuusta toisistamme – jaettu niukkuus on helpompi niukkuus – reilu peli.
Ai niin. Puolivuotta Ulvilan kaupunginjohtajan virassa tuli täyteen maaliskuun lopussa. Mitä sitten?
Sitä vaan, että virassani noudatettiin puolen vuoden koeaikaa. Se on nyt sitten lusittu. Hoidin
töitäni ensimmäisen puolivuotta niin sanotusti omalla vastuulla. Puolen vuoden koeaikana minua
varmaankin tarkkailtiin ja minusta olisi tarvittaessa ollut varsin helppo päästä eroon. Onneksi ei
haluttu päästä. Kiitos siitä. Tämä on upea virka. Olen ylpeä Ulvilasta ja virastani
kaupunginjohtajana – tosin nöyrästi ylpeä. Aurinkoista kevättä!
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