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Haluaisin niin uskoa, mutta kun samanaikaisesti kaikki asiantuntijaprofessorit ja –lääkärit sanovat, että nyt
ollaan maassamme keittämässä kaikkien aikojen SOTE-soppaa, niin vaikeata se on uskoa. Vaikka asiaa
katsoisi kuinka sinivalkoisin tai -punaisin lasein, niin varsin hajanaiselta tuntuu. SOTE-sopan keittoon on nyt
vaihdettu ministeri, perustettu erilaisia asiantuntijatyöryhmiä sekä poliittisia työryhmiä ja annettu aikatauluja
niin tiuhaan, että kärryillä on tuskin kukaan. Nyt SOTE-uudistuksen väitetään olevan ratkaistuna. Nyt on
kuulemma tehty kaikkien aikojen suurimmat linjaukset ja muutokset, sanotaan – uskoako vai ei, sen aika
näyttää.
Onko Ulvila vetovoimainen? Miksi väki vähenee ja miten saisimme väestökehityksemme kasvu-uralle,
kysyttiin valtuustoaloitteessa. Nykytrendi vaan on se, että valtakunnallisesti väestö keskittyy pääkaupunkiseudulle ja maakunnallisesti väestö keskittyy alueellisiin keskuskaupunkeihin. Talouden kasvualueet ja keskukset ovat olleet vetovoimaisimpia. Väestökehityksen kääntäminen nopealle kasvu-uralle ei ole
mahdollista myöskään Ulvilassa. Sen sijaan pitkäjännitteinen kaupungin kehittäminen on mahdollista. Vetovoimaisuuteen voidaan vaikuttaa vain pitkäjännitteisellä toiminnalla, ei opettamalla tai syöttämällä pelkkiä
mielikuvia. Ihminen itse tekee valintansa, halusimme sitä tai emme.
Yksi ymmärrettävin vetovoimaisuuden mittari on toimivat julkiset peruspalvelut. Ne palvelut, joita ihmiset
tarvitsevat ja käyttävät päivittäin arkielämässään. Lapsiperheille tulee olla riittävästi päivähoitopaikkoja, koulutustarjonnan tulee olla monipuolista tasokkaassa oppimisympäristössä, sosiaali- ja terveyspalveluiden
saatavuuden tulee vastata kysyntää, rakennusten, katujen ja puistojen tulee olla kunnossa. Myös
kulttuuritarjonta ja harrastusmahdollisuudet ovat tekijöitä, joita ihmiset arvostavat ja ottavat huomioon
asuinkuntaansa valittaessa. Tutkimusten mukaan ratkaisevin tekijä asuinpaikan valinnassa on sittenkin työ sekä omat että puolison työllistymismahdollisuudet. Ihmiset ovat kuitenkin nykyisin valmiita kulkemaan
aikaisempaa pidempiä työmatkoja kodin ja työpaikan välillä. Kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaisi
kuitenkin päivittäistavarakaupan olevan kävelymatkan päässä kotoa. Tutkimusten mukaan muuten selvästi
vähiten asumispaikan valintaan vaikuttava tekijä on asuinkunnan tuloveroprosentti, eli se niistä puheista.
Kunnalla tulee myös olla aina riittävästi monipuolisia tontteja eri maankäyttötarkoituksiin. Ulvilan kaupungin
tulee jatkossakin huolehtia siitä, että kaupungilla on jatkuvasti tarjottavana määrällisesti riittävästi
monipuolisia tontteja erilaiseen asumiseen sekä elinkeinotoimintaan. Meillä on Ulvilassa tarjolla asumiseen
sekä perinteisiä taajamiin sijoittuvia niin sanottuja asemakaavatontteja että kyliin sijoittuvia maaseutumaisia
rakennuspaikkoja. Yritystoiminnan tarpeisiin pystymme räätälöimään eri tarpeisiin soveltuvia tontteja,
isompia ja pienempiä. Olemme nyt monipuolistamassa asumisen tonttitarjontaa muun muassa Kaasmarkun
yleiskaavalla.
Ulvilassa on edelleen hyvät edellytykset kehittää kaupunkia vetovoimaisena, luonnonläheisenä asumisen ja
yrittämisen satakuntalaisena keskuksena. Vähenevien taloudellisten resurssien myötä tämäkin tehtävä tulee
olemaan jopa aiempaa haasteellisempaa – ei niin vähäistä virkaa, ettei olisi vähän vaivaakin.
Kesä on tapahtumien aikaa – myös meillä Ulvilassa. Yksi vetovoimaisuuden mittari on myös erilaisten
tapahtumien tarjonta, joita kunnassa kuntalaisille järjestetään. Pitää olla elämää. Ulvilasta löytyy pitkin kesää
musiikkia, teatteria ja urheilua kaikissa muodoissa, on markkinoita ja muuta riehaa. Ei siis muuta kuin
osallistumaan – toki huilatakin sopii – vaikka ihan omissa oloissa.
Aurinkoista kesää – ainakin odottaen!
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