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Kesä on kääntymässä syksyksi. Kesän huipputapahtumat ovat monilta osin jo takanapäin, mutta
onneksi eivät kaikki. On ollut ministeri- ja valiokuntavieraita, Leineperi on ollut esillä lukuisine
tapahtumineen, kesäteatterit ovat näytelleet, sadat naperot ovat pelanneet pesäpalloa, on juhlittu
jokisillan 60-vuotista taivalta, on vietetty Vanhan Musiikin Viikon 10-vuotisjuhlavuotta,
kaupunginvaltuusto on kokoustanut 100-vuotista olemassaoloaan upeassa jokimaisemassa, on
juostu juoksijoilta kiitosta saanut ensimmäinen Hansajuoksu, on vietetty Ulvila-päivää sekä palattu
keskiajalle Hansamarkkinoiden kansainväliseen tunnelmaan. Lisäksi Ulvilassa on järjestetty koko
joukko erilaisia perinteisiä tai uusia tapahtumia, joten tästä luettelosta jäi varmasti pois lukuisia
kesäisiä tapahtumia. Tapahtumamme ovat onnistuneet eli iltarukoukseni on tepsinyt - jälleen
kerran. Nuo edellä luetellut tapahtumat tulivat mieleeni siitä syystä, että minulla on ollut
kyläpäällikkönä niissä jotakin roolia tai tekemistä – vähintään puhumista, sopimista ja päättämistä.
Suuret kiitokset kaikille toimijoille – unohtamatta ainuttakaan Teistä.
Yhdistymisselvitys laitetaan työn alle. Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013. Ykskantaan
- lain mukaan Ulvilan on tehtävä tällainen yhdistymisselvitys lain määrittelemällä selvitysalueella.
Porin kaupungin valtuusto oli esittänyt Harjavallan ja Ulvilan kaupungeille sekä Luvian, Nakkilan,
Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnille yhteisen kuntajakoselvityksen tekemistä. Asiasta on
nyt päätetty juhlavaltuustossa siten, että Ulvilan kaupunki osallistuu Porin kaupunginvaltuuston
esityksen mukaisesti kuntarakennelain tarkoittaman yhteisen kuntajakoselvityksen eli yhdistymisselvityksen tekemiseen. Päätimme siis yksimielisesti, että noudatamme Ulvilassa jatkossakin lakia.
Kuntarakennelain toteuttaminen etenee selkeästi kolmessa eri vaiheessa. Ne ovat
yhdistymisselvitys, selvitykseen perustuva mahdollinen yhdistymisesitys ja yhdistymissopimus.
Ulvilan kaupunki on päättänyt tässä vaiheessa osallistua 1. vaiheen eli lain tarkoittaman yhdistymisselvityksen laatimiseen. Nyt selvitetään edellytykset, hyödyt ja haitat ennen kuin ollaan
puolesta tai vastaan. Vasta yhdistymisselvityksen ja siitä tehtyjen johtopäätösten valmistuttua,
kaupunki päättää erikseen valtuustotasolla, jatkaako Ulvilan kaupunki toteuttamista seuraavaan 2.
vaiheeseen eli mahdollisen yhdistymisesityksen laatimiseen. ”Näillä mennään” – rauhallisesti,
maltilla ja hyvässä yhteishengessä ilman suurempaa uhoa tai intohimoa – suuntaan tai toiseen.
Oma kesäni on kulunut pitkälti täällä kaupungintalon yläkerran kulmahuoneessa. Koska
aloitin työt viime syksynä Ulvilassa kesken lomanmääräytymiskauden, niin vuosilomakertymäni ei
ollut vielä normaalin pituinen. Tästä syystä varsinaista kesälomaa tuli pidettyä kokonaista 9
työpäivää. Muutoin olenkin päivystänyt melko tiukkaan täällä kaupungintalon kulmahuoneessa.
Asioita on ollut, tullut ja mennyt todellakin laidasta laitaan.
Vaihdettuani lomarahojani vapaaksi, pääsen elokuun puolessa välissä suuren intohimoni pariin eli
matkustan Moskovaan seuramaan yleisurheilun MM-kisoja 11 päivän ajaksi. Jos siis näette TV:n
MM-kisalähetyksissä katsomossa oranssinvärisen pikeepaidan, jossa lukee, että ”Kotipesä
Ulvilassa”, se olen varmuudella minä. Lupaan moikata, jos satun kameran silmään, kuten
todistettavasti satuin edellisissä MM-kisoissa Etelä-Koreassa pari vuotta sitten. Tiedossa on
pariviikkoinen annos yleisurheilua maailman huipulla. Taidanpa näin urheilumiehenä sanoa –
jeeee!
Kesä on hienoa aikaa – tosin ei talvessakaan mitään vikaa ole.
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