Kyläpäällikön kolumni 4.3.2015
Arvatkaapas kuinka paljon tulee kaupungille maksamaan yksi kunnon kattaus taivaalta satanutta
vitivalkoista kaunista lunta? No, minäpä kerron. Lumityöt tulevat maksamaan reilut 15 000 euroa/kerta.
Tästä syystä on tärkeätä, että auraustyöt käynnistetään mahdollisimman oikea-aikaisesti. Taloudellisena
ja toiminnallisena tavoitteena on se, että jokaisen tuiskun jälkeisistä lumitöistä selvittäisiin aina yhdellä
aurauskierroksella. Aina se ei tietenkään ole mahdollista. Meillä Ulvilassa aurauskalusto lähtee liikkeelle
vasta, kun työnjohtaja antaa aurauskalustolle lähtökäskyn. Näiltä osin työnohjaus on meillä itsellämme. Myös
hiekoituksen osalta liikkeelle lähdetään vasta annetusta lähtökäskystä.

M

inustako yrittäjä -infotilaisuus järjestettiin jälleen valtuustosalissa. Paikalle oli saapunut reilut
kymmenen naista ja miestä, joilla unelmana tai ainakin ajatuksena on yrittäjyys. Lähes poikkeuksetta
liikkeelle on lähdetty sillä ajatuksella, että ainakin aluksi on halu työllistää itse itsensä ja tulla samalla
”itsensä herraksi”. Yksinyrittäjyys onkin yleistä. Väitöskirjatutkimuksen mukaan yksinyrittäjyys korostuu
suomalaisessa yrittäjyyden kentässä. Suomessa on noin 260 000 yrittäjää, joista 65 prosenttia on yksinyrittäjiä
eli heitä on lähes 170 000. Yrittäjyys on toisaalta uusi mahdollisuus nähdä työelämä uudesta suunnasta ja
toisaalta keino perustaa itse itselle työpaikka.
Yrittäjyyden tie ei ole helppo.
Ulvilassa on yrityksiä reilut 800 ja yritysten määrä on ollut kasvava. Se on hieno asia. Ulvilan elinkeinopolitiikan
kärkenä on automaatio-osaaminen ja -verkosto. Samalla on kuitenkin yrittäjien kanssa todettu, että
automaatioverkostomme menestymisellä ja kehittymisellä on myönteinen vaikutus myös muiden toimialojen
yritysten menestymiseen. Puhalletaan siis yhteiseen hiileen – yhdessä yrittäen.

K

untaliitoksesta järjestettiin kuntalaisinfo. Paikalla oli reilut 130 asiasta kiinnostunutta. Asian
esittelyn suoritti Porin kehittämispäällikkö Timo Aro. Kysymyksiin olivat vastaamassa Ulvilan
kaupunkia yhdistymisselvitystä valmistelleessa ohjausryhmässä edustaneet luottamushenkilöt sekä
työvaliokunnassa edustajana toiminut allekirjoittanut.
Itse en käy arvioimaan tilaisuuden henkeä, vaan siteeraan paikalla olleen toimittajan arviota: ”Suuri osa
paikalla olijoista vaikutti haluttomilta kuntaliitokseen. Ilmassa väreili melkoista epäluuloisuutta ja pientä
toiveikkuutta.” No, jokainen paikalla ollut voi itse arvioida, kuinka koki tilaisuuden hengen – epäluuloisuutta
vai toiveikkuutta?
Päätöksenteossa asia etenee nyt siten, että kuntalain nojalla kaupunginjohtajalla on oikeus ja velvollisuus tehdä
hallitukselle esitys asian ratkaisemisesta. Tämän esitykseni teen 16.3.2015 pidettävään kokoukseen. Hyvän
hallintotavan mukaan luottamushenkilöt eivät saa osallistua asian valmisteluun
esimerkiksi muokkaamalla asian selostusosaa tai päätösehdotusta.
Esittelijällä on oikeus ja velvollisuus laatia päätösehdotus juuri sellaiseksi,
jonka hän kokee ja näkee käytettävissä olevan tiedon pohjalta oikeaksi ja
perustelluksi. Tästä oikeudestani tulen pitämään kiinni.
Kaupunginhallituksen tehtävänä on puolestaan tehdä esitys valtuustolle
joko kaupunginjohtajan esittelyn mukaisena tai muutettuna. Näin
aikaansaatu päätös tulee valtuuston päätettäväksi 30.3.2015 pidettävässä
kokouksessa. SK:n pikagallupin mukaan näytti, ”puntit ovat melko
tasan” – toisin näin on arveltu jo pitkään. Tervetuloa kuulolle!
Ja näin se homma etenee. Jos jossakin kunnassa päädytään nyt maalikuussa
kielteiseen päätökseen, siirrytään jäljelle jääneellä kuntajoukolla pari askelta
lähtöruutuun päin ja suoritetaan uusi samankaltainen kierros uudella ja
päivitetyllä yhdistymissopimuksella. Tämä finaalinäytös käydään
valtuustoissa arviolta kesäkuun loppuun mennessä. Sen sijaan
niissä kunnissa, joissa lyödään nyt maaliskuussa ”liinat kiinni”
– se oli sitten siinä - ainakin tällä erää.
Ja päivät sen kun vain pitenevät – tällä hetkellä muuten
reilut viisi minuuttia päivässä!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

