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Kilpailukyvystä kilpailuetuun

Y

leisesti puhutaan, että menestyäkseen yrityksellä tai vaikkapa kunnalla pitää olla kilpailukykyä.
Minusta kilpailukyky ei riitä. Pitää olla kilpailuetua. Haen tähän vertauksen urheilusta. Jokainen
arvokisojen finalisti on varmasti lajissaan kilpailukykyinen, mutta mitalit ottavat ne, joilla on muihin
nähden lajissaan jokin kilpailuetu. Minusta näin on yrityselämässä ja myös kuntien välisessä kilpailussa. Kyllä
luit oikein – kuntien välisessä kilpailussa. Se vaan on tosiasia, kutsutaan sitä millä nimellä tahansa, kunnat
kilpailevat keskenään veronmaksajista, olkoonpa ne sitten yrityksiä tai asukkaita. Meillä pitää siis olla joku
kilpailuetu, jotta olemme kuntana houkutteleva ja sitä kautta menestymme.

U

lvilan lukiolle kehitettiin yksi uusi kilpailuetu. Syksyllä aloittava lukion musiikkilinja herätti jopa
ennakko-odotuksia suuremman kiinnostuksen. Hyvä näin. Aloituspaikkoja on 16. Niihin oli 29
hakijaa, joista tiukkojen valintakokeiden jälkeen kaikki aloituspaikat täytetään.

Ulvilan lukion musiikkilinja tarjoaa aktiiviselle musiikin harrastajalle mahdollisuuden yhdistää lukio-opinnot
ja monipuoliset musiikkiopinnot. Musiikin aktiivinen harrastaja tai ammattiopintoihin tähtäävä muusikko
voi suorittaa lukio-opinnot ja samalla edetä musiikin opinnoissa yhdessä muiden musiikkilinjalaisten kanssa.
Kurssitarjonnassa on omat kurssikokonaisuutensa bändityöskentelylle, ääni- ja valotekniikalle, monipuoliselle
laulamiselle, musiikin tietoaineille ja soitinopinnoille. Ulvilassa on musiikkilinjan opiskelijoiden käytettävissä
nykyaikainen musiikin opetusvälineistö ja ammattitaitoinen opetus. Lukuvuoden aikana musiikkilinjalla myös
esiinnytään monipuolisesti niin laajoissa konserttiprojekteissa kuin erilaisilla pienemmilläkin keikoilla. Tämä
se lämmittää musamiehen sydäntä. Kiitokset lukiomme kehittäjille.

A

lkava syksy on kunnissa, kuten on ollut aina, kiireistä aikaa. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa
talousarvion laadinnassa joudutaan keskittymään todenteolla myös tehostamis- ja säästötoimien
löytämiseen. Totta kai ensisijaisena talousarvion laadinnan ohjenuorana on se, että meille kuuluvat
tehtävät hoidetaan kunnialla. Kunnallistalouden yhtälö on kuitenkin varsin haasteellinen, sillä taloudenpidon
suurimmat riskit liittyvät sellaisiin osioihin, joihin emme pysty juurikaan talousarviovuoden kuluessa
itse vaikuttamaan. Tulopuolella näitä ovat verotulojen ja valtionosuuksien kertymät. Se tulee, mikä tulee.
Menopuolella näitä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon menojen ennustettavuus ja
kehitys. Periaate kun on, että lapset, vanhukset ja sairaat hoidetaan juuri sillä tavalla, kuin hoitotarve kulloinkin
edellyttää.
Rakennus- ja saneerauskohteissamme työt ovat edenneet työohjelmien mukaisesti.
Valmista tulee juuri niin, kuin on sovittu. Harjunpään koulusta tulee upea
koulu. Siitä tulee niin upea, että ehdotan sinne kaikelle kansalle järjestettävää
avoimien ovien iltaa, kunhan homma on täysin valmis. Käydään kaikki
katsomassa, että vanhastakin saa remontoitua priimatavaraa, kunhan siihen
vain on yhteinen halu. Päiväkodin sisäilmaongelmien vuoksi jouduimme
myös pikahälytyksellä remontoimaan väistötiloiksi useampiakin tiloja.
Paikat saadaan kuntoon ja kaikille lapsille pystytään osoittamaan
haasteistamme huolimatta hyvät hoitopaikat.

O

malta osaltani on jo odotusta rinnassa. ”Joudun” nimittäin taas
lähtemään yleisurheilun MM-kisoihin. Kisat käydään Kiinan
Pekingissä elokuun lopulla. Pitkämäellä, Ruuskasella ja minulla on
tulosrajat tehtynä - tai ainakin meillä kolmella ovat kisaliput jo taskussa.
Vilkutan sitten taas kaikille Teille ulvilalaisille sieltä katsomoalueelta
156, riviltä 4 tai 5. Minut tuntee siitä, että päässäni on todennäköisesti
valkoinen PoriJazz -lippis. Onkohan siellä kenelläkään muulla
valkoista lippistä? Saattaa olla, nimittäin tuonne ”linnunpesäksi”
kutsutulle stadionille mahtuu samalla kertaa reilut 80 000
katsojaa, että semmoinen urheilukenttä.
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