Kyläpäällikön kolumni 14.4.2016
Kukapa se kissan hännän nostaa…
… ellei kissa itse? Tämä ikiaikainen sanonta tarkoittaa sitä, ettei kenenkään pidä panna kynttiläänsä
vakan alle, jos on jossakin asiassa erinomainen. Suomalaiset ja anteeksi vain, usein myös satakuntalaiset,
katsovat vaatimattomuuden niin suureksi hyveeksi, että vähäistäkin itsensä esilletuomista tai kehumista
on pidetty jopa suurena syntinä. Minä en pidä sitä syntinä lainkaan, enkä myös pidä vaatimattomuutta
erityisen suurena hyveenä – sorry vaan. Tervettä itseluottamusta saa ja pitää olla. Nyky-yhteiskunta
vaan on sellainen.
Koska hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas, niin minusta Ulvilan kaupungin virkamiehillä
ja myös luottamushenkilöillä on jopa velvollisuus nostaa tuota kissan häntää itse eli tuoda esille hyviä
asioita ja kehua eli markkinoida kotikaupunkiamme – toki totuuden ja kohtuuden rajoissa. Ulvilassa
ovat monet asiat todella hyvin, Ulvila on upea paikka elää, asua, tehdä työtä ja yrittää. Pidetään itse
nämä hyvät asiat esillä, pahat pysyvät pitämättäkin. Kuvitelkaapa yritystä, jossa henkilökunta ja
päättäjät itse väheksyisivät ja aliarvostaisivat omaa toimintaansa. Se yritys ei kauaa eläisi.
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omautukset käynnistyvät. Meistä ei kukaan huuda hurraahuutoja sen vuoksi, että käynnistämme
nyt henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi lomautukset. Kohta ne alkavat ja näkyvät varmasti
palvelutuotannossamme. Lomautus koskee meitä kaikkia, tosin hieman eripituiseksi määrättynä.
Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu päättää kaupunginjohtajan ja osastopäälliköiden
lomautuksista. Niistä päätettiin viime maanantaina – tuli koko kattaus eli 21 kalenteripäivää per
sierainpari.
Oli muuten mielenkiintoista oli lukea lehdestä, kun kollegani Huittisista kertoi, että heillä ”suurin
yksittäinen tekijä vuoden 2015 ylijäämäisen tuloksen saavuttamisessa oli viime vuonna toteutetut
lomautukset. Niillä saadut menovähennykset kattavat toteutuneesta ylijäämästä noin 60 prosenttia.”
Saatiin sillä siis jotakin aikaiseksi – M.O.T.

M

yös kesäaamuna pitää päästä töihin. Porin seudun
joukkoliikennelautakunta käsitteli viime viikolla Ulvila - Pori
välisen liikenteen aikataulumuutoksia. Olimme antaneet
ohjeet, että bussiliikenteen aikataulut tulee laatia siten, että täältä ja
tänne pääsee kohtuudella töihin ja kouluihin. Asialistalla ollut esitys
koulujen kesäloma-ajan arkipäivien bussitarjonnasta ei olisi turvannut
aamukahdeksaksi Poriin töihin pääsyä. Esitimme pikaisesti, että näin ei
voi olla. Kokouksessa tehtiin muutos, että aikatauluun lisätään kesäajan
arkipäiviin yksi vuoro, joka on Porissa jo varttia vaille kahdeksan.
Tarkemman aikataulun mukaan se näyttäisi olevan Kauppatorilla
klo 7.41. Toki jatkossakin bussivuorojen käyttöastetta seurataan ja
tarpeellisuutta arvioidaan myös uudestaan. Pääperiaatteemme on, että
työ-, koulu- ja tarpeelliset asiointivuorot tulee turvata. Iltojen, öiden ja
viikonloppujen kuppilakuljetukset jokainen saa hoitaa itse. Tämä lienee
kohtuus?
Pahanilmanlintu sanoo, että taas tuulee väärästä suunnasta.
Hyväuskoinen odottaa, että kohta sen suunta muuttuu.
Säädetään me sillä aikaa omat purjeemme kohdalleen ja
annetaan mennä.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

