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Kuulisipa säiden valtiatar!

K

unnan elinvoimaisuus on jatkossa nykyistäkin tärkeämpi tehtävä kuntien toiminnassa. Ihmisten pitää
myös viihtyä omassa asuinkunnassaan. Yksi elinvoimaisuuden mittari on perinteisesti ollut kunnassa
järjestettävien tapahtuminen määrä ja monipuolisuus sekä niitä kohtaan osoitettu kiinnostus. Kunnat
eivät itse järjestä kaikkia tapahtumia, vaan niitä järjestävät tahoillaan lukuisat vapaaehtoistoimijat. Kunnan
rooli on luoda puitteet ja edellytykset sekä olla tarvittaessa joiltakin osin mukana tapahtuman toteutuksessa.
Meillä on Suomessa neljä upeata vuodenaikaa. Ei niin hyvää, ettei jotain pahaakin. Erilaiset vuodenajat luovat
tapahtumien järjestämiselle ja ennen kaikkea niiden onnistumiselle valtavan haasteen, jopa riskin. Jos sää ei
suosi, usein käy heikosti. Väki ei liiku ja tilaisuuksista häipyy onnistumisen henki eli ne menevät pieleen.
Tämä kevät on suosinut kohtuullisesti monia tapahtumiamme. Leineperin vappumarkkinoilla ja Ulvilan
Yrittäjien Äitienpäivämarkkinoilla oli upea, lähes kesäinen sää. Kaupungin maastojuoksumestaruuskisojen sää
oli koleahko, mutta selkeästi parempi kuin viime vuonna. Tulevan viikonlopun sääennusteet eivät valitettavasti
lupaa parhaita kelejä UPV:n pesiskauden avausottelulle, Leineperin kevättorille eikä Kullaan Urheilijoiden
70-vuotisjuhlahölkälle, joitakin mainitakseni. Kuulisipa säiden valtiatar nyt JukkaPojan toiveen kauniista
kevätsäästä myös tälle viikonlopulle. Toivotaan parasta, ei pelätä pahinta. Osallistutaan tapahtumiin, jos vain
suinkin ehdimme – satoi tai paistoi, eikä olla sokerista.

K

aupungintalon lomautukset aiheuttavat osaltaan tulevana kesänä sen, että kaupungintalo on suljettuna
juhannuksen jälkeen viisi viikkoa. Tämä ei tarkoita sitä, ettei välttämättömiä asioita hoideta. Se
tarkoittaa vain sitä, että sekä kantaosan että uuden osan ulko-ovet ovat suljettuina. Näkyvälle paikalle
ovien viereen tulee kuitenkin selkeät tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat kulloinkin tavoitettavissa. ”Asialliset
hommat hoidetaan”, enkä jatka, että ”muuten ollaan kun Ellun kanat”, kuten Tuntemattomassa sanottiin.

S

atakunnan sote-uudistuksen eli Satasoten valmistelu jatkuu. Työhön on valjastettu väkeä kuin lähdettäisiin
sotaan. Kahdeksaantoista valmisteluryhmään on ehdolla peräti yli 400 henkilöä. Kaikkiaan valmistelutyössä
meitä on mukana lähes 550 eri tahojen edustajaa. Jäsenet nimetään kuntien, kuntayhtymien, kolmannen
sektorin toimijoiden, yritysten, oppilaitosten, henkilöstöä edustavien ammattiliittojen
sekä muiden sidosryhmien esitysten pohjalta. Itse toivon ja haluan myös uskoa,
että valmistelusta syntyy hyvää jälkeä.
Hankkeen projektisuunnitelma on tulossa kunnallisvaltuustojen
hyväksyttäväksi vielä ennen kesää. Näin tulee myös meillä Ulvilassa.
Projektisuunnitelmassa sovitaan mitä tavoitellaan, mitä tehdään, ketkä
tekevät, millä aikataululla edetään ja millä budjetilla valmistelutyö tulee
tehdyksi. Yksityiskohdista päätetään ja sovitaan myöhemmin. Siinä sitä
saattaakin tulla melkoinen vääntö, kun ryhdytään pohtimaan toimipisteiden
sijaintikuntia ja toimipisteitä sekä niistä saatavia palveluja. Aika sitten
näyttää, kuinka homma ”käy ja kukkuu”, näillä tietämin 1.1.2019 alkaen
uudessa ja suuressa Satasotessa.
Elämässä ei kannata murehtia turhia asioita, kun voi keskittyä elämän
hyviin puoliin.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

