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Jos luoja suo ja viskaali sallii…

F

riitalan uuden jokisillan rakennustyöt käynnistynevät ensi keväänä. Muistutan vielä kerran, että silta on
valtion, ei kaupungin. Työ kestää lähes puolitoista vuotta. Siltatyön aikana moottoriajoneuvoliikenteen
käytössä on yksisuuntainen liikennevaloilla ohjattu yksi ajokaista. En edes arvaile, vaan tiedän, että
aamuisin ja iltapäivisin näille valoille syntyy jonkinlaista ruuhkaa. Samoin tiedän, että Vanhakylästä Poriin
suuntautuva liikenne siirtyy jonkun verran käyttämään Kirkkotietä Suosmeren liittymän kautta Tampereen
valtatielle. Tästä johtuen olemme käyneet neuvotteluja ja esittäneet, että Suosmeren liittymän toimintakyky
ja liikenneturvallisuus tietyille aamun ja iltapäivän tunneille turvattaisiin siltatyön aikana liikennevaloohjauksena. Saas nähdä, saadaanko risteykseen väliaikaiset liikennevalot.

V

altakunnallisessa valmistelussa on useita kunnallishallinnon tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavia
asiakokonaisuuksia. Ne ovat ulkoisia muutostekijöitä, joihin emme pysty omilla tekemisillämme
ja päätöksillämme juurikaan vaikuttamaan. Näitä ovat paljon puhuttu SOTE-uudistus sekä
maakuntauudistus. Niiden valmistelu on rehellisesti sanottuna sen verran alkutekijöissään, että kuntien
näkökulmasta niissä on vielä runsaasti liikkuvia osia. Emme esimerkiksi tiedä tarkasti, kuinka paljon meillä
on tulevaisuudessa käytettävissä rahaa hoitaaksemme asukkaittemme päivittäiset arjen peruspalvelut. Juuri
ne me tuotamme ja teemme jatkossakin kunnan toimesta. Niiltä osin mikään ei muutu. Lapsille annetaan
päiväkodeissa hoivaa, kouluissa opetusta, rakennukset, kadut ja putkistot suunnitellaan, rakennetaan ja
pidetään kunnossa, koteihin tulee vettä ja sähköä, jätevedet siirretään puhdistamoille, kirjastoista löytyy
luettavaa, uimahallissa vesi on lämmintä, kentät ja leikkipaikat ovat kunnossa, kaupungin hallintoa ja taloutta
hoidetaan lakien ja asetusten määräämällä tavalla, palkat sekä laskut maksetaan, kaupungille tulevat maksut
peritään – ja lisäksi kaikki aikanaan ja ajoissa. Kyllä siinä hommaa piisaa.

M

aakunnille vuoden 2019 alussa siirtyvät merkittävät palvelukokonaisuudet ovat
ympäristöterveydenhuolto, maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomitus, sosiaali- ja terveydenhuolto,
pelastuslaitos, maaseutuhallinnon viljelijätukitehtävät, maakuntien liitot ja ELY-keskukset. Toki ovat
kaikki tärkeitä palveluita, mutta eivät suinkaan ole tavallisen kuntalaisen päivittäisiä arjen peruspalveluja –
ainakaan normaalitilanteessa, vai ovatko?

U

rheilumiehenä minua ilahduttaa suuresti se, että strategiatyömme
kuntalaiskyselyssä sai melko laajasti kiitosta kaupunkimme hyvin
hoidetut liikuntapaikat, aktiiviset urheiluseurat, erityisesti hyvä
jalkapallokenttä ja laadukas uimahalli.

En vähimmässäkään määrin käy saarnaamaan, mutta kaikenlainen liikunta on
ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. Liikunta edistää ihmisten terveyttä ja
hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee kansantauteja. Maailman terveysjärjestö
WHO luokittelee liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden yhdeksi keskeiseksi
sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavaksi tekijäksi. Minä
ainakin ajattelen, että liikkeelle lähtö on sama kuin pistäisi rahaa pankkiin tai
kukkaroon – enkä nyt ajattele pelkästään kaupungin kukkaroa. Periaatteena
on tietenkin, että jokainen liikkukoon omien voimiensa mukaisesti.
Katsopas peilistä, miltä näytät, jos asetat suunpielesi asentoon kymmentä
vaille kaksi. Entäs jos asetat ne asentoon kaksikymmentä vaille neljä.
Kumpi ompi parempi? Minusta ensimmäinen – eiköhän pyritä
siihen.
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