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Vaalihuumaa odotellessa

P

akko myöntää, etteivät reilun kuukauden päästä käytävät kunnallisvaalit näy juurikaan katukuvassa.
Hiljaista on kuin huopatossutehtaassa. Toki kylillä haetaan kuumeisesti ehdokkaita viimeiseen
päivään saakka. Tuskinpa tälläkään kertaa on ylitarjontaa minkään puolueen ehdokaslistoille. Niin
se vain on. Sen sijaan täällä kaupungintalolla valmistellaan vaaleja hiki hatussa. Keskusvaalilautakunta
kokoontuu ja tekee sille vaalilain ja -asetuksen määräämiä tehtäviä ja päätöksiä. Kaupungintalolla toivotaan
nyt löytyvän kunnan vaaliviranomaisiksi sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole esteellisiä näihin tehtäviin.
Esteellisyyssäännökset ovat tiukat. Mielestäni ne ovat jopa liian tiukat. Esimerkiksi missä tahansa Suomen
kunnassa kunnallisvaaliehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään
Suomen kunnassa. Tämä johtuu näet siitä, että äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa kunnassa.
Voi hyvää päivää! Kyseessä on palapeli, jossa jokaisen sopivan palasen löytyminen on varsin haasteellista.
AutomationCityUlvila - Automaattisesti paras. Molemmat iskulauseet sisältyvät valtuuston hyväksymään
kuntastrategiaan. Niitä voi käyttää tilannekohtaisesti yhdessä tai erikseen. Kansainvälisissä ja automaatioalan
yhteyksissä tuo AutomationCityUlvila kuvaa tavoitetilaamme hyvin. Vastaavasti vaikkapa tonttimainonnassa
Ulvila Automaattisesti paras on paikallaan. Emme lyöneet tiukasti lukkoon, millä iskulauseella olemme
kulloinkin liikkeellä. Strateginen tulevaisuuskuvamme 2030 on huima, mutta mahdollinen. Ulvila - suomalaisen
automaatio-osaamisen ja -teollisuuden pääkaupunki.

E

LY-keskuksen jokisiltatyömaa käynnistynee ensi kesänä. Tullessani aamuisin töihin, olen laskeskellut
sillalla vastaan tulevia autoja. Laskeskellut siinä mielessä, että kuinkahan pitkät jonot me saamme
aikaiseksi sitten, kun varasillan yksisuuntaista liikennettä ohjataan vuoroon vaihtuvilla liikennevaloilla.
Se on varma, että jonoja syntyy. Minusta heidän kaikkien, jotka eivät välttämättä tarvitse aamulla jokisillan
kautta kulkevaa reittiä, kannattaa aikanaan käyttää jotakin muuta reittiä. Iltapäivästä uskon, että liikennevirta
jakautuu luonnostaan pidemmälle ajalle eikä kodin suuntaan ole aina samanlainen kiire kuin on aamulla
töihin. Kävin kesäkuussa teknisen johtajan kanssa ELY-johtajan luona vaatimassa Tampereentien risteykseen
siltatyön ajaksi sujuvampaa järjestelyä. Sain viime viikolla vastauksen: ”Asia on kunnossa. Siltainsinöörimme
lupaa, että väliaikainen kiertoliittymä Tampereentielle tehdään ennen varasillan käyttöönottoa.” Bingo!
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inusta meillä Ulvilassakin käytetään joskus aivan liian
paljon aikaa siihen, että haikaillaan, kuinka jokin
asia olisi pitänyt joskus päättää ja tehdä. Mutta kun ei
päätetty, eikä tehty, niin sillä hyvä, ja se siitä. Voimme vaikuttaa
vain tulevaisuuteemme, emme menneisyyteemme. Meillä on
itsellämme täydet mahdollisuudet hoitaa talousasiamme siihen
kuntoon, että kaupungilla on maakuntauudistuksen jälkeen
vuonna 2019 edellytykset tuottaa kaupungin vastuulle kuuluvat
peruspalvelut kuntalaisille kohtuullisin ja kilpailukykyisin
kustannuksin. Miksi emme siis toimisi näin, minä vaan kysyn?
”Minun elämäni yhtenä johtotähtenä on ollut: kun unohtaa
sen, mitä ei voi muuttaa, on onnellinen.” / Arvo Ylppö
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

