Kyläpäällikön kolumni 22.3.2017

Nyt saisi käyttää ääntänsä

K

untavaalien ennakkoäänestys alkaa pikapuoliin eli 29.3.2017. Varsinainen vaalipäivän äänestys
järjestetään sunnuntaina 9.4.2017 klo 9 – 20. Käytetään nyt jokainen sitä oikeutta, mikä meille on suotu.
Vanha viisaus ja tosiasia on se, että äänestämättä jättäminen vahvistaa aktiivisten eli ääntään käyttävien
valtaa. Sinulle neuvoksi, joka sanot, ettei meillä tarjolla ole ketään hyvää ehdokasta, niin valitse sitten se itsellesi
vähiten huono. Muutoin joku muu voi valita puolestasi juuri sen, kuka on Sinulle se kaikista huonoin.

K

aksi tohtoria, Timo Aro ja Eero Laesterä olivat arvioineet viime viikon Suomen Kuvalehdessä
suomalaiset kunnat niiden elinvoiman, väestön ja talouden näkökulmasta. He jakoivat kunnat viidestä
yhden tähden kuntiin. Satakuntalaisista kunnista vain kaksi on viiden tähden kuntia. Ne ovat Eurajoki
ja Rauma. Ulvila on upeasti neljän tähden kunta yhdessä Huittisten, entisen Luvian, Porin ja Euran kanssa.
Kolmen tähden luokkaan kuuluvat Harjavalta, Nakkila, Honkajoki, Säkylä, Karvia, Merikarvia ja Kankaanpää.
Jos ei nyt ihan vielä pohjasakkaan, niin kahden tähden kuntiin kuuluvat Jämijärvi, Pomarkku, Kokemäki ja
Siikainen. Pika-analyysinä tuosta artikkelista voi lukea sen, että meillä Ulvilalla ja kaikilla muilla neljän tähden
kunnilla on hyvät mahdollisuudet menestyä myös jatkossa, kunhan teemme itse tarvittavat päätökset pikaisesti.
Kuulostaa tutulta.

S

atasoten ensimmäiset karttaharjoitukset on tehty. Nyt sen teki tietokoneen paikkatietojärjestelmä,
raksuttaen tuntitolkulla annettujen lähtötietojen pohjalta aluejaon kartalle. Karttaharjoitusta kutsutaan
Satasoten palvelumalliksi. Palvelumallin suunnittelun pohjana on palveluiden tasavertainen saavutettavuus
ja alueelliset väestöprofiilit. Karttapohja toimii apuvälineenä jatkosuunnittelulle, jossa Satakunta jakautuu
neljään asiointialueeseen. Jokainen alue perustuu 30 minuutin saavutettavuuteen.
Itse olen uskonut koko ajan, että meillä Ulvilassa säilyy oma terveysasema, sote- tai arviointikeskus, miksi sitä
kutsutaankaan. Uskossa on hyvä elää, joten kyllä minun passaa.

S

uomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen kertoi viime viikolla näin: ”Taantuma on ohi, korot tulevat
pysymään alhaisina vielä vuoden 2017 jälkeenkin, mutta kaikki haasteet eivät suinkaan ole vielä voitettu.
Tarvitsemme päätöksiä.” Hän oli täsmälleen samaa mieltä kuin minäkin siitä, että meillä suomalaisilla
on tapana ajatella ”mikkään ei oo mittään”. Pelkällä ajattelutavan
muutoksella ei toki saada ihmeitä aikaiseksi, mutta myönteisellä
suhtautumisella on todisteellisesti vaikutusta. Lopetetaan marina,
tehdään tarvittavat päätökset ja ryhdytään töihin.
Hän pohti myös sitä, ovatko nykyinen ICT-kehitys ja -keksinnöt
sittenkään yhtä suuria ja merkittäviä, kuin ovat aikanaan olleet
sähkö, polttomoottori ja vaikkapa juokseva vesi – suuntaan ja
toiseen? Kumman ottaisit, kännykän vai WC/kylpyhuoneen?
Tai kummasta luopuisit? Meillä on kohtuullisen hyvä ja toimiva
yhteiskunta, kehitetään sitä nykyaikaiseksi elinympäristöksi uuden
teknologian ja automaation avulla. Kuullessani tuon, hymyilin
sisälläni – AutomationCityUlvila!
”Lausuttu sana on sama kuin ammuttu luoti – kumpaakaan ei
saa vedettyä takaisin”.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

