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Vanhoissa vara parempi – vielä hetken

K

untavaalit on käyty. Kuusi kymmenestä ulvilalaisesta katsoi, että ääni kannatti antaa jollekin tarjolla
olleelle ehdokkaalle. Loput neljä kymmenestä katsoi, että päättäkööt ken haluaa. Se on heidän
oikeutensa, eipä siinä mitään.

Uuden valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Kuntalain mukaan nykyiset toimielimet kuitenkin jatkavat
siihen saakka, kunnes uudet on valittu. Pakollisten asioiden takia kaupunginhallituksemme kokoontuu juuri
käytyjen kuntavaalien jälkeen nykyisessä kokoonpanossa vielä neljä kertaa; kerran huhtikuussa, kahdesti
toukokuussa ja yhden kerran vielä kesäkuussa. Nykyisen valtuuston on kokoonnuttava toukokuussa vielä kaksi
kertaa. Edellisen vuoden tilinpäätös on hyväksyttävä toukokuun loppuun mennessä, eikä toukokuu ole vielä
uuden valtuuston toimikautta. Malttakaa siis vielä hetki – vanhoissa vara parempi.

S

ähköinen äänestäminen, tuleeko sellainen? Ette arvaakaan, kuinka paljon erilaista valmistelutyötä, lippua
ja lappua kaupungintalolla joudutaan käsittelemään ennen kuin nämäkin kuntavaalit on taputeltu. Tänä
sähköisenä aikana tuleekin mieleen ja kuulee usein kysyttävän, miksi emme siirry Suomessa kaikissa
vaaleissa pikaisesti sähköiseen äänestämiseen. Olen tuuminut sitä itsekin.
F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen palautti tässä asiassa minut, ja uskoakseni monet muutkin, maan
tasalle. Hyppönen on kiistatta tietoturvallisuusalan ykkösnimiä Suomessa, joten hänen puheillaan on oikeasti
painoarvoa. Hän sanoi, että vaaleihin kohdistuvat verkkohyökkäykset ja –epäilyt ovat tulleet jäädäkseen, case
USA. Tästä syystä Hyppönen kannattaa perinteistä äänestämistapaa kynällä ja paperilla sähköisen vaalin sijaan.
Yhdeksi perusteluksi Hyppönen on esittänyt, että niin kauan kun me äänestämme kynällä ja paperilla, voimme
aina tarvittaessa laskea äänet uudestaan. Kun siirrymme digitaalisiin järjestelmiin, niin näin ei välttämättä
enää ole mahdollista. Uskotaanko nyt Hyppöstä, vai väitelläänkö tietoturvagurua vastaan, ettemme kuulostaisi
ihan kalkkiksilta?

L

ounaisrannikon 2. Automaatiomessut järjestetään tänä
kesänä. Torstaina 13.7.2017 järjestetään Ulvilassa Sataedun
alueella
järjestyksessään
toiset
automaatiomessut.
Viime kesän tapahtuma ylitti odotukset, joten siitä kiitollisena
järjestetään messut toistamiseen. Tilaisuus on ainutlaatuinen
mahdollisuus automaatioalan yrityksille kutsua omia asiakkaitaan
keskustelemaan vaikkapa uusista liiketoimintamahdollisuuksista
ja yhteistyöstä. Messujen ajankohta on tarkkaan harkittu. Messujen
kanssa yhtä aikaan järjestetään kaksi tilaisuuttamme tukevaa
pientä oheistapahtumaa. Ne ovat SuomiAreena ja PoriJazz. Yhdellä
käynnillä onnistuu pongaamaan täällä Satakunnassa nämä kaikki
kolme upeata tapahtumaa.
Yritysten lisäksi uskomme, että messuille toteutetaan myös
sellaisia automaatioratkaisuja, jotka kiinnostavat myös ”tavallista
kansaa” ja erityisesti lapsia. Näin oli viime vuonna, ja uskon, että
on myös tänä vuonna. Laittakaahan kalentereihinne.
”Annosteluohje elämälle: Yksi elämä, nautitaan päivittäin, suurina
annoksina.”
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

