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Vaikuttamistoimielimet – siis mitkä?

V

aikuttamistoimielimet ovat uusia kuntalain mukaisia vuorovaikutuselimiä. Nämä toimielimet ovat
edustajiensa osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Tällaisia ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto. Ne eivät kuitenkaan ole kunnan varsinaisia luottamustoimimielimiä, eivätkä niiden
jäsenet ole kunnan luottamushenkilöitä.
Toimielimet ovat kuitenkin lakisääteisiä, joten sellaiset on asetettava kaikkiin kuntiin. Näin on ihan hyvä.
Ulvilassa nämä on tietenkin asetettu ja ne toimivat.
Kunnan tulee huolehtia vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että
kunta tarvittaessa osoittaa kokoustilan, huolehtii kokousten järjestämisestä, vastaa kokouksista aiheutuneista
kustannuksista ja antaa tarvittaessa apua kokousasioiden valmisteluun ja kokouksen sihteerin tehtäviin.
Toimintaan täytyy siten varata riittävät määrärahat. Kokouspalkkioiden maksaminen on perusteltua. Näiden
kaikkien asioiden hoitamiseksi tulemme varaamaan talousarvioon jokaiselle vaikuttamistoimielimelle omat
määrärahat. Homma on siis asianmukaisesti hoidossa.

K

untalaistemme hyvinvointi on se asia, josta meidän kuntaduunareiden sekä -päättäjien tulee ensisijaisesti
kantaa huolta. Minusta oikea ajattelutapa arvioitaessa jonkun hankkeen, hankinnan tai toimenpiteen
tärkeyttä, on seuraava. Mietimme aina perusteellisesti, miten kyseinen asia edistää kuntalaistemme
eli ulvilalaisten hyvinvointia ja mieluusti samalla hillitsee joko suoraan tai välillisesti kustannuksia nyt ja/tai
tulevaisuudessa. Jahka nuo edellytykset täyttyvät, niin hihat ei kun heilumaan. Elleivät täyty, antaa olla.
Siitä kiistellään joskus, ajatteleeko joku meistä liikaa vain omaa kuntaansa eli Ulvilan kaupunkia. Minusta se on
täysin tarpeetonta kiistelyä. Ei ajattele liikaa. Meidät on palkattu ja äänestetty hoitamaan Ulvilan asioita – sillä
sipuli. Toki jotkut hoitavat maakunnallisiakin asioita, mutta silloin on lupa ja pitää pukea päälle ”toinen takki”.
Alle ehkä kannattaa kuitenkin jättää Ulvilan ”edustustakki”, sillä täydellistä ”takinkääntöä” en suosittele.

K

aupungintalolla olivat ovet avoinna. Eipä silti, ovet ovat avoinna joka ikinen arkipäivä klo 8 – 15
välisen ajan. Muun muassa sähköisen asioinnin seurauksena kuntalaisilla ei enää ole tarvetta asioida
kunnan kanssa kovinkaan usein käymällä kaupungintalolla. Nyt ajattelimme, että annetaan vierailulle
mahdollisuus ilman erityistä asiaa eli avoimien ovien merkeissä.
Viitisen kymmentä asiasta kiinnostunutta kävi vierailulla tuon
kolmen tunnin aikana. Vierailta saamamme palaute lämmitti meitä
kaikkia. Ihmiset olivat oikein tyytyväisiä tästä tilaisuudesta. Mutta
samoin meidän puolelta – kiitokset kävijöille. Kiva, kun kävitte.

V

anhankylän koulun rakennustyömaa etenee suunnitellusti.
Työt ovat todellakin edenneet siten, että koululaiset
pääsevät uuteen opinahjoonsa ensi syksynä. Totta kai,
aina kun saneerataan vanhaa ja rakennetaan uusia tiloja, matkan
varrella tulee teen yhtä ja toista. Rohkenen nyt jo sanoa, että
saamme käyttöömme uudet upeat tilat, joita voimme ylpeänä
esitellä vieraillemme. Käydessäni työmaalla, kuulin, että ainakin
tähän asti työmaalla ei ole tapahtunut ainuttakaan työtapaturmaa.
Toivotaan, ja koputetaan kolmasti sekä uskotaan, ettei mitään satu
loppuaikanakaan.
Rakkaat lapset ja Teidän vanhempanne – heijastimia, valoja, niitä
tarvitaan juuri nyt. Ilman niitä Te ette yksinkertaisesti näy, ja olette
joka ainut aamu hengen vaarassa.
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