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Kobra-ilmiö
Itse asiaan en ota kantaa, mutta HUS:n toimitusjohtaja Aki Linden käytti hauskaa vertausta, kun hän
kritisoi SOTE-uudistuksen hurmassa perustettavien uusien SOTE-yritysten tarpeellisuutta.
Tarua vaiko totta, sitä en tiedä. Tarinaan - Intiassa huolestuttiin siitä, että tappavia myrkkykobria oli
luonnossa enemmän kuin haitaksi asti. Käärmeet tappoivat ihmisiä, ja aiheuttivat ihmisille paljon pelkoa. Valtio päätti, että kobrista ryhdytään maksamaan tappopalkkiota. Nahka piti toimittaa todisteeksi,
ja sitten sai palkkion. No, mitäpä ihminen ei keksisi? Palkkio oli niin houkutteleva, että rahanahneet
ihmiset ryhtyivät tietenkin kasvattamaan kobria. No, mitä valtio teki? Lopetti maksamasta tappopalkkiota. No, mitä ihmiset tekivät? Päästivät käärmeet vapaaksi luontoon – että semmoista.
Lindenin SOTE-vertaus on se, että perustetaanko nyt SOTE-yrityksiä, koska valtio lupaa asiakkaat eli
maksaa niistä hyvän ”palkkion”? Tämä palkkio ei kuitenkaan taida olla tappopalkkio. Rahasta niitä
kobriakin ryhdyttiin kasvattamaan, oli järkeä tai ei. Kuinka siinä sitten kävikään? Niitä syntyi liiaksi
asti. Syntyykö SOTE-yrityksiä, mene ja tiedä?
Presidentinvaalit on käyty, ja ne saatiin kerralla laariin. Vaalien ennakkoäänestyksessä rikkoutui
kuuden vuoden takainen ennätys. Satakunta oli ennakkoäänissä maan kakkonen. Ulvilassakin ennakkoon velvollisuutensa hoiti yli 40 % äänioikeutetuista. Kaiken kaikkiaan äänestysinto oli näissä
vaaleissa kuitenkin edellisiä pressanvaaleja alhaisempi. Ennakkoäänestyksen jälkeen se oli pienoinen yllätys. Ulvilassa käytiin kuitenkin uurnilla ihan kohtuullisesti. Innokkuutemme oli toiseksi korkeinta kaikista Satakunnan kunnista. Vain Eurajoella oltiin aktiivisempia. Sote- ja maakuntauudistusta
siirrettiin viimeksi siten, että se olisi tulossa voimaan 1.1.2020 alkaen. Jos näin on, niin uurnilla tavataan seuraavan kerran jo lokakuun maakuntavaaleissa.
Tietävätköhän kaikki, että vaalien aikaan täällä kaupungintalolla eletään todella kiireistä aikaa. Järjesteltävää, laskettavaa ja selvitettävää piisaa, valittiinpa sitten pressaa, europarlamentaarikkoja, kansanedustajia tai kuntapäättäjiä. Toki tätäkin työtä varten täällä ollaan. Pakko on kuitenkin myöntää,
että aika savotta tämä on. Hallintojohtajan johdolla muutamat henkilöt ovat vaalitouhussa tiukasti
kiinni muutaman viikon ajan. Suuret kiitokset heille – kaikilta meiltä äänestäjiltä.
Maailman pienin liikenneympyrä – sijaitseeko sellainen Ulvilassa? Helsinkiläiset lapsenlapseni
ovat aina yhtä innoissaan, kun ehdotan ajoa maailman pienimmän liikenneympyrän kautta. Sellaiseksi olen nimennyt Köntinnokantien, Pellimaantien ja Välikujan risteysympyrän. Ympyrä taitaa olla
säteeltään puoli metriä. Liikennesäännöt ovat kuitenkin samat kuin suuremmassakin, se pitää kiertää
ja mieluusti suurta varovaisuutta noudattaen. Onko ympyrämme maailman, tai edes Suomen pienin,
sitä en tiedä. Ilmeisesti valtakunnan suurin liikenneympyrä sijaitsee Helsingin Etelä-Haagassa. Sitä
kutsutaan Haagan jättiläiseksi. Se on halkaisijaltaan 120 metriä, ja on tiettävästi myös Suomen ainoa
kolmekaistainen liikenneympyrä.
”Optimisti luulee, että tämä on paras mahdollinen maailma, ja pessimisti tietää sen.”
(J. Robert Oppenheimer, yhdysvaltalainen teoreettinen fyysikko)
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

