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ARVIOITASKOS?
Maakuntauudistuksen myötä saamme päätösten valmistelutyöhön lisää erilaisia, ainakin osittain uusia,
arviointisuosituksia vai olivatko ne jopa –velvoitteita. Ennen kuin päätös on kelvollinen, tulee sille tehdä
EVA , YVA, IVA, MIVA, LAVA, SUVA, TVA, SVA ja päälle vielä YRVA. Ja sama suomeksi: vaikutusten
ennakkoarviointi, ympäristövaikutusten arviointi, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi,
mielenterveysvaikutusten arviointi, lapsivaikutusten arviointi, sukupuolivaikutusten arviointi,
terveysvaikutusten arviointi, sosiaalisten vaikutusten arviointi ja yritysvaikutusten arviointi. Ota heistä
selvää, varmaankin ovat kaikki ihan tarpeellisia.
WAU, mitkä kekkerit. Ulvilan kaupunki kiittää Ulvilan Yrittäjiä upeasta HeviSaurusFestari -tapahtumasta.
”Tupa” oli täysi eli Ulvilan AutomaatioAreena oli loppuun myyty. Väkeä oli paikalla pari tuhatta. Yrittäjien
40-juhlavuoden päätapahtuma jää ikuisesti mieleen - niin lapsille kuin meille aikuisille.
Yksi kunnan elinvoimaisuuden mittareista on kunnassa järjestettävät tapahtumat. Ensisijaisesti mittarina on
tapahtumien monipuolisuus, toki tapahtumien lukumäärä ja totta kai tapahtumien yleisömäärä. Suuri
yleisömäärä on tietenkin upea asia, mutta tapahtuma voi olla superonnistunut vähäisemmälläkin määrällä.
Myös se, että tapahtuman eteen on tehty työtä ja nähty vaivaa osoittaa sen tärkeyden ja tarpeellisuuden.
Kaupungin kannalta on nimenomaan tärkeätä se, että yleisötapahtumien järjestäjänä ei pääsääntöisesti ole
kaupunki itse, vaan kaupungin asukkaat yhdessä. Yleensä tapahtumat toteutetaan pitkälti
vapaaehtoistoimin – ja se vasta on upeata.
Vuoden 2018 Nuori Korutaiteilija valitaan Ulvilan Leineperissä. Valtakunnallinen Vuoden Nuori
Korutaiteilija -kilpailu järjestetään Ulvilan Leineperissä kuudetta kertaa. Tänä vuonna kilpailuun osallistuu
15 opiskelijaa neljästä oppilaitoksesta eri puolelta Suomea. Koruja asetetaan esille 56. Tapahtuma
toteuttaa kaupunkimme kulttuuripoliittista linjaa. Nuoria taiteilijoita halutaan nostaa esille samaan tapaan
kuin on tehty Vanha Musiikin Viikoilla jo vuosikaudet. Kohdennetusti juuri nuorille opiskelijoille suunnattuna
kilpailuna Vuoden Nuori Korutaiteilija on ainoa laatuaan koko maassa. Kilpailumme on myös herättänyt
kansainvälistä mielenkiintoa. Tervetuloa Ulvilan Leineperiin. Uskon, että löydätte runsaasti mielenkiintoista
ja erikoista katseltavaa. Piipahtakaa paikanpäällä katsomassa.
Asioilla on tapana järjestyä. Vanhankylän koulun muutos- ja peruskorjaustyöt alkavat valmistua.
Saneerauskohteissa emme ole järjestäneet rakennustyömailta tuttua harjannostajaistilaisuutta. Sen sijaan
olemme järjestäneet valmistumisen kunniaksi työn juhlan. Juhla on pienimuotoinen, mutta omalla tavallaan
juhlallinen hetki, jossa voidaan kiittää kaikkia rakennushankkeeseen osallistuneita ja vaikuttaneita tahoja.
Olemme saaneet aikaiseksi upean koulun. Rakennusliikkeen johto on sitä mieltä, että tätä kohdetta
kannattaa ja kelpaa esitellä vieraille. Toki niin teemme, mutta samalla on muistettava, että koulun
päätehtävänä on toimia nykyaikaisena oppimisympäristönä ulvilalaisille lapsille ja nuorille. Työn juhlaa
vietetään Vanhankylän koululla tämän viikon perjantaina työpäivän päätteeksi.
”Niin muuttuu maailma, Eskoni.” Sata vuotta sitten ihmisiä kuljetettiin hevoskärryillä. Nykyään ihmiset
kuljettavat hevosia peräkärryillä. Kaiken lisäksi auton polttoaine on peräisin hevosen paskasta – sorry, näin
se vain on!
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