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Asioilla on tapana järjestyä
Tiedättekö mikä oli 1900-luvun alussa suurkaupunkien NewYorkin ja Lontoon suurin pelko ja uhka? Niissä
oli todellinen pelko siitä, että jo lähitulevaisuudessa kaupungeissa hukutaan - hevosen paskaan. Hevosten
lukumäärä oli kasvanut niin suureksi, ettei sitä enää hallittu. Mitään järkevää menetelmää ongelman
ratkaisemiseksi ei ollut keksitty. Asioilla on tapana kuitenkin järjestyä, niin kävi tällekin. Oli keksitty
automobiili. Siihen ei tietenkään kukaan uskonut, että näillä pamahtelevilla ja äänekkäillä menopeleillä
voitaisiin joskus korvata hevoset ja niillä vedettävät mitä erilaisimmat vankkurit. Autoteollisuus kehittyi
nopeasti massatuotannoksi juuri Yhdysvalloissa, kun autojen valmistuksessa otettiin käyttöön
liukuhihnamenetelmä. Hevospaskaongelma oli ratkaistu. Enää sitä ongelmaa ei ollut. Myöhemmin tuli
pakokaasuongelmia, mutta sähköautot alkavat olla arkipäivää – eli järjestyy.
Myös omassa työssäni tulee vastaan lähes päivittäin sellaisia tilanteita, joista voisi maalta piruja seinille. Ne
voisivat mahdollisine epäonnistumisineen pyöriä mielessä päivät ja yöt. Jos tällaisia asioita pyörittää
ajatuksissaan, niin niistä stressaantuu yleensä jo ennen kuin mitään edes ehtii tapahtua. Itse olenkin
sisäistänyt sen ajatusmaaliman, että asioilla vaan on tapana järjestyä. Samoin olen uskossa siihen, että
kun oikein maalailet mielessäsi asioiden menevän pieleen, niin usein myös käy.
Kuntastrategia - kuulostaa aika tylsältä. Kuntastrategia on kuitenkin asiakirja, jota pitää toteuttaa koko
ajan. Itse pidän sen juonta korvieni välissä koko ajan. Se siis kulkee kaiken tekemisen mukana. Siis juonta,
koska strategia kuulostaa sanana tylsältä. Miten maistuu sana juoni, kuulostaako se kiinnostavammalta,
jopa jännittävämmältä? Minulle valkeni jonkin aika sitten, että kuntastrategia onkin kunnan juoni asioiden
eteenpäin viemisestä. Ja tässä yhteydessä sanalla juoni pitää olla vahvasti myönteinen kaiku, eikä
missään tapauksessa selän takana tapahtuva salainen kähmintä – pois se meistä.
Kaiken tietävän wikipedian mukaan juoni tarkoittaa kirjallisen teoksen (kuntastrategian) tapahtumien
kulkua. Juoni on toimintaa, tapahtumasarja, ja sen avulla kerrotaan tarina, jolla toteutetaan yhteisesti
asetettuja päämääriä (kuntastrategiaa). Juoni on toiminnan ja tapahtumien kulun järjestetty ja valittu esitys
(valtuuston päätös), jossa yksittäisten tapahtumien väliset syysuhteet korostuvat. Taidatko tuon viisaammin
yhdistellä ja sanoa – vaikka itse sen sanonkin.
Nyt näyttää siltä, että saamme Ulvilaan uuden seniorikodin. Olen aiemmin kertonut, että useat
yksityiset SOTE-toimijat ovat olleet kiinnostuneita sijoittumaan Ulvilaan. Hankeajatuksia on esitetty
useanlaisia ja neuvotteluja on käyty toista vuotta. Attendo Oy on nyt pyytänyt saada ostaa tarkoitukseen
soveltuvan tontin. Sellainen löytyi Renforsintieltä uusien pienkerrostalojen ja uuden pienen kevytväyläsillan
kupeesta. Paikka on aivan loistava ja soveltuu senioreiden kerrostaloasumiseen varsin hyvin.
Attendo Oy:n tarkoituksena on rakennuttaa tontille kolmikerroksinen noin 50 asunnon seniorikoti.
Liikeideana on tarjota koteja eritasoista hoivaa ja palvelua kaipaaville ikäihmisille. Rakennukseen tulee
vuokrattavaksi erikokoisia yksiöitä ja kaksioita sekä yhteen kerrokseen ryhmäkotimaista asumista
ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville. Joitakin käytännön toteutukseen liittyviä asioita on vielä auki ja
niistä tullaan käymään neuvottelut myöhemmin syksyllä. Näillä tietämin hanke näyttää varmalta.
Lopullisesti asiasta päättää valtuusto.
Aika se vaan rientää – seitsemäs virkavuosi käynnistyi – kiitokset menneistä!
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