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Johtaminen on taitolaji
Minusta johtajan tärkein ominaisuus on johdonmukaisuus ja linjakkuus. Johtajan tulee olla samanlainen
johtaja eilen, tänään ja huomenna, Pirkolle ja Pekalle, Liisalle ja Lasselle. Johtajalla ei saa olla yksittäisiä
suosikkeja, vaan suosikkeja ovat kaikki. Johtaja kulkee joukkojensa edessä kuin muuttomatkaa johtava
kurkiauran kärki. Kurkien lentomuodostelman tarkoitus on saada aikaan mahdollisimman pieni ilmanvastus,
jolloin säästyy energiaa. Kurkiaura käyttää hyväksi lennossaan ryhmän voimaa. Ne jakavat vastuuta, välillä
johtavat ja toisinaan ovat peesissä ja saavat ilmavirtauksesta tukea ja samalla oppivat. Toisen tuella
päästään aina pidemmälle kuin yksin. Näin on myös työssä.
Kiinan kansantasavallan johtohahmoihin aikoinaan kuulunut Deng Xiaoping on todennut, että sillä ei ole
mitään väliä, minkä värinen kissa on, kunhan se syö hiiriä. Tällä hän on tarkoittanut, että päämäärä on
tärkeämpi, kuin ovat keinot. Toki keinojen tulee olla laillisia ja noudattaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä,
mutta ihmisille tulee antaa työssään tilaa toteuttaa itseään. Hyvä johtaminen ei juurikaan näy. Hyvällä
johtamisella organisaatio ohjautuu itsestään. Johtaja on vahvana tukena, mutta johtaminen tapahtuu lähes
huomaamatta.
Jokisiltamme alkaa olla valmis. Minusta se on jylhä ja upea. Tuossa se toimittaa tehtäväänsä seuraavat
60 – 70 vuotta. Parhaillaan nimittäin uusitaan 1950 – 1960-luvulla rakennettuja siltoja. Olemme saaneet
seurata täysin avoimesti, kuinka tämä mielenkiintoinen rakennustyö on edennyt. Aika äijiä nuo
siltainsinöörit ja -monttöörit ovat olleet.
Sillan asfaltointi on ajoitettu syyslomaviikolle. Sen jälkeen silta avataan liikenteelle. Lukion pään
liikennevalot ovat jonkin aikaa käytössä, jotta ajokaistat ja keskisaareke saadaan rakennettua. Varasillan
purkaminen alkaa heti kun liikenne on siirtynyt kokonaisuudessaan uudelle sillalle. Kaikki saataneen
kuntoon marraskuun aikana.
Uuden sillan ylittää todennäköisesti ensimmäisenä hän, joka vain sattuu oikeaan aikaan paikalle. Sillalla
järjestettäneen aikanaan vihkiäiset, ehkä siltatanssit, kuitenkin vasta kevätauringossa. Sadan vuoden
päästä joku varmaan katselee vanhoja valokuvia ja juttuja tästä sillasta. Me ihmiset näytämme varmasti
vanhanaikaisilta, ehkä silloisilla silmillä jopa hieman hassuilta. Jaa-a, minkälaista elämä muutoin on silloin
AutomationCityUlvilassa?
Tämä on seitsemäs budjetti, jonka valmistelua olen vetämässä Ulvilassa. Vitsaillaan, että työtä
helpottaa tietoisuus siitä, että työ on yhtä vaikeata lähes jokaisessa kunnassa. Jopa eurajokelaiset
sanoivat, että vaikeaa se on heilläkin. Nyt kaikkien työtä vaikeuttaa pitkään jatkunut epätietoisuus SOTE- ja
MAKU-uudistusten aikatauluista ja siitä, toteutuvatko uudistukset yleensä lainkaan.
Viimeisten viiden vuoden aikana lautakunnistamme tulleissa talousarvioesityksissä on vuosittain jätetty
kaupunginjohtajavaiheeseen tasapainotettavaa 1 – 4 M€. Vuonna 2016 lautakunnista tulleet
budjettiehdotukset ylittivät annetun raamin yhteensä 4,1 M€:lla. Tänä vuonna ylitys eli tasapainotustarve on
1,5 M€. Jukka: Ei ole niin vähäistä hommaa, etteikö olisi jotakin vaivaa, sanotaan.
Pahan ilman lintu sanoo, että nyt tuulee väärästä suunnasta, ei onnistu. Hyväuskoinen taas
odottaa, josko kohta suunta muuttuisi, ei kuitenkaan vielä. Minäpä säädän sillä aikaa purjeet
kohdalleen ja annan mennä!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
Ps. Uutta levyä pukkaa – marraskuussa valmistuu ”Kirje kotiin”.

