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Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
Kuka olen ja mistä tulen?
Olen syntynyt Mäntässä. Iältäni olen 57-vuotias. Nykyisin olen tietenkin aito ulvilalainen,
Palovainiontieltä. Lapsuuden perheeni kulki aikanaan isäni työni perässä ensin Mäntästä
Valkeakoskelle. Ollessani 3-vuotias päädyimme Harjavaltaan isäni tultua tuolloin valituksi
Harjavallan ensimmäiseksi kunnanjohtajaksi.
Oma virkaurani ennen Ulvilaan tuloani on varsin pitkä. Kunnallista työkokemusta minulla
on kaikkiaan 37 vuotta. Olen työurallani tehnyt näitä kunnallishallinnon töitä apumiehestä
kaupunginjohtajaksi, ja kaikkea siltä väliltä. Työnantajina ovat olleet Harjavallan ja
Rovaniemen kaupungit sekä viimeiset 13 vuotta maakunnan liitto eli Satakuntaliitto.
Satakuntaliitossa toimin alueiden käytön johtajan virassa. Työ oli todella mielenkiintoista ja
monipuolista. Satakuntaliiton alueiden käytön johtajan työ on näköalapaikka. Työ on
mahdollistanut monipuoliset yhteiskuntasuhteet satojen päättäjien kanssa.
Olen aikanaan ollut mukana myös politiikassa. Harjavallan kaupunginvaltuustoon tulin
valituksi vuonna 1989. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimin vuosina 1993 -1997.
Satakuntaliiton toimintaan osallistuin ennen virkamiesuraani myös luottamushenkilönä
vuosina 1993 - 1999, jonka ajan olin myös maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja.
Viimeiset 13 vuotta olen kuitenkin saanut toimia puhtaasti virkamiehenä. Minun
ajatusmaailmaani ei yksinkertaisesti sovi pienimmässäkään määrin se, että kunnan
ylimpään johtoon kuuluva virkamies tekee työssään politiikkaa. Virkamies valmistelee ja
päättäjät päättävät. Roolien pitää olla selkeät, kuuluu minun ajatusmaailmaani.
Ikuinen opiskelija
Olen ollut koko elämäni ikuinen opiskelija. Ensimmäisen tutkintoni, maanmittausteknikon
tutkinnon, suoritin Rovaniemellä vuosina 1974 - 1977. Tämän jälkeen olen suorittanut työn
ohessa neljä muuta eritasoista tutkintoa. Vuosina 1991 – 1992 ollessani
virkamiestehtävistä virkavapaalla suoritin myyntijohdon tutkinnon. Seuraavaksi vuosina
1993 - 1996 vuorossa oli maanmittausinsinöörin AMK-tutkinto. Vuosina 1998 – 1999
opiskelin Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuksessa Espoon
Otaniemessä. Vuosina 2005 - 2007 suoritin viimeisimmän tutkintoni eli johtamiseen
suuntautuneen ylemmän korkeakoulututkinnon insinööri YAMK / Master of Engineering.
Miten päädyin Ulvilan kaupunginjohtajaksi?
Satakuntaliitossa työskennellessäni en koskaan hakenut muita tehtäviä, mutta
mahdollisuutta työskennellä Ulvilan kaupunginjohtajana en voinut jättää käyttämättä.
Koska olen tehnyt pitkän virkaurani pääosin täällä Satakunnassa, tunsin Ulvilan kaupungin
ja sen asiat melko hyvin jo ennakkoon. En virallisesti hakenut Ulvilan kaupunginjohtajan
virkaa, vaan ajatus tästä tehtävästä syntyi valintaprosessin edetessä muutamien
puhelinkeskustelujen ja –tiedustelujen jälkeen. Päätin antaa suostumukseni Ulvilan
kaupunginjohtajan virkaan. Sitä hetkestä laitoin kaikki peliin ja halusin tulla valituksi Ulvilan
kaupunginjohtajan vaativaan virkaan.
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Viran hakuprosessi oli varsin perusteellinen, monivaiheinen ja pitkäkestoinen. Kävin
ensiksi täällä Ulvilassa useissa eri ryhmien haastatteluissa sekä lopuksi yli
kymmentuntisessa puserruksessa virallisissa soveltuvuustesteissä Tampereella. Siellä
sitten selvitettiin, mikä Jukka on miehiään. Sen jälkeen tulokset käytiin kertomassa ja
luettiin auki Ulvilan päättäjille. Kaiken tämän jälkeen Ulvilan kaupunginvaltuusto valitsi
minut kaupunginjohtajan virkaan toukokuussa 2012, vieläpä minun kannaltani katsottuna
kohtuullisen miellyttävällä vaalituloksella.
Työ on alkanut – miten?
Tultuani lokakuun alussa Ulvilan kaupunginjohtajaksi kaupungintalon kulmahuoneeseen jo
nyt olen saanut havaita, että meillä on hyvä koneisto, jonka kanssa on hyvä tehdä töitä.
Olen viihtynyt tässä joukkueessa erinomaisesti. Haluan olla yksi meistä – yksi ulvilalainen
ja yksi Ulvilan kaupungin työtekijöistä. Minut on otettu hyvin vastaan.
Tulen johtamaan Ulvilan kaupunkia sillä periaatteella, että joukkoja johdetaan edestä ja
esimerkillä. Meidän jokaisen on annettava kaikkemme oman tehtävämme hoitamisessa.
Teen myös itse niin. Kannatan niin sanottua vahvaa johtajuutta. Se ei suinkaan tarkoita
ylimieleistä äksyilyä ja sen myötä syntyvää pelkoa. Täysin päinvastoin. Vahva johtaja
uskaltaa jakaa valtaa ja vastuuta, tukee joukkuettaan kaikissa vaiheissa viimeiseen asti ja
tekee itse tarvittavat päätökset juuri silloin kun on niiden aika – pääperiaatteena
oikeudenmukaisuus. Tätä ihmiset ovat kertoneet odottavansa ja toivovansa minulta.
Yhden viestin nimittäin olen saanut monelta eri taholta. Minulle on kerrottu, että Ulvilassa
olisi vallinnut päättämättömyyden tila ja sitä kautta epätietoisuus ja epävarmuus tulevasta
ovat vaivanneet monia ihmisiämme jo pitkään. Jos niin on ollut, siitä on tultava loppu.
Haluan saada asioita eteenpäin. Moottorin on toimittava. Heikompikin päätös on yleensä
parempi, kuin ei päätöstä lainkaan, ajattelen minä.
Onko mikään yllättänyt?
Ei minulle ole oikeastaan tullut täällä Ulvilassa mitään erityisiä yllätyksiä. Tiesin jo
ennakkoon, että Ulvilan suurimmat haasteet ovat kuntataloudessa, kuten alkaa olla lähes
kaikissa muissakin kunnissa. Siihen minun oli tartuttava oikeastaan heti ensimmäisenä
aamuna. Meidän on vain yksinkertaisesti pystyttävä tasapainottamaan taloutemme siten,
että pystymme jatkossa itse kustantamaan ne palvelut, joita kuntalaisillemme tarjoamme.
Tuotamme nämä palvelut joko itse tai sitten hyväksyttyjen yhteistyösopimusten mukaisesti.
Emme tule tekemään mitään lyhytjännitteisiä ja väkivaltaisia pikapäätöksiä vaan
kokoamme joukkomme pelaamaan kohti yhtä ja samaa maalia. Käännämme yhdessä
laivamme. Tämä on ainoa keino siihen, että mahdollisten kuntayhteistyö- tai
liitosneuvottelujen yhteydessä me voimme istua kaikkiin neuvottelupöytiin omilla
ehdoillamme. Meidän on oltava riittävän vahvoja.
Yhtenä alkuvaiheen tärkeimpänä tavoitteena työssäni Ulvilan kaupunginjohtajana on
saada Ulvilan kaupungin organisaatiosta, niin virkamiehistä kuin luottamushenkilöistä,
samaan maaliin pelaava joukkue. Tärkeintä on, että puhutaan sellaisista asioista ja
tehdään töitä vain sellaisten asioiden eteen, joihin voidaan vaikuttaa eli katsotaan
tulevaisuuteen. Menneiden muisteleminen on joskus paikallaan, mutta suurimmalta osalta
se on energian tuhlaamista. Jos ei ole aikanaan tehty jotakin, ei nyt enää haikailla sitä,
miksi ei silloin tehty. Se on mennyttä, johon ei enää voida vaikuttaa.
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Työn vastapainona urheilu, musiikki ja pojanpojat
Työn vastapainona minulla on aina ollut pari aikaa vievää, mutta rentouttavaa harrastusta.
Olen niin sanotusti henkeen ja vereen sekä urheilu- että musiikkimies. Kilpaurheilua olen
itse harrastanut koko ikäni. Harrastan siis vielä nytkin. Ensimmäisen palkintolusikkani olen
saanut 6-vuotiaana voittamalla hiihtokilpailuissa ja viimeisimmät tänä kesänä
menestymällä juoksukisoissa. Tältä vuodelta onkin takana jo 17 eripituista juoksukisaa.
Parhaaksi saavutukseksi tältä vuodelta voi nostaa SM-hopeamitalin 10 kilometrin
maantiejuoksussa. Olin Euran Raikun M55 joukkueessa voittamassa maantiejuoksun
hopeaa. Omaan urheiluinnostukseeni liittyy myös urheilumatkailu. Olen käynyt turistina
seuraamassa useita olympialaisia sekä maailmanmestaruuskisoja - niin kesällä kuin
talvella. Viime kesänä olin Lontoon olympialaisissa. Edellisenä talvena olin hiihdon MMkisoissa Oslossa ja edellisenä kesänä yleisurheilun MM-kisoissa Etelä-Korean Daegussa.
Olen ollut mukaba Ateenassa, Torinossa ja tietenkin viime kesänä Helsingissä. Ensi
kesänä mene Moskovaan yleisurheilun MM-kisoihin.
Toisena harrastuksenani musiikin soittaminen ja laulaminen on kuulunut elämääni varsin
nuoresta miehestä alkaen. Toimin myös aikanaan ahkerasti keikkailevana muusikkona,
jonka seurauksena matka johti moniin yhtyeisiin ja keikkapaikkoihin ympäri Suomea.
Soitan vieläkin lähes päivittäin, tosin nykyisin ilman taksamittaria, kuten tapaan sanoa.
Musiikkini on luokittelultaan varmaankin tanssittavaa iskelmämusiikkia laidasta laitaan. Itse
asiassa teen juuri nyt studiotyötä eli laitamme levylle tätä iskelmämusiikkia matkani
varrelta.
Erityisen iloinen ja ylpeä olen kahdesta pojanpojastani Rekosta ja Tuuresta. Reko on 8vuotias Oulunkylän kiekossa jääkiekkoa pelaava koululainen. Tuure on myös jääkiekkoon
hurahtanut 4-vuotias päiväkotilainen, joka käy luistelukoulua. He ovat Vaarin poikia. Heistä
saan myös vastapainoa päivittäisiin rutiineihini. On ilo seurata nuorten pojanpoikieni
kasvua ja kehittymistä.
Tulevaisuuden haasteita
Työni vaatii yhteiskunnallisten asioiden jatkuvaa ja aktiivista seuraamista. Onneksi olen
ollut aina kiinnostunut näistä asioista. Luen päivittäin paljon sanomalehtiä, seuraan uutisia
kaikista mahdollisista tiedotusvälineistä lähes ”online -tilassa”. Olen uutisten suurkuluttaja.
Ulvila on aivan erinomainen kaupunki. Meillä on mahdollisuudet menestyä ja olla
arvostettu asumiskunta Porin kehyskaupunkina. Voimme tarjota asukkaille toimivat ja
laadukkaat peruspalvelut luonnonläheisessä ja puhtaassa ympäristössä. Kaupungillemme
on leimaa-antavaa laajat, hyvin suunnitellut ja toteutetut asuinalueet vehreässä
maisemassa, toimiva kevyen liikenteen verkosto sekä lähellä olevat päivittäiset
peruspalvelut – mikäs täällä on ollessa ja mikäs tänne on tullessa - tervetuloa.
Tämän päivän Ulvila tunnetaan automaatioteollisuuden selkeänä osaamiskeskittymänä.
Ulvilassa toimii useita kansainvälistä teollisuusautomaatiota ja logistisia järjestelmiä
valmistavia yrityksiä. Niiden merkitys niin työllistäjänä on merkittävää paitsi Ulvilalle myös
koko maakunnalle. Ulvilalaisen automaatio-osaamisen tuotteita viedään ja käytetään
laajalti ympäri maailmaa – lähes kaikkialla maailmassa.
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Olkaamme ylpeitä
Ulvilan ehdoton rikkaus on pitkä historiamme. Keskiaikaisesta kauppakaupungista, jonka
tunnettu historia ulottuu 1300-luvulle, on vuosisatojen saatossa kehittynyt tämän päivän
nykyaikainen puutarhakaupunki Ulvila.
Kaupunkimme on keskeinen toimija Satakunnan sydämessä, Kokemäenjoen rannalla,
Porin kaupungin kehyskaupunkina. Keskiaikaisesta Ulvilasta merkittävin muistomerkki on
Pyhän Olavin kirkko 1400-luvulta. Tutustumisen arvoinen kulttuuri- ja
teollisuushistoriallinen matkailukohde Ulvilassa on myös Leineperin ruukinalue. Jo
pitkään Ulvila on ollut tunnettu Friitalan nahkateollisuudesta.
Arvostan sitä suuresti, että tuomme itse esille pitkän historiamme kunnioitettavia perinteitä.
Me voimme aidosti olla ylpeitä historiastamme – olkaamme siis ylpeitä.

