Olipa vuosi – 2015!
Todellakin, olipa vuosi. Maailmanlaajuisesti puhuttiin terrorismista, turvapaikanhakijoiden määrän
hallitsemattomasta virrasta ja talouden arvaamattomista heilahduksista. Suomessa päättäjiä ja
kansalaisia puhuttivat SOTE, turvapaikanhakijat ja hallituksen toimet yhteiskuntasopimuksineen ja
käänteineen. Meillä Ulvilassa palkintosijoille yltävät 650‐juhlavuosi, kuntaliitoskoukerot ja talouden
sopeuttamisen keinot. Jätän nuo maailman‐ ja maanlaajuiset aiheet suuremmille herroille ja keskityn
vain omiin asioihimme.
Juhlavuotemme on ollut upea ja onnistunut. Teemoitimme vuoden tapahtumille. Se oli viisas
ratkaisu. Olemme kirjanneet tapahtumakalenteriimme noin 80 erilaista tapahtumaa. Useat
tapahtumien järjestäjät ovat kertoneet, että 650‐juhlavuoden tapahtuman järjestäminen on antanut
heidän toimintavuoteensa uutta potkua. He ovat laittaneet itsensä likoon juhlavuoden
onnistumiseksi – kiitos siitä. Myös kaupungin oma väki on näyttänyt osaamisensa, innokkuutensa ja
joustavuutensa kaupungin vastuulla olleissa tilaisuuksissa. Olemme kaikki onnistuneet. Yhtä kaikki ‐
jokainen ulvilalainen ja myös ulkokuntalainen on halutessaan voinut osallistua lukuisiin tapahtumiin
joko tapahtuman järjestäjänä tai osallistujana.
Kuntaliitoksen valmistelua jotkut kutsuivat koukeroiksi, joku kuvasi prosessia kasaksi papereita ja
sadoiksi kampaviinereiksi. Itse olin mukana kuntaliitosneuvotteluissa alusta loppuun. Minusta oli
hyvä, että nämä neuvottelut käytiin ja niistä saatiin ulos sopimusluonnos, josta äänestettiin kaikissa
sopimuskunnissa 30.3.2015. Kuten tiedämme, kuntaliitoksia ei tullut. Ulvilan valtuusto päätti hylätä
kuntaliitoksen äänin 19 – 16. Päätös on tehty ja pulinat pois, on tapana sanoa. Itse ilmoitin hyvissä
ajoin etukäteen, että sitoudun maaliskuun päätökseen viimeistä välimerkkiään myöden – olisipa
päätös ollut se tai tuo. Nyt ei ole menossa minkäänlaisia kuntaliitosneuvotteluja, joten Ulvilan asioita
tulee valmistella ja päättää niistä järkevästi maaliskuussa tehdyn valtuuston päätöksen mukaisesti.
Kuntaliitospäätöksistä huolimatta lähes jokaisessa suomalaisessa kunnassa joudutaan puhumaan
talouden sopeuttamistarpeista ja ‐keinoista. Niistä puhutaan meilläkin. Eniten puhuttavat täysin
välttämättömät henkilöstömenojen leikkaukset. Miten ne saadaan aikaan? Itse olen sielultani
”jaetun, yhdessä kannetun kurjuuden” kannattaja. Olen esittänyt näitä kevyempiä keinoja jo
useampana vuonna. Ne ovat tuottaneet jonkun verran tuloksia, mutta valitettavasti eivät riittävästi.
Olen nyt ehdottanut vuodelle 2016 henkilöstömenojen leikkaamiseksi meitä jokaista koskevaa YT‐
menettelyä lomautusten toteuttamisesta. Olen esitellyt asian yhteistyötoimikunnalle, kuten
säädökset edellyttävät. Ei lomautus ole minunkaan mielestä mukava asia. Pakon edessä se on
kuitenkin keinona oikeudenmukaisempi, tasapuolisempi, inhimillisempi ja siedettävämpi.
Mieluummin kaikilta vähän, mutta keneltäkään ei kaikkea.
Lopuksi. Pojanpoikani pelaavat jääkiekkoa Helsingin Karhu‐Kissoissa. He kutsuvat joukkueitaan
jengeiksi. Jengisanasta minulle tuli aluksi mieleen ilkeyksiä tekevä poikaporukka. Ei todellakaan!
Jengisanalla he kuvaavat joukkueensa täydellistä yhteenkuuluvuutta, yhteishenkeä ja kaveruutta.
Joten tässä hengessä – meillä on oikeesti tosi hyvä jengi – eikö niin?
TOIVOTAN MEILLE JOKAISELLE ILOISTA JA RAUHALLISTA JOULUA!
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