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Vuosi 2016 – yhtä Sotea ja Makua!
Minusta tuntuu, ettei kukaan koko Suomen maassa ole voinut välttyä kuulemasta ja lukemasta
jotakin Sotesta ja Makusta. Emme suinkaan anna noiden uudistusten lamaannuttaa itseämme –
emme suuntaan, emmekä toiseen. Me hoidamme omat työmme. Muistin virkistykseksi kertaan, että
SOTE on sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja MAKU on maakuntauudistus. Ne kuuluvat yhteen,
niitä valmistellaan ja ne etenevät käsi kädessä ritirinnan. Molemmat vaikuttavat kunnallishallintoon ja
kunnan tehtäviin varsin merkittävästi.
Vaikka kaiken pitäisi olla kunnossa vuoteen 2019 mennessä, emme esimerkiksi tiedä tarkasti, kuinka
paljon meillä on tulevaisuudessa käytettävissä rahaa hoitaaksemme asukkaittemme päivittäiset arjen
peruspalvelut. Me tuotamme ja teemme jatkossakin asukkaillemme kunnan toimesta itse juuri nuo
kaikki arjen peruspalvelut. Niiltä osin mikään ei siis muutu – ja se on hyvä näin.
Lapsille annetaan päiväkodeissa edelleen turvallista ja hyvää hoivaa, kouluissa opetusta,
rakennukset, kadut ja putkistot suunnitellaan, rakennetaan ja pidetään kunnossa, koteihin tulee vettä
ja sähköä, jätevedet siirretään puhdistamoille, kirjastoista löytyy luettavaa, uimahallissa vesi on
lämmintä, kentät ja leikkipaikat ovat kunnossa, kaupungin hallintoa ja taloutta hoidetaan lakien ja
asetusten määräämällä tavalla, palkat sekä laskut maksetaan, kaupungille tulevat maksut peritään –
ja kaikki nämä tehdään sovitusti ja ajoissa, kuten on aina ennenkin tehty.
Lapset ja nuoret ovat yhteiskunnalle tärkein tulevaisuuden investointi. Siinä mielessä on hyvä
asia, että heille tuotettavat palvelut pysyvät näissä uudistuksissa jatkossakin omissa käsissämme.
Meillä Ulvilassa voidaan osoittaa nyt ja myös tulevaisuudessa jokaiselle lapselle hoitopaikka, jossa
hän saa hyvää, hellää ja turvallista hoitoa. Siitä me tulemme pitämään huolen.
Yksi vuoden 2016 uusi avaus tällä rintamalla on ollut se, että päätimme vakinaistaa määräaikaisena
käytetyn varhaiskasvatuksen palvelusetelitoiminnan. Toinen tähän tiiviisti liittyvä avaus oli se, että
Kettulan päiväkoti Oy avasi uuden Päiväkoti Nahkurin elokuussa aivan uusiin heille rakennettuihin
tiloihin. Hyvältä näyttää. Uusi päiväkoti on 84-paikkainen ja se on tarkoitettu 1-5 -vuotiaille lapsille.
Toimijat ovat yksityisiä ja tuottavat päiväkotipalveluja ulvilalaisille perheille edellä mainituilla
palveluseteleillä. Tämä on nykypäivää, että palveluntuottajia ja hankkeiden toteuttajia on monenlaista
– julkisia ja yksityisiä. Me teemme Kettulan Päiväkoti Oy:n kanssa tiivistä ja hyvää,
molemminpuoliseen luottamukseen pohjautuvaa yhteistyötä.
Odotan mielenkiinnolla tulevaa vuotta. Kuten kaikki tiedämme, Ulvila on suomalaisen automaatioosaamisen ja –teollisuuden selkeä keskittymä. Olemme eräänlainen automaation pääkaupunki.
Automaatio ja robotiikka kuuluvat meillä jo nyt alakouluopetuksen piiriin. Siellä muun muassa
koulutetaan pieniä koodareita.
Todellakin odotan mielenkiinnolla sitä, miten ja milloin ryhdymme jalkauttamaan automaatiota ja
tietotekniikkaa varhaiskasvatuksemme kautta pienimpiin lapsiimme. Siitä on jo ollut puhetta. Se
tapahtuu tietenkin leikin kautta. Sen tiedän kolmen lapsen Vaarina, että kiinnostusta ja taitoa
kaikenlaiseen tietotekniikkaan ja laitteisiin heiltä löytyy yllättävän paljon – sekä tytöillä että pojilla.
Tulen aikanaan mielelläni katsomaan myös päiväkoteihimme, kun siellä ensimmäiset pienet koodarit
esittelevät taitojaan ipadit pienissä pehmeissä käsissään.
TOIVOTAN MEILLE JOKAISELLE ILOISTA JA RAUHALLISTA JOULUA!

