
Lainaan tähän alkuun viime kevään Hesaria: ”Ilmastonmuutoksesta on väitelty jo pitkään, mutta 
nykyisin suurin osa tutkijoista on asiasta yhtä mieltä. Ilmasto maapallolla muuttuu koko ajan hieman 
lämpimämmäksi. Maailmalla ilmastonmuutoksen uskotaan aiheuttavan entistä enemmän äärimmäisiä 

sääilmiöitä. Suomessa lämpenemisen ennustetaan näkyvän eniten talvisin siten, että lunta saadaan vuosi 
vuodelta vähemmän, sade tulee useammin vetenä ja paukkupakkasia on yhä harvemmin.” Tämä talvi on ollut 
taas yksi osoitus edellä kerrotusta – totta tuo näyttää olevan. 

Kaupungin kannalta tämänkaltainen talvi on haasteellinen. Ensin on melkein kesä, sitten tulevat paukkupakkaset 
ja seuraavaksi pyyhkäisee myrskytuuli kuin syksyllä. Olemme tehneet kaikkemme, että saisimme esimerkiksi 
luistelukenttämme ja kiekkokaukalomme edes joksikin ajaksi kuntoon. Jäädyttäjät tekevät sopivalla pakkasella 
töitä yötä päivää. No – muutama päivä saadaan niistä nauttia, mutta sitten tulee taas lämmin henkäys ja se oli 
siinä. Pakkasviikon aikana luistelubaanoillamme oli väkeä tungokseen asti – niin pitää ollakin.  Kenttämiehille 
työ ei ole erityisen palkitsevaa, mutta minkäs teet. Väylien aurauksista olemme toistaiseksi selvinneet melko 
vähällä, toisaalta hiekoitusta on tarvittu.

Toisaalta kiva, toisaalta ei. Joulun tienoilla sai taas huomata, että suomalainen yhteiskunta toimii täysillä 
vain osan aikaa vuodesta. Esimerkiksi joulu-tammikuussa toimittiin useassa paikassa puolitehoilla 
lähes kuukausi eli itsenäisyyspäivästä loppiaiseen. Jos koko vuoden ajalta lasketaan eri puolella maata 

porrastetut talvi-, kesä-, syys- ja joululomat niin yhteiskunta on auki täydellä tohinalla ehkä vain 8 kuukautta 
vuodessa. Neljän kuukauden ajan aina on joku lomalla, joten koko tarvittavaa ”orkesteria” ei saada koolle. Toki 
lomailu on mukavaa, mutta toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus käyvät melko haasteelliseksi. Tämä tuli taas 
mieleeni, kun pohdin ensi kesää. Olisiko taas parempi, että kaupungintalolla laitetaan ovet lähestulkoon kiinni 
vaikka kuukaudeksi, mutta toimitaan sitten muu aika täydellä teholla. Toki tietyt palvelut pitää kaupungin 
tuottaa kokoaikaisesti ympäri vuoden. Asioilla on aina puolensa – niin on tälläkin.

Kuntaliitto ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu on 
kutsunut kymmenkunta valtakuntamme kunnallisjohtajaa 
tutkimuksensa haastatteluun. Olen yksi kutsutuista. 

Meitä haastattelemalla on tavoitteena selvittää, millaista 
osaamista tulevaisuuden kuntien johtaminen edellyttää, miten 
osaamistarpeiden ja kuntien erilaisuus liittyvät toisiinsa ja miten 
kuntajohtajien osaamispääomaa voidaan vahvistaa. 
 
Taidanpa vastata, että kunnallisjohtajalla tulee olla suuret 
korvat, terävät silmät, vilkas mielikuvitus, virtahevon nahka, 
urheilijan kunto, puliukon vatsa, kotkan katse, Pelle Pelottoman 
innovatiivisuus, Mikki Hiiren rohkeus, Tintin uteliaisuus ja 
riskienottokyky, muurahaisen ahkeruus ja kaiken lopuksi 
sammumaton toive siitä, että asiat ovat naapurikunnassa vieläkin 
huonommin.

 Aurinkoista kevättä odotellessa!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 18.1.2017

Totta tuo näyttää olevan 



Pakko myöntää, etteivät reilun kuukauden päästä käytävät kunnallisvaalit näy juurikaan katukuvassa. 
Hiljaista on kuin huopatossutehtaassa. Toki kylillä haetaan kuumeisesti ehdokkaita viimeiseen 
päivään saakka. Tuskinpa tälläkään kertaa on ylitarjontaa minkään puolueen ehdokaslistoille. Niin 

se vain on. Sen sijaan täällä kaupungintalolla valmistellaan vaaleja hiki hatussa. Keskusvaalilautakunta 
kokoontuu ja tekee sille vaalilain ja -asetuksen määräämiä tehtäviä ja päätöksiä. Kaupungintalolla toivotaan 
nyt löytyvän kunnan vaaliviranomaisiksi sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole esteellisiä näihin tehtäviin. 
Esteellisyyssäännökset ovat tiukat. Mielestäni ne ovat jopa liian tiukat. Esimerkiksi missä tahansa Suomen 
kunnassa kunnallisvaaliehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään 
Suomen kunnassa. Tämä johtuu näet siitä, että äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa kunnassa. 
Voi hyvää päivää! Kyseessä on palapeli, jossa jokaisen sopivan palasen löytyminen on varsin haasteellista.

AutomationCityUlvila - Automaattisesti paras. Molemmat iskulauseet sisältyvät valtuuston hyväksymään 
kuntastrategiaan. Niitä voi käyttää tilannekohtaisesti yhdessä tai erikseen. Kansainvälisissä ja automaatioalan 
yhteyksissä tuo AutomationCityUlvila kuvaa tavoitetilaamme hyvin. Vastaavasti vaikkapa tonttimainonnassa 
Ulvila Automaattisesti paras on paikallaan. Emme lyöneet tiukasti lukkoon, millä iskulauseella olemme 
kulloinkin liikkeellä. Strateginen tulevaisuuskuvamme 2030 on huima, mutta mahdollinen. Ulvila - suomalaisen 
automaatio-osaamisen ja -teollisuuden pääkaupunki.
  

ELY-keskuksen jokisiltatyömaa käynnistynee ensi kesänä. Tullessani aamuisin töihin, olen laskeskellut 
sillalla vastaan tulevia autoja. Laskeskellut siinä mielessä, että kuinkahan pitkät jonot me saamme 
aikaiseksi sitten, kun varasillan yksisuuntaista liikennettä ohjataan vuoroon vaihtuvilla liikennevaloilla. 

Se on varma, että jonoja syntyy. Minusta heidän kaikkien, jotka eivät välttämättä tarvitse aamulla jokisillan 
kautta kulkevaa reittiä, kannattaa aikanaan käyttää jotakin muuta reittiä. Iltapäivästä uskon, että liikennevirta 
jakautuu luonnostaan pidemmälle ajalle eikä kodin suuntaan ole aina samanlainen kiire kuin on aamulla 
töihin. Kävin kesäkuussa teknisen johtajan kanssa ELY-johtajan luona vaatimassa Tampereentien risteykseen 
siltatyön ajaksi sujuvampaa järjestelyä. Sain viime viikolla vastauksen: ”Asia on kunnossa. Siltainsinöörimme 
lupaa, että väliaikainen kiertoliittymä Tampereentielle tehdään ennen varasillan käyttöönottoa.” Bingo!

Minusta meillä Ulvilassakin käytetään joskus aivan liian 
paljon aikaa siihen, että haikaillaan, kuinka jokin 
asia olisi pitänyt joskus päättää ja tehdä. Mutta kun ei 

päätetty, eikä tehty, niin sillä hyvä, ja se siitä. Voimme vaikuttaa 
vain tulevaisuuteemme, emme menneisyyteemme. Meillä on 
itsellämme täydet mahdollisuudet hoitaa talousasiamme siihen 
kuntoon, että kaupungilla on maakuntauudistuksen jälkeen 
vuonna 2019 edellytykset tuottaa kaupungin vastuulle kuuluvat 
peruspalvelut kuntalaisille kohtuullisin ja kilpailukykyisin 
kustannuksin. Miksi emme siis toimisi näin, minä vaan kysyn? 

”Minun elämäni yhtenä johtotähtenä on ollut: kun unohtaa 
sen, mitä ei voi muuttaa, on onnellinen.” / Arvo Ylppö

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 22.2.2017

Vaalihuumaa odotellessa 



Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa pikapuoliin eli 29.3.2017. Varsinainen vaalipäivän äänestys 
järjestetään sunnuntaina 9.4.2017 klo 9 – 20. Käytetään nyt jokainen sitä oikeutta, mikä meille on suotu. 
Vanha viisaus ja tosiasia on se, että äänestämättä jättäminen vahvistaa aktiivisten eli ääntään käyttävien 

valtaa. Sinulle neuvoksi, joka sanot, ettei meillä tarjolla ole ketään hyvää ehdokasta, niin valitse sitten se itsellesi 
vähiten huono. Muutoin joku muu voi valita puolestasi juuri sen, kuka on Sinulle se kaikista huonoin.

Kaksi tohtoria, Timo Aro ja Eero Laesterä olivat arvioineet viime viikon Suomen Kuvalehdessä 
suomalaiset kunnat niiden elinvoiman, väestön ja talouden näkökulmasta. He jakoivat kunnat viidestä 
yhden tähden kuntiin. Satakuntalaisista kunnista vain kaksi on viiden tähden kuntia. Ne ovat Eurajoki 

ja Rauma. Ulvila on upeasti neljän tähden kunta yhdessä Huittisten, entisen Luvian, Porin ja Euran kanssa. 
Kolmen tähden luokkaan kuuluvat Harjavalta, Nakkila, Honkajoki, Säkylä, Karvia, Merikarvia ja Kankaanpää. 
Jos ei nyt ihan vielä pohjasakkaan, niin kahden tähden kuntiin kuuluvat Jämijärvi, Pomarkku, Kokemäki ja 
Siikainen. Pika-analyysinä tuosta artikkelista voi lukea sen, että meillä Ulvilalla ja kaikilla muilla neljän tähden 
kunnilla on hyvät mahdollisuudet menestyä myös jatkossa, kunhan teemme itse tarvittavat päätökset pikaisesti. 
Kuulostaa tutulta.  

Satasoten ensimmäiset karttaharjoitukset on tehty. Nyt sen teki tietokoneen paikkatietojärjestelmä, 
raksuttaen tuntitolkulla annettujen lähtötietojen pohjalta aluejaon kartalle. Karttaharjoitusta kutsutaan 
Satasoten palvelumalliksi. Palvelumallin suunnittelun pohjana on palveluiden tasavertainen saavutettavuus 

ja alueelliset väestöprofiilit. Karttapohja toimii apuvälineenä jatkosuunnittelulle, jossa Satakunta jakautuu 
neljään asiointialueeseen. Jokainen alue perustuu 30 minuutin saavutettavuuteen.
Itse olen uskonut koko ajan, että meillä Ulvilassa säilyy oma terveysasema, sote- tai arviointikeskus, miksi sitä 
kutsutaankaan. Uskossa on hyvä elää, joten kyllä minun passaa.

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen kertoi viime viikolla näin: ”Taantuma on ohi, korot tulevat 
pysymään alhaisina vielä vuoden 2017 jälkeenkin, mutta kaikki haasteet eivät suinkaan ole vielä voitettu. 
Tarvitsemme päätöksiä.” Hän oli täsmälleen samaa mieltä kuin minäkin siitä, että meillä suomalaisilla 

on tapana ajatella ”mikkään ei oo mittään”. Pelkällä ajattelutavan 
muutoksella ei toki saada ihmeitä aikaiseksi, mutta myönteisellä 
suhtautumisella on todisteellisesti vaikutusta. Lopetetaan marina, 
tehdään tarvittavat päätökset ja ryhdytään töihin.
Hän pohti myös sitä, ovatko nykyinen ICT-kehitys ja -keksinnöt 
sittenkään yhtä suuria ja merkittäviä, kuin ovat aikanaan olleet 
sähkö, polttomoottori ja vaikkapa juokseva vesi – suuntaan ja 
toiseen? Kumman ottaisit, kännykän vai WC/kylpyhuoneen? 
Tai kummasta luopuisit? Meillä on kohtuullisen hyvä ja toimiva 
yhteiskunta, kehitetään sitä nykyaikaiseksi elinympäristöksi uuden 
teknologian ja automaation avulla. Kuullessani tuon, hymyilin 
sisälläni – AutomationCityUlvila!  

”Lausuttu sana on sama kuin ammuttu luoti – kumpaakaan ei 
saa vedettyä takaisin”.

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 22.3.2017

Nyt saisi käyttää ääntänsä 



Kuntavaalit on käyty. Kuusi kymmenestä ulvilalaisesta katsoi, että ääni kannatti antaa jollekin tarjolla 
olleelle ehdokkaalle. Loput neljä kymmenestä katsoi, että päättäkööt ken haluaa. Se on heidän 
oikeutensa, eipä siinä mitään. 

Uuden valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Kuntalain mukaan nykyiset toimielimet kuitenkin jatkavat 
siihen saakka, kunnes uudet on valittu. Pakollisten asioiden takia kaupunginhallituksemme kokoontuu juuri 
käytyjen kuntavaalien jälkeen nykyisessä kokoonpanossa vielä neljä kertaa; kerran huhtikuussa, kahdesti 
toukokuussa ja yhden kerran vielä kesäkuussa. Nykyisen valtuuston on kokoonnuttava toukokuussa vielä kaksi 
kertaa. Edellisen vuoden tilinpäätös on hyväksyttävä toukokuun loppuun mennessä, eikä toukokuu ole vielä 
uuden valtuuston toimikautta. Malttakaa siis vielä hetki – vanhoissa vara parempi. 

Sähköinen äänestäminen, tuleeko sellainen? Ette arvaakaan, kuinka paljon erilaista valmistelutyötä, lippua 
ja lappua kaupungintalolla joudutaan käsittelemään ennen kuin nämäkin kuntavaalit on taputeltu. Tänä 
sähköisenä aikana tuleekin mieleen ja kuulee usein kysyttävän, miksi emme siirry Suomessa kaikissa 

vaaleissa pikaisesti sähköiseen äänestämiseen. Olen tuuminut sitä itsekin.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen palautti tässä asiassa minut, ja uskoakseni monet muutkin, maan 
tasalle. Hyppönen on kiistatta tietoturvallisuusalan ykkösnimiä Suomessa, joten hänen puheillaan on oikeasti 
painoarvoa. Hän sanoi, että vaaleihin kohdistuvat verkkohyökkäykset ja –epäilyt ovat tulleet jäädäkseen, case 
USA. Tästä syystä Hyppönen kannattaa perinteistä äänestämistapaa kynällä ja paperilla sähköisen vaalin sijaan. 
Yhdeksi perusteluksi Hyppönen on esittänyt, että niin kauan kun me äänestämme kynällä ja paperilla, voimme 
aina tarvittaessa laskea äänet uudestaan. Kun siirrymme digitaalisiin järjestelmiin, niin näin ei välttämättä 
enää ole mahdollista. Uskotaanko nyt Hyppöstä, vai väitelläänkö tietoturvagurua vastaan, ettemme kuulostaisi 
ihan kalkkiksilta? 

Lounaisrannikon 2. Automaatiomessut järjestetään tänä 
kesänä. Torstaina 13.7.2017 järjestetään Ulvilassa Sataedun 
alueella järjestyksessään toiset automaatiomessut. 

Viime kesän tapahtuma ylitti odotukset, joten siitä kiitollisena 
järjestetään messut toistamiseen. Tilaisuus on ainutlaatuinen 
mahdollisuus automaatioalan yrityksille kutsua omia asiakkaitaan 
keskustelemaan vaikkapa uusista liiketoimintamahdollisuuksista 
ja yhteistyöstä. Messujen ajankohta on tarkkaan harkittu. Messujen 
kanssa yhtä aikaan järjestetään kaksi tilaisuuttamme tukevaa 
pientä oheistapahtumaa. Ne ovat SuomiAreena ja PoriJazz. Yhdellä 
käynnillä onnistuu pongaamaan täällä Satakunnassa nämä kaikki 
kolme upeata tapahtumaa.
Yritysten lisäksi uskomme, että messuille toteutetaan myös 
sellaisia automaatioratkaisuja, jotka kiinnostavat myös ”tavallista 
kansaa” ja erityisesti lapsia. Näin oli viime vuonna, ja uskon, että 
on myös tänä vuonna. Laittakaahan kalentereihinne.

”Annosteluohje elämälle: Yksi elämä, nautitaan päivittäin, suurina 
annoksina.”

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 19.4.2017

Vanhoissa vara parempi – vielä hetken



Olin kuulemassa, kun koko kansan terveysvalistaja, Pohjois-Karjala -projektin isä, kansanedustaja Pekka 
Puska kertoi elämäntyöstään parantaa sydän- ja verisuonisairauksista kärsivien suomalaisten terveyttä. 
Hän ei saarnannut. Hän valisti. Puska kertoi, että viimeisen sadan vuoden aikana eliniänodote on 

Suomessa kaksinkertaistunut. Se on noussut 40 vuodesta 80 vuoteen. Huima juttu!

Sote-uudistuksen yhtenä perusteluna mainitaan ikävänkuuloisesti, että yhteiskunnan yksi suuri ongelma 
ovat ikääntyvät ihmiset. Totta vie, me emme ole. Meistä jokainen ikääntyy, vieläpä samaan tahtiin. 
Sote-uudistuksessa yhtenä tavoitteena pitääkin olla terve ikääntyminen. Mitä sillä on väliä, jos ihminen 

ikääntyy, kunhan vain huolehditaan edellytykset siihen, että voimme ikääntyä terveesti. Olipa kysymys mistä 
tahansa tarjonnasta, niin terveellisten vaihtoehtojen saatavuus tulee tehdä riittävän helpoksi. Puska nosti esille 
neljä keskeisimmin terveyteen vaikuttavaa asiaa. Ne ovat ravinto, liikunta, tupakka ja alkoholi. Kahta pitää 
peukuttaa ylöspäin, ja kahta alaspäin. Itse kyllä lisään noiden kahden ylöspäin peukutettavan asian jatkeeksi 
vielä yhden. Se on riittävä lepo. Toimitaan, kuten peukutamme, niin voimme ikääntyä terveesti.

Ulvilassa toimii useita aktiivisia urheiluseuroja. Lausun suuret kiitokset jokaiselle seuralle. Työnne on 
todella arvokasta nuorisokasvatusta. Se on todellista soten vapaaehtoistyötä. Ulvilan Pesä-Veikot 
on yksi toimivista seuroistamme. Pesäpalloseura UP-V, jonka miesten edustusjoukkue pelaa tällä 

hetkellä Ykköspesistä, on perustettu vuonna 1957. Seuran 60-vuotisen historian merkeissä kuluva vuosi on 
tietenkin juhlavuosi. Kotijoukkueemme UP-V voitti jo kertaalleen tänä keväänä miesten Superpesistä pelaavan 
Kankaanpään Mailan aluemestaruusottelussa. Upea voitto. 
Urheilussa katsomo on aina vähintään yhden ylimääräisen pelaajan arvoinen. Ulvilan kaupunki on kauden 
ensimmäisen kotiottelun isäntä. Otteluna on UP-V – Jyväskylän Lohi. Ottelu pelataan tiistaina 16.5.2017 kello 
18. Haastan ja toivon, että juhlavuoden aikana ja kunniaksi mahdollisimman moni meistä ulvilalaisista tulisi 
pesisareenalle kannustamaan omiamme, vaikkapa teemalla – pidetään kotipesä kunnossa. Tämä iskulause sopii 
myös meille kuntatoimijoille, kuin nenä päähän. Pääsyliput UP-V:n otteluihin ovat melko edullisia, joten siitä 
pesispeliin tuleminen ei voine olla kiinni. Samalla tulee tuetuksi muutamalla eurolla seuran upeata toimintaa. 

Kaupungin henkilöstön osalta minulta on iloista 
kerrottavaa. Kerroinkin jo aiemmin, että työyhteisömme 
työhyvinvointikyselyn mukaan kaupungin työpaikkojen 

työilmapiiriä pidetään yleisesti ottaen erittäin hyvänä. Lieko 
sitten tähän liittyen vai tästä johtuen, sairauspoissaolopäivien 
määrä on vähentynyt meillä viimeisen kahden vuoden aikana 
noin 1300 sairauspäivällä. Sairauspäivien määrä ei tosin ole 
aiemminkaan ollut erityisen korkea. Tuo vähenemä on mahtava 
määrä työpäiviä – kiitos siitä, että olemme pysyneet terveempinä 
ja jaksaneet töissämme. Tämä on satanut meidän jokaisen laariin, 
myös kuntalaisten. Sateesta tulikin mieleen, että aika vähälumista 
kevättä se on pidellyt.

”Minä en murehdi sitä, mitä minulta puuttuu, vaan iloitsen siitä, 
mitä minulla on.”

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 11.5.2017

Tavoitteena terve ikääntyminen



Kesäkuun ensimmäisenä päivänä aloittaa toimikautensa uusi kaupunginvaltuusto. Tapahtuu eräänlainen 
vahdinvaihto. Uusia ihmisiä on äänestetty uusille paikoille. Mikä muuttuu? En tiedä, muuttuuko mikään? 
Asiat ovat pitkälti entisenlaisia. Toki jokainen valtuutettu ja muu päättäjä on aina oma persoonansa. 

Politiikassa tosin toimitaan pääsääntöisesti ryhmänä, sillä kaikki valtuutetut ovat tulleet valituksi tehtäväänsä 
jonkun ryhmän listalta. Tämä on peruste ryhmäkurille ja -toiminnalle. Ryhmäkuria arvostellaan usein kovin 
sanoin. Politiikka on kuitenkin kompromissien hakua eli pääasiassa periksi antamista. Muutoin asiat eivät 
hoidu. Näin se vain on. Vanha sanonta on, että kyllä valtuusto yhden sooloilijan kestää, mutta ei juuri enempää.
 

Maakunta- ja soteuudistus etenevät. Maakuntauudistus tarkoittaa tehtävien kokonaisvaltaista 
uusjakoa. Jatkossa toimijoina ovat kolmiportaisesti valtio, maakunta ja kunta. Kaikilla toimijoilla on 
oma roolinsa kansalaisten palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Tässä uusjaossa maakunnan 

rooli moninkertaistuu. Uudistuksen valmistelusta lausunnolle tulevien lakien kanssa kunnat ovat olleet kuin 
tykistökeskityksen ytimessä. Seuraavaksi kunnat saisivat lausua maakuntauudistuksen II-vaiheen lakiesityksistä. 
Lakeja on yhteensä 227 ja ne koskevat 11 eri ministeriötä. 

Olin tilaisuudessa, jossa esiteltiin tulevan valtion lupa- ja valvontaviraston tavoitteita ja toimintaa. Lyhennysten 
luvatussa maassa virasto on nimeltään LUOVA. Sieltä löytyvät jatkossa valtion lupa-, rekisteri-, ohjaus- ja 
valvonta-asiat. Jos LUOVA:lle asetetut tavoitteet toteutuvat, niin jatkossa kaikki käy ja kukkuu, kuin käki 
toukokuisena aamuna. Tavoitteet ovat upeat. Yhdenmukainen toimintatapa ja yhdenvertaiset oikeudet, yhden 
luukun palveluperiaate, jossa asiointi on helppoa ja sujuvaa. Vilpittömästi toivon, että kaikki tämä toteutuu.

Kaupungintalo on heinäkuussa osittain suljettuna. Juhannuksen jälkeen kaupungintalon ovet ovat 
suljettuina varsinaiselta asiakaspalvelulta viiden viikon ajan. Talo ei ole kuitenkaan tyhjä ja ovelta 
löytyvät aina tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat töissä ja hoitamassa välttämättömiä asioita. Esimerkiksi 

rakentamiseen liittyvät tarkastus- ja muut tehtävät hoituvat kohtuudella myös heinäkuussa. Samoin kaikki 
muu välttämätön palvelu pyritään hoitamaan. Kesälomien keskittämisellä pyritään siihen, että toiminnoissa on 
vajetta mahdollisimman lyhyen aikaa, ei siis koko kesää.

Ulvilan keskiaikaiset Hansamarkkinat järjestetään tänä 
vuonna poikkeuksellisesti Ulvilan vapaa-ajankeskuksen 
eli Kaskelotin ympäristössä. Neuvotteluissa päädyttiin 

tähän ratkaisuun, sillä ELY-keskus käynnistää uuden jokisillan 
rakennustöitä juuri samoihin aikoihin, kun Hansamarkkinat 
ovat. Siltatyömaan keskellä markkinayleisö ja -kauppiaat olisivat 
saattaneet joutua sellaisen työmaakaluston joukkoon, että 
turvallisuuden takaaminen olisi ollut haasteellista. Voi toki olla, 
etteivät työt siltatyömaalla ole vielä tuolloin edes käynnissä, mutta 
sitä riskiä järjestäjät eivät kuitenkaan halunneet ottaa. Uskotaan, 
että Hansamarkkinat sopeutuvat loistavasti myös Kaskelotin 
maastoon. Nähdään markkinoilla ja annetaan siltatyömaalle 
työrauha. Aurinkoista kesää – meille jokaiselle.

”Elämä on korkeakoulu, jossa kaikki ovat yhtä aikaa opettajia ja 
oppilaita.”

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 31.5.2017

Eräänlainen vahdinvaihto



Edesmennyt presidentti Mauno Koivisto on todennut, ”ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, 
olettakaamme, että kaikki käy hyvin”. Minusta tuo toteamus on suorastaan viisaus. Vasta nyt olen 
havainnut, että tuo ajattelu- ja toimintamalli ovat kuuluneet myös minulle yli 40-vuotisen virkaurani 

ajan. Näin haluan ajatella ja toimia myös jatkossa. Olen ikuinen optimisti, vaikka pessimisti perusteleekin 
omaa ajattelutapaansa sillä, että hän ei ainakaan pety koskaan.

Manun viisaus sopii kuin nappiin meneillään olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. En halua maalata piruja 
seinille, mutta melko huteralta pohjalta olemme joutuneet tekemään kunnissa sote-valmisteluun liittyviä 
päätöksiä. Päätöksiä on pitänyt tehdä lyhyiden määräaikojen puitteissa, vaikka monilta osiltaan lait ja koko 
asia ovat täysin auki. Olettakaamme kuitenkin, että kaikki käy hyvin. En ole jälkiviisas, vaan muistutan, että 
olen tälläkin palstalla todennut sote-uudistuksesta useampaan kertaan, että liialla kiireellä ei synny kuin … ja 
niin edelleen. Nyt valmisteluun päätettiin ottaa lisäaikaa vuoden verran. Ainakin vielä tässä vaiheessa koko 
sote-uudistus on hyppy tuntemattomaan. Joka toisin väittää, kirjoittakoot tietonsa pikaisesti julki.

ULVILA - Automaattisesti paras – Automation City esittäytyi edukseen toisen kerran järjestetyillä 
automaatiomessuilla. Annoimme tänä vuonna messuille uuden, yhteistyöteemaa paremmin kuvaavan 
nimen. Nimi on Robottirannikon automaatiomessut. Satakunnan automaatioalan osaamiskeskittymään 

kuuluvien yritysten verkostoa kutsutaan nimellä Robocoast, joka on suomeksi Robottirannikko, siitä nimi. 
Messuovien sulkeutuessa ovensuulaskuri päätyi lukuun 1213. Hieno juttu!

Toimimme tulevaisuuden alalla. Automaatio- ja robottialalla on ollut Satakunnassa huikeata kasvua vuosina 
2010 - 2016. Toimialan liikevaihto on 300 M€, jossa on kasvua 47 %. Henkilöstön määrä on 1050 htv, jossa on 
kasvua 60 %. Palkkasumma on 54 M€, jossa on kasvua 57 %. Ja tiedättekö mitä? Kohtuullinen osa tästä upeasta 
kasvusta sataa suoraan myös Ulvilan elinvoimaisuuden laariin.

Muistattehan, että Ulvilan keskiaikaiset Hansamarkkinat 
järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti vapaa-
ajankeskuksen eli Kaskelotin ympäristössä 5. 

– 6. elokuuta. Uskotaan, että Hansamarkkinat sopeutuvat 
jokisiltatyömaan vuoksi loistavasti myös Kaskelotin maastoon. 
Tervetuloa, nähdään markkinoilla. 

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kävi tutustumassa 
Leineperin ruukin metallitaideviikkojen näyttelyihin sekä 
Vuoden nuori korusuunnittelija - kilpailuun. Ministeri 

tapasi nuoria korusuunnittelijoita töidensä ääressä. Hän oli 
selkeästi kiinnostunut näkemästään. 

Vuoden Nuori Koruntekijä – kilpailu järjestetään Leineperin 
ruukilla 1.6. – 31.8.2017 välisenä aikana. Näytillä on todella upeita 
nuorten koruntekijöiden töitä – kannattaa käydä. Jos et ole vielä 
käynyt katsomassa – vielä ehdit.

Ajatus: ”Mitä selkeämpi tie, sitä helpommin sen kuopat 
näkyvät.” (Frank Seymore)

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 25.7.2017

Ellemme varmuudella tiedä ….



Hansamarkkinat järjestettiin tänä vuonna vapaa-ajankeskus Kaskelotin ympäristössä. Järjestäjillä oli 
hieman perhosia vatsassa siitä, kuinka alue toimii ja palvelee markkinoita. Minä ihan todisteellisesti 
uskoin koko ajan, että Kaskelotin luontoympäristö sopii tähän tarkoitukseen enemmän kuin mainiosti. 

Nyt se on todistettu, että markkinat sopivat loistavasti Kaskelotin maastoon. Saatu palaute on ollut varsin 
yksimielistä.  Paikka on luonnonkaunis ja tarkoitukseen sopiva. Monet kantaulvilalaiset kertoivat, etteivät edes 
tienneet tällaisen upean paikan sijaitsevan Ulvilassa. 

Siltatyömaan vuoksi ensi vuoden markkinat on joka tapauksessa järjestettävä tällä samalla paikalla, mutta 
jatkosta pitää järjestäjien päättää erikseen. Palaavatko markkinat siltatyömaan jälkeen Naparantaan, sen aika 
näyttää. Yhtä kaikki – upeat markkinat!

Nyt ovat kunnissa liikkeellä yksityisen sektorin sote-toimijat. Sote-toimitilojen ja -tonttien kysyjiä on 
ilmestynyt myös meille Ulvilaan. Näin sote-uudistusta odotellessa, se on toisaalta ihan hyvä asia. Jos 
vanhat kiinteistöt jäisivät uudistuksessa tyhjilleen, niistä tulisi kunnille raskas rasite. Liikkeellä saattaa 

olla monenlaista toimijaa. Eräät ovat kuulemma pelkkiä välimiehiä, jotka vain yrittävät saada eripuolilta 
maata hallintaansa sote-tarkoituksiin soveltuvia tontteja, joita sitten jälleenmyisivät eteenpäin. Tietenkin 
tässä välissä he yrittävät tehdä oman tilinsä. Tuo on varmaankin sallittua, mutta pelkkiä välikäsiä ei tarvita. 
Myös valtakunnalliset toimijat ovat olleet liikkeellä. Toisaalta se on kuitenkin nykyaikaa, että kiinteistöjen 
suunnittelemiseksi, rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi perustetaan kiinteistöyhtiö, joka sitten vuokraa toimitilat 
varsinaiselle palveluntuottajalle. Saa tässä tarkkana olla, sanotaan. Kuntalainen tulee olla tässä asiassa se, jota 
ajattelemme ensisijaisesti.

ELY rakennuttaa jokisiltaansa, ja se on hyvä. Reilun vuoden ajan meiltä kulkijoilta vaaditaan pitkämielisyyttä 
ja turnauskestävyyttä. Siltatyön ajaksi tulee väliaikaiselle sillalle liikennevalot. Punaisella odotat, ja 
vihreällä ajat, niinhän se menee. Luulen, että aamuruuhkassa meidän on joskus kestettävä muutamat 

punaiset suuntaan sekä toiseen. Jo nyt ovat maarakennustyöt alkaneet. Myös nämä työt vaativat liikenteen 
ohjaamista yhdelle sillan valo-ohjatulle ajokaistalle. 

Aamujemme työ- ja koulumatkat vievät tästä johtuen jatkossa 
jonkin verran enemmän aikaa. Tämä on syytä ottaa huomioon 
työmatkoja suunniteltaessa. Linja-autojen aikatauluissa ne on 
otettu huomioon. Yksi ohje on, että vältä siltareittiä tai kulje se 
mahdollisuuksiesi mukaan kävellen, pyörällä tai bussilla. Ajoitus 
on myös tärkeä. Tiistaina klo 7.42 ajoin suoraan vihreällä yli, eikä 
jonoa oikeastaan ollut vastaantulevilla punaisillakaan valoilla.

No – pääkaupunkiseudun kehäteillä tehdään joka vuosi 
suuria tietöitä, jolloin on suljettu useita kaistoja. Ruuhkat ovat 
aivan hirveät, mutta silti selvitään. Omassa ruuhkassamme 
liikennemäärät ovat aivan toista luokkaa. ”Pieniä ne ovat silakat 
joulukaloiksi”, sopinee vertaukseksi – tai sitten ei sovi. Katsotaan, 
kuinka meidän käy. 

Tarkempaa tietoa sillan työvaiheista antavat rakentaja ja 
rakennuttaja. Kaupunki on tässä työssä vain yhteistyökumppani. 
Toki olemme kohtuuhyvin kartalla ja kerromme, mitä tiedämme.

Sanonta: ”Älä ainoastaan odota, että tilaisuus koputtaisi oveasi, 
vaan tee sille ovi valmiiksi?”

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 15.8.2017

Se toimi sittenkin!



Onneksemme yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että ketään hoidontarpeessa olevaa ei jätetä hoitamatta. 
Näin sen ainakin pitäisi olla. Toivon voivani uskoa tähän. Samalla tuo tarkoittaa tietenkin sitä, että kun hoidetaan, 
niin maksetaan – maksoi mitä maksoi. Tästä löytyy sote-uudistuksen syvin tavoite. 

Uudistuksessa on vielä paljon asioita ratkaisematta, ennen kuin pääsemme maaliin. Monet suunnitelmat 
ovat varsin epävarmalla pohjalla. Rohkenen kuitenkin uskoa, että uudistuksesta seuraa varmasti jotain 
hyvääkin. Sote-uudistus näyttäisi poistavan kunnilta sen alituisen pelon, että yllättäen ilmoitetaan 

sairaanhoitopiiristä tai perusturvasta puolen miljoonan suuruinen menojen kasvu - sorry, näin on nyt käynyt. 
Uudistusten jälkeen tällaiset ilmoitukset eivät enää hetkauta yksittäistä kuntaa lainkaan. Kaikki maksetaan 
valtion, ja edelleen maakunnan kautta suuremmasta kassasta. Tokihan se on samaa rahaa, mutta lisälaskut 
eivät kohdennu suoraan yksittäisen kunnan kassaan. En syytä ketään, mutta hankalaa tämä kuntatalouden 
ennustettavuus nykysysteemissä on ollut.

Sen kuitenkin sanon, että mitään uudistusta ei tarvita, eikä sitä todellakaan tule tehdä, ellei siitä synny jotakin 
lisäarvoa, ja mieluummin runsaasti lisäarvoa. Sitä odotellessa! 

Voitteko kuvitella? Työttömyysturvamenot ovat yhteiskunnalle noin 6 miljardia euroa vuodessa. Miljardi 
tarkoittaa tuhatta miljoonaa, eli numeroina lukua 1 000 000 000. Työttömyysturvamenot ovat siis 6 
000 000 000 euroa vuodessa. Tuo on julmettu määrä rahaa. Kauppalehden artikkelissa oli laskettu, että 

yhden korvattavan työttömyyspäivän lyhennys jokaiseen työttömyysjaksoon toisi yhteiskunnalle säästöä 23 M€ 
vuodessa. Työllistämistoimiin panostaminen on yhteiskunnalle taloudellisesti kannattavaa. Puhumattakaan 
siitä, mitä yksilötasolla työ, ja siitä itse ansaittu palkka, merkitsevät meille jokaiselle. Kunpa onnistuisimme tässä.

Ajat ovat muuttuneet. Eräs evp. kuntajohtaja kertoi seuraavan tarinan, liekö sitten tosi? Aikanaan kun hän 
lähti viideksi viikoksi kesälomalleen, hän antoi kunnantalolle jäävälle tuuraajalleen seuraavan ohjeen. 
Avaa saapuvat kirjeet ja jaa ne kahteen työpöydällä olevaan lokerikkoon. Toiseen hän oli kirjoittanut ”Ei 

mahda mitään” ja toiseen ”Aika hoitaa”. Nykyisin noilla ohjeilla ei 
tässä hommassa enää pärjää. Kaikille on voitava jotakin, eikä aika 
hoida oikeastaan mitään. Se siitä viiden viikon lomasta. 

Sähköinen tiedonvälitys helppoine jakelukanavineen toimittaa 
meille suuren määrän erilaisia virallisia tai puolivirallisia 
tutkimuksia ja kyselyjä. Vastauksia niihin odotetaan ”just 

now” eli just nyt. Niihin lähes vaaditaan vastaamaan joskus jopa 
puoliksi ahdistelemalla ja uhkailemalla. Uhkaillaan vähintään 
sillä, että vastaamatta jättäneet kunnat leimataan kaikista asioista 
välinpitämättömiksi laiskureiksi ja niiden nimet julkaistaan ties 
missä mediassa. Hermon täytyy kuitenkin pitää. On osattava erottaa 
tärkeät turhista.

Muistetaan, kun asioidaan: ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”. 

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 6.9.2017

Totta kai hoidetaan



Vaikuttamistoimielimet ovat uusia kuntalain mukaisia vuorovaikutuselimiä. Nämä toimielimet ovat 
edustajiensa osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Tällaisia ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja 
vammaisneuvosto. Ne eivät kuitenkaan ole kunnan varsinaisia luottamustoimimielimiä, eivätkä niiden 

jäsenet ole kunnan luottamushenkilöitä. 
Toimielimet ovat kuitenkin lakisääteisiä, joten sellaiset on asetettava kaikkiin kuntiin. Näin on ihan hyvä. 
Ulvilassa nämä on tietenkin asetettu ja ne toimivat.

Kunnan tulee huolehtia vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
kunta tarvittaessa osoittaa kokoustilan, huolehtii kokousten järjestämisestä, vastaa kokouksista aiheutuneista 
kustannuksista ja antaa tarvittaessa apua kokousasioiden valmisteluun ja kokouksen sihteerin tehtäviin. 
Toimintaan täytyy siten varata riittävät määrärahat. Kokouspalkkioiden maksaminen on perusteltua. Näiden 
kaikkien asioiden hoitamiseksi tulemme varaamaan talousarvioon jokaiselle vaikuttamistoimielimelle omat 
määrärahat. Homma on siis asianmukaisesti hoidossa.

Kuntalaistemme hyvinvointi on se asia, josta meidän kuntaduunareiden sekä -päättäjien tulee ensisijaisesti 
kantaa huolta. Minusta oikea ajattelutapa arvioitaessa jonkun hankkeen, hankinnan tai toimenpiteen 
tärkeyttä, on seuraava. Mietimme aina perusteellisesti, miten kyseinen asia edistää kuntalaistemme 

eli ulvilalaisten hyvinvointia ja mieluusti samalla hillitsee joko suoraan tai välillisesti kustannuksia nyt ja/tai 
tulevaisuudessa. Jahka nuo edellytykset täyttyvät, niin hihat ei kun heilumaan. Elleivät täyty, antaa olla. 

Siitä kiistellään joskus, ajatteleeko joku meistä liikaa vain omaa kuntaansa eli Ulvilan kaupunkia. Minusta se on 
täysin tarpeetonta kiistelyä. Ei ajattele liikaa. Meidät on palkattu ja äänestetty hoitamaan Ulvilan asioita – sillä 
sipuli. Toki jotkut hoitavat maakunnallisiakin asioita, mutta silloin on lupa ja pitää pukea päälle ”toinen takki”. 
Alle ehkä kannattaa kuitenkin jättää Ulvilan ”edustustakki”, sillä täydellistä ”takinkääntöä” en suosittele.

Kaupungintalolla olivat ovet avoinna. Eipä silti, ovet ovat avoinna joka ikinen arkipäivä klo 8 – 15 
välisen ajan. Muun muassa sähköisen asioinnin seurauksena kuntalaisilla ei enää ole tarvetta asioida 
kunnan kanssa kovinkaan usein käymällä kaupungintalolla. Nyt ajattelimme, että annetaan vierailulle 

mahdollisuus ilman erityistä asiaa eli avoimien ovien merkeissä. 
Viitisen kymmentä asiasta kiinnostunutta kävi vierailulla tuon 
kolmen tunnin aikana. Vierailta saamamme palaute lämmitti meitä 
kaikkia. Ihmiset olivat oikein tyytyväisiä tästä tilaisuudesta. Mutta 
samoin meidän puolelta – kiitokset kävijöille. Kiva, kun kävitte. 

Vanhankylän koulun rakennustyömaa etenee suunnitellusti. 
Työt ovat todellakin edenneet siten, että koululaiset 
pääsevät uuteen opinahjoonsa ensi syksynä. Totta kai, 

aina kun saneerataan vanhaa ja rakennetaan uusia tiloja, matkan 
varrella tulee teen yhtä ja toista. Rohkenen nyt jo sanoa, että 
saamme käyttöömme uudet upeat tilat, joita voimme ylpeänä 
esitellä vieraillemme. Käydessäni työmaalla, kuulin, että ainakin 
tähän asti työmaalla ei ole tapahtunut ainuttakaan työtapaturmaa. 
Toivotaan, ja koputetaan kolmasti sekä uskotaan, ettei mitään satu 
loppuaikanakaan.

Rakkaat lapset ja Teidän vanhempanne – heijastimia, valoja, niitä 
tarvitaan juuri nyt. Ilman niitä Te ette yksinkertaisesti näy, ja olette 

joka ainut aamu hengen vaarassa.

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 25.10.2017

Vaikuttamistoimielimet – siis mitkä?



 

Kyläpäällikön kolumni            21.11.2017 

 
Automaation hengessä – Ulvilan AutomaatioAreena 
 
Pesäpalloilulla on Ulvilassa vankat perinteet. Ne juontavat viime vuosisadan alun kyläpeleihin ja 
kuningaspalloon. Tultaessa 1930-luvulle järjestyneempi pesäpallotoiminta oli juurtumassa 
paikkakunnalle. Ulvilalaisen pesiksenpeluun pääkenttä on sijainnut jo vuodesta 1932 tutulla paikallaan 
nuorisoseurantalon vieressä. Nyt kenttä on saanut uuden nimen. 
 
Kaupunkistrategiamme hengessä Ulvilan kaupunki, Ulvilan Pesä-Veikot ry. ja kolme ulvilalaisen 
automaation lippulaivaa kokosivat voimansa yhteen, ja allekirjoittivat pesiskentän nimeämisestä 
yhteistyösopimuksen. Sopimus on 5-vuotinen. Allekirjoittajina ovat Cimcorp Oy, Satmatic Oy, Sermatec 
Group, Ulvilan kaupunki ja Ulvilan Pesä-Veikot ry. 
 
Vapaa-ajankeskus Kaskelotin saneerauksesta ja lisärakentamisesta tuli kuluneeksi 10 vuotta. 
Tapausta juhlistettiin viime viikon lauantaina. Vuonna 2005 työn pääsuunnittelijana toimi 
Arkkitehtitoimisto Seppo Karjalainen Oy. Rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2006,. Hanke valmistui 
toukokuussa 2007. Rakentamisen kokonaishinta oli reilut 3,9 miljoonaa euroa, johon valtionosuutta 
saatiin 0,5 miljoonaa euroa. Tuossa remontissa perusparannuksia tehtiin uimahalliin, nuorisotiloihin, 
kokoustiloihin sekä jumppasaleihin. Laajennuksena toteutettiin uimahalliin monitoimiallas, lasten allas ja 
vesiluikumäki. 
 
Kaskelotti on edelleen varsin toimiva ja suosittu liikuntapaikka. Vuotuinen kävijämäärä on noin 68 000 
kävijää. Aukioloviikkoista laskettuna on keskimääräinen kävijämäärä lähes 250 kävijää päivässä – ei 
huano. Toki aika-ajoin väkeä mahtuisi enemmänkin. Omalta osaltamme haluamme kannustaa sitä, että 
ulvilalaiset käyttäisivät omaa Kaskelottiamme. Edesautamme asiaa siten, että olemme laajentaneet 
vapaakorttien tarjonnan koskemaan kaikkia 70 vuotta täyttäneitä asukkaitamme. Vapaakortti onkin 
osoittautunut varsin suosituksi. No, niin oli tarkoituskin.  
 
Vuosittaista talousarvion laatimista voi kutsua sanalla vääntäminen. Työssä on niin paljon muuttujia, 
muualta tulleita kehikkoja sekä arvioita, että niiden kokoon kasaaminen on juuri sitä vääntöä. Tänä 
vuonna talousarvion laatiminen on ollut hieman helpompaa kuin useina aiempina vuosina. Yhteiskunnan 
yleinen taloudellinen virkeys ja toimeliaisuus näkyvät Ulvilassakin, muun muassa työllisyyden 
parantumisena. Työttömyysprosenttimme on laskenut vuodessa 2,8 % -yksikköä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että meillä oli tämän vuoden syyskuussa 186 työtöntä vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Myös pitkäaikaistyöttömien määrässä näkyy selkeä väheneminen. Heitä oli syyskuun lopussa 76 
henkilöä vähemmän kuin oli vuotta aikaisemmin. 
 
Valitettavasti heti pitää kuitenkin palauttaa kaikki maan pinnalle eli tunnustaa tilanteen tosiasiat. 
Talousarviossa ole vieläkään minkäänlaista löysäämisen varaa, ei sentin vertaa. Vaikka olemme saaneet 
kaupunkimme talouden jonkin verran parempaan kuosiin, niin silloin kun kuitenkin ollaan päätymässä 

alijäämäiseen tilikauden tulokseen, niin tilanne on edelleen erittäin tiukka. 
Kaupunginjohtajan TA-esityksen lähtöolettamina vuodelle 2018 ovat; 
tuloveroprosenttia ei koroteta, kiinteistöveroja ei koroteta, maksuja ja taksoja 
ei koroteta eikä henkilöstä lomauteta. Esitykseni mukaan alijäämää joudutaan 
kuitenkin tekemään vielä ensi vuonna reilut satatuhatta euroa. Tämän jos 
toteutamme, niin seuraavana vuonna uskomme saavamme pään veden 
pinnalle, eli pääsemme vähintään nollatulokseen. Siispä – sitä kohti!    
 
 
Synttäreillä kuultua: ”Ennen vanhaan sattui ja tapahtui kaikenlaista; 
nykyään ei tapahdu mitään, mutta joka paikkaan kyllä sattuu.” 
 
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen 
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”Ilmastonmuutos on hyvin todennäköinen ja maailmalaajuinen tulipalo”, totesi Sitran vanhempi 
asiantuntija Oras Tynkkynen puhuessaan Porissa Satakunnan ilmastotalkoot 2017–seminaarissa. 
Ilmastonmuutosta on tavallisen tallaajan melko vaikea ymmärtää. Pelkistin Tynkkysen esityksestä 
viisikohtaisen paketin, josta ilmastonmuutos voisi aueta; 1) Ilmasto lämpenee 2) Me aiheutamme sen 
itse 3) Olemme varmoja, että asia on näin 4) Kaiken kaikkiaan huono homma 5) ”We can fix it” eli me 
voimme korjata asian, kunhan vain toimimme ajoissa. En todellakaan halua pelotella ketään, mutta 
myös toisessa puheenvuorossa kerrottiin, että eräänlainen deadline on vuosi 2030. Siis vuosi 2030, 
siihen on aikaa reilut 13 vuotta. Kerrottiin, että ellemme tee pikaisesti selkeitä tekoja päästöjen 
vähentämiseksi, tuolloin vuonna 2030 edessä todellinen mahalasku. Onneksi samassa tilaisuudessa 
tuotiin esille se, että päästöjen vähentämiseksi tehdään ja suunnitellaan koko ajan jotakin. Näin 
saamme lisäaikaa ja pelitilaa sille, että tulevaisuuden teknologia ja ratkaisut ovat ympäristöystävällisiä. 
Rauha maassa, mutta tunnustetaan asia, ja toimitaan jokainen omalta osaltamme järkevästi. 
 
Kiinassa kaikki on suurta. Se ei ole pelkästään "Ameriikka, johna kaikki on suurta ja komiaa”. Kävin 
itsenäisyyspäivän jälkeen kiireisellä virkamatkalla Kiinan Ningbossa. Tuo miljoonakaupunki on valinnut 
Ulvilan kaupungin eurooppalaiseksi kumppanikseen. Ningbo puolestaan on yksi pilottikaupunki 
kiinalaisen tuottavan teollisuuden modernisoinnissa. Kiinassa asuu yli 1,4 miljardia ihmistä. Ylitimme 
maailman pisimmän meren yli kulkevan Hangzhounlahden sillan. Pituutta sillalla on 35,6 kilometriä. 
Suuria ovat kumppanit, josta syystä yhteistyö avaa huimia edellytyksiä koko Robocoast-verkoston 
yrityksille Kiinan automaatiossa. Yhteistyössä Ulvilan kaupunki ei ole itse varsinainen toimia, vaan on 
kiinalaisen järjestelmän edellyttämä julkinen kumppani. Paluumatkani oli varsin mieleenpainuva. 
Lentoja peruttiin, siirrettiin ja reititettiin uudelleen. Lopulta olin käynyt myös Tukholmassa ja kotiuduin 
Ulvilaan työpaikalle turvallisesti bussikyydillä vuorokauden myöhässä. Matkustamista kertyi liki 38 tuntia 
yksillä silmillä. Johan oli virkamatka. Onneksi se varsinainen työasia hoitui Kiinassa juuri siten, kuten 
olimme suunnitelleetkin. 
 
Tässä yhteydessä en pysty ottamaan kantaa esillä oleviin Friitalan koulun sisäilmaselvityksiin. 
Totean sen, että otamme kaikki huolet vakavasti. Juuri tästä johtuen teetämme asiantuntijoiden 
edellyttämät tutkimukset, teetämme niistä analyysit, toteutamme niiden perusteella esitetyt 
korjaustoimenpiteet, joihin osoitamme tarvittavat määrärahat. Rakennus ja käytössämme olevat 
määrärahat ovat julkista omaisuutta, joten me voimme toimia vain asiantuntijoiden selvittämien faktojen 
perusteella. Minkään muun tuntemuksen tai tunteen perusteella meillä ei ole valtuuksia toimia. Minulle 
on raportoitu, että jonkinlainen altistuminen on mahdollista, mutta tiloja ei tarvitse sulkea ja koulussa 
voi käydä turvallisesti. Luotan, että tämäkin asia selviää ja löytää ratkaisun. 
 
Kehtaakohan sitä mies edes tunnustaa, että on jouluihminen? Kehtaa tai ei, 
niin tunnustan. Pidän Joulusta kaiken kaikkineen. Jouluvalot, joulukukat, joulun 
tuoksut, joulukirkko, joulukynttilät, joulukuusi, joululahjat, joulukinkku ja muut 
jouluruoat, joulusuklaat, Joulupukki ja jouluinen yhdessäolo sekä rauha - ne 
ovat just niiku mulle. Enää muutama yö, niin se on sitä sitten monta päivää. 
 
”Enkelten laulu ja kellojen kaiku, Joulusta ilmoittavat. Rauhoittuvat mielet, 
päättyvät kiireet, Joulu on tullut taas.” Joulun Rauhaa - meille kaikille.  
 
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen 

KYLÄPÄÄLLIKÖN KOLUMNI 

 Viisaammilta kuultua 
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