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Nyt on ollut kunnon talvi – vai onko?

Yhden normaalin lumipyryn aurauskustannukset ovat noin 8 000 euroa. Normaalin sateen
lumimäärä on 10 - 15 cm. Helmikuussa satanut 25 - 30 cm ei ole normaali. Parin viikon lumimyräkkä
maksoi 45 000 - 50 000 euroa. Sitten seuraa hiekoituskausi. Hiekoituskierroksen kustannuksia on
hankalampi arvioida. Arvioidaan, että yksi kierros maksaa murskeineen 4 000 – 5000 euroa. Kaiken
päälle keväällä on edessä hiekoituksen poisto. Kunnon talvi aiheuttaa hulppeat kustannukset. Niihin on
toki varauduttu. Suomi on maa, jossa on aika ajoin kunnon talvi.
Olen silmäillyt lumitöiden tasoa lähikaupungeissa ja myös pääkaupunkiseudulla. Ulvilassa hoitotaso
kestää vertailun. Kaikki eivät ehkä tiedä, että keskustassamme on runsaasti väyliä, joiden hoitovastuu on
valtiolla. Niihin emme pysty vaikuttamaan. Me hoidamme omiamme. Valtio hoitaa omiaan, sen minkä
hoitaa. Yhteistyöstä on toki jotakin sovittu. Nimimerkillä: ”Auraisitko Sinä naapurisi tontin?”
Kuntamarkkinoinnissa kukaan ei ole sen parempi kauppamies kuin kunnan asukas.
Omakohtaisesti hyviksi koetut palvelut, kiva ilmapiiri ja yhdessä tekemisen henki ovat asioita, joista
ihmiset haluaisivat kuulla. Miksi emme kertoisi? Pitää olla halua ja uskallusta kertoa niistä.
Vetovoimainen ja haluttu asuinkunta on sellainen, jossa asukkaat viihtyvät, voivat hyvin ja arvostavat
kotikuntaansa.
Puhutaan kunnan vetovoimasta. Pitää puhua myös kunnan pitovoimasta. Pitovoimassa emme ole
Satakunnassa onnistuneet. Meillä ei ole ollut pitovoimaa. Olemme kärsineet väestökadosta
vuosikymmeniä. Väestökato on haaste, johon ei ole helppoa ratkaisua – josko on lainkaan näillä
leveysasteilla. Ihmiset eivät kulje työpaikkaomavaraisuuden tai hulppeiden liikuntatalojen perässä. Sen
osoittavat Harjavalta (-124) ja Rauma (-243). Ihmiset eivät kulje kaupallisten palveluristeysten perässä.
Sen osoittaa Huittinen (-114). Ihmiset eivät muuta maakuntakeskuksen kylkeen. Sen osoitamme me (196). Ihmiset eivät muuta tuloveroprosentin perässä. Sen osoittaa Eurajoki (-69). Myöskään Porin
pitovoima ei riitä (-196). Ihmiset eivät muuta ”maalle”. Sen osoittaa Pohjois-Satakunta (-251). Viime
vuonna jokainen Satakunnan kunta menetti väestöään (-1751). No mihin ihmiset sitten muuttavat?
Vastaus on, että pääkaupunkiseudulle ja muutamaan muuhun yliopistokaupunkiin. Pääkaupunkiseudulle
asettuu asumaan uusia asukkaita yhden linja-autobussillisen verran vuoden jokaisena päivänä – ovat
kaiketi ostaneet vain menolipun. Näyttää siltä, että muualla väestökasvua voidaan saada aikaan vain
maahanmuutolla – jos silläkään. Niin se vain on.
Johonkin sentään voi olla tyytyväinen - hienoa. Vanhuspalvelut ovat saaneet kovaa kritiikkiä ja
varmasti ihan aiheesta. Perhepiirissämme on jouduttu turvautumaan parin viime vuoden aikana
muutamaan otteeseen Satasairaalan päiväkirurgian palveluihin. Olen joka kerta kuullut vuolasta
palautetta, että päiväkirurgian palvelut ovat aivan loistavaa tasoa. Näillä sanoilla: ”Kaikki toimii loistavasti
ja koko talossa kaikki ihmiset ovat ystävällisiä”. Tämä on siis läheiseni rehellinen käyttäjäkokemus –
hieno kuulla.
Elämän tarkoitus on murheen karkotus – mikäpä se muu?
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