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Yhtä ja toista …..

Ulvilan kesässä tapahtuu tänäkin suvena yhtä ja toista. Minun on hyvin vaikeata, ehkä jopa vaarallista,
nostaa esille vain joitakin tapahtumia – nostan silti. Leineperissä järjestetään pitkin kesää erilaisia
tapahtumia ja Savipakarista saa hyvää ruokaa ja mahtavia munkkeja, kesäteatterit ovat valmistautuneet
näytöksiinsä, UPV jatkaa kotiotteluillaan loistavasti alkanutta ykköspesiskauttaan Automaatio Areenalla,
Satakunnan Kansansoutu rantautuu Ulvilaan sunnuntaina 7. heinäkuuta, Robottirannikon
automaatiomessut järjestetään yhteiskoululla torstaina 18. heinäkuuta, Hansamarkkinat ja Ulvilan vanhan
musiikin viikko järjestetään elokuun ensimmäisenä viikonloppuna, eläkeväen kulttuuripäivä järjestetään
elokuun lopulla entiseen tapaansa Kaskelotissa, joitakin mainitakseni. Paljon jäi varmasti mainitsematta,
joten sorryt siitä. Seuraat vain tarkoin tapahtumien markkinointia, otat itseäsi niskasta kiinni, ja osallistut.
Olenko oikeassa, kun sanon, että yleensä jälkeenpäin Sinunkin tulee sanotuksi – kiva kun tuli mentyä?
Ainakin meidän perheessä todetaan usein noin.
Se on siinä. Tuossa käteni ulottuvilla on kirjoitettuna valmiiksi paperi, jossa lukee: ”Irtisanoudun Ulvilan
kaupunginjohtajan virasta siirtyessäni eläkkeelle 1.1.2020 alkaen.” Tunne on aivan uskomaton. Kirjoitin
ensimmäisen kunnallisen työsopimukseni Harjavallan kauppalaan 1.6.1973 eli ihan justiinsa. Tuosta
hetkestä on kuitenkin kulunut jo 46 vuotta. Paljon on ehtinyt tapahtua, paljon on tullut tehtyä ja monessa
on tullut oltua mukana. Joku sanoo lähdön hetkellä, että päivääkään en vaihtaisi pois. Minä vaihtaisin –
montakin. Yleisarvosana työpäivilleni on kuitenkin erittäin kiitettävä. Nyt olen kuitenkin tämän maratonin
loppusuoralla.
Mikä on ollut suurin saavutuksesi? Tätä on muutaman kerran kysytty. Olen kertonut tässä yhteydessä
aina seuraavan tarinan. Tulin valituksi ensimmäiseen luottamustehtävääni eli Harjavallan yläasteen
johtokunnan jäseneksi joskus vuonna ”se ja se”. Poikani Tomi oli juuri aloittanut kyseisen koulun
oppilaana. Erityisesti koulun pienimmillä oppilailla oli ollut suurena murheena, ettei sen isomman hädän
sattuessa uskaltanut mennä vessaan, koska vessojen ovet oli otettu pois ja isot pojat tietenkin pilkkasivat
siellä istuvia. Oli kuulemma ollut joitakin häiriöitä, kun vessoissa oli ovet, kertoi rehtori.
Uutena ”korkeana” luottamushenkilönä esitin, että ovet pitää ruuvata takaisin paikoilleen. Rehtori kertoi,
ettei niin voi tehdä, koska tulee häiriöitä, mitä lie? Tein vastaehdotuksen, ettei ovia tarvitse ruuvata
takaisin, mutta sillä ehdolla, että myös opettajien vessoista poistetaan ovet. Lasten vessoihin palautettiin
ovet. En ole milloinkaan saanut niin paljon julkista kiitosta mistään ajamastani yksittäisestä asiasta. Se on
kaiketi sitten se suurin saavutukseni – siis lapsille vessoihin ovet - jess.
Normaaliin tapaan kaupungin päätöksenteko hiljenee pääosin heinäkuun ajaksi. Toivotan koko koneiston
puolesta kaikille oikein aurinkoista ja rentouttavaa kesää.
Jos haluat edetä nopeasti, etene yksin. Jos haluat päästä pitkälle, etene yhdessä.
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