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Emeritus – siis mikä?
No niin, tämä on sitten minulta viimeinen ”Kyläpäällikön kolumni”. Olen kirjoittanut näitä kuluneiden
seitsemän vuoden aikana noin sata. Olen saanut valtavasti palautetta lukijoilta. Kiitos niistä
jokaisesta. Minulle suoraan kerrottu palaute on ollut pelkästään myönteistä. Senkin olen saanut
kuulla, että kolumnini ovat ”siepanneet” teistä muutamaa vallan kauheasti, mutta se olkoot teidän
murheenne. Joidenkin iloksi, ehkä sitten teidän murheeksi, kolumnit tulevat jatkumaan, mutta
uudella nimellä. Jatkossa nämä julkaistaan nimellä ”Emerituksen kolumni”.
Mikä ihmeen emeritus? Emeritus, täysinpalvellut, titteliä käytetään eläkkeelle jääneen miespuolisen
merkittävän entisen virkanimikkeen yhteydessä. Minusta kaupunginjohtajan virkanimike on
merkittävä, joten ”se on siinä”. Eurooppalaisella tasolla emeritus kaupunginjohtajille on jopa omia
yhdistyksiä, Amerikassa jopa oma ”office”. Nimike on ansaittu viran kautta, ja sitä käytetään
virkauran jälkeen.
Aivan laakereilleni ei aio jäädä makailemaan. Heti alkuunsa - ”pelko pois Rosemarie”,
kunnallispolitiikkaan en pyri, mutta ... Katsoessani vuoden 2020 kalenteria, siitä löytyy jo nyt
”virallisia” pyyntöjä eli merkintöjä jokaiselle kuukaudelle kesäkuulle asti – yhtä ja toista. Tiedossa on
edelleen kokouksia, puheita, musaa ja edustamista, mutta ohjelmaan kirjoitetulla tittelillä
”kaupunginjohtaja emeritus”. Toki tahti on varsin verkkainen verrattuna kuluneisiin reiluihin
seitsemään vuoteen. Nyt lähdetään liikkeelle vain oman tahdin mukaisesti. Juuri siksi kalenteristani
löytyy monta varausta eri lajien urheilutapahtumille. Kesän huipentumana on elokuun lopussa
yleisurheilun EM-kisat Pariisissa.
Kaupunginjohtajana viimeiset viralliset tilaisuudet alkavat olla ohi. Itsenäisyyspäivän juhla jäi
tänä vuonna mieleeni aivan erityisesti. Yksi syy on tietenkin se, että sain pitää tilaisuudessa
juhlapuheen. Se oli jälleen hieno hetki. Toinen, jopa tärkeämpi hetki oli se, kun kutsuimme Caritavaimon kanssa tilaisuudessa paikalla olleet kaksi sotaveteraania seuralaisineen pöytäämme
juhlapäivälliselle.
Jatkosodassa lottana palvellut Siiri Mikkonen ja eturintamalla taistellut Lauri Koski olivat
seurassamme. Lauri on iältään 96 vuotta. Laskimme, että Lauri on reilut 31 vuotta minua vanhempi.
Jaa-a, mahdankohan minä olla vuonna 2050 Ulvilan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
juttelemassa mukavia täysin virkeillä ajatuksilla silloisen kaupunginjohtajan kanssa? Suuri
kunnioitus Laurille ja Siirille, sekä kaikille heille, jotka ovat maamme itsenäisyydestä taistelleet –
kiitos ja kunnioitus.
Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitani, työtovereitani, luottamushenkilöitämme ja ennen kaikkea
Teistä jokaista ulvilalaista, jotka olette ottaneet ja pitäneet minua nämä vuodet omana
kyläpäällikkönänne – siitä sydämellinen ja lämmin kiitos. Olette antaneet minulle upeat seitsemän
vuotta. On ollut upeata toimia yli seitsemän vuoden ajan Ulvilan kaupunginjohtajan virassa.
Lopuksi toivotan mukavaa alkutalvea, Joulun odotusta ja lopulta Rauhallista Joulua Teistä
jokaiselle ja myös Teidän läheisillenne.
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