
Kulmahuoneen kuulumisia 

Korona-aikaa reilu kuukausi takana - aika näyttää montako edessä 

Korona-aikaa on eletty nyt jo puolentoista kuukauden ajan. Meidän kaikkien arki on tänä aikana 
muovautunut uuteen muotoon. Kaupungin johdossa tämä on näkynyt ennen kaikkea kokouksina, 
kokouksina ja kokouksina. Ja nimenomaan etäkokouksina. Ulvilan kaupunki, muun Suomen ohella, 
on ottanut huiman digiloikan koronaepidemian aikana. Omalta osaltani tämä on näkynyt, ja ennen 
kaikkea tuntunut, selkäsärkynä, keskittymisvaikeuksina ja työn jaksottumisina ympäri vuorokauden. 
Etätyönteolle oman säväyksensä antaa koko perheen kotona olo. Kaksivuotias tyttäremme 
viihdyttää itseään välillä tuppautumalla seuraamaan puhuvia päitä isän työkoneelta. Toki etätöissä 
myös positiiviset puolensa on. Taukojumppa tuntuu paljon luontevammalta kotona verkkarit jalassa 
suoritettuna, kun kaupungintalolla kulmahousut jalassa. Kaiken etätyön ohella huomaa kuitenkin 
kaipaavansa oikeita ihmiskontakteja ja selvempää rajaa työn ja vapaa-ajan väliin.    

Kaupungin palveluita on jouduttu muokkaamaan monella tavalla valtionhallinnon määräyksien 
mukaiseen malliin. Kuntien välillä on myös käytännön toteutuksissa syntynyt eroavaisuuksia. 
Ulvilassa johtoryhmä on käyttänyt paljon aikaa eri palvelu- ja tukimuotojen pohtimiseen. Kaikessa 
olemme yrittäneet kohdentaa palveluita ja tukimuotoja sinne, jossa niitä eniten kaivataan ja olisi 
suurimmat vaikutukset. Ihan kaikkeen hyvään ei kaupunkikaan näinä aikoina pysty. Huolta kannan 
kohonneen syrjäytymisvaaran lisäksi tällä hetkellä taloudesta. Koronan aiheuttaman taantuman 
pituus ja syvyys ei ole meillä vielä selvillä ja ennustaminen on vaikeaa. Viimeisimmässä 
verotuloennusteessa Koronan vaikutus Ulvilan verotuloihin tämän vuoden osalta näyttäisi olevan 
noin neljä miljoonaa euroa miinusta. Se on todella iso lovi huomioiden, että talousarviossa tähdättiin 
nollatulokseen. Täytyy toivoa, että valtion tukitoimet kunnille ovat oikealla tasolla ja tukien 
kanavointi kunnille on suosiollinen UIvilankin näkökulmasta.  

Kaiken koronaan liittyvän ohella kevät on pikkuhiljaa kääntymässä kesän puolelle. Omasta mielestäni 
paras lääke mökkihöperyyteen on luonto ja ulkoilu. Onneksi Ulvila tarjoaa tätä varten erinomaiset 
puitteet! Perheen kanssa olemme käyneet nauttimassa aurinkoisista päivistä Saaren luontopolulla ja 
Joutsijärven maisemissa. Parhaiten työasiat mielestäni minä olen saanut myös maastopyörän 
satulassa metsäpoluilla. Kannustankin kaikkia ulos nauttimaan aurinkoisista päivistä ja puhtaasta 
ilmasta, mitä meillä täällä Satakunnassa on onneksi riittämiin. Muistakaa myös pitää yhteyttä 
lähimmäisiinne. Etäyhteydet ja puhelut eivät täysin korvaa perinteisiä tapaamisia ja kyläilyä, mutta 
on se kohtuullinen korvike kuitenkin!  

Nauttikaa kevään ja alkukesän auringonsäteistä ja muistakaa huolehtia myös terveydestä! 

 


