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Kulmahuoneen kuulumisia        24.6.2021 
 
Onnea valituille ja päätöksentekokykyä uudelle valtuustolle! 
 
Demokratia saatiin lopulta toteutettua ja kuntavaalit maaliin pitkän odotuksen jälkeen. Ei ollut 
vaalien järjestäminen Korona-keväänä helppoa. Vaalien järjestäjän näkökulmasta kuntavaalien 
siirtämisen kanssa jahkattiin liian pitkään. Siirtäminen huhtikuulta kesäkuulle oli varmaan 
jälkeenpäin arvioiden oikea päätös, mutta päätöksen olisi toivonut syntyvän hieman aikaisemmin. 
Kahdelle viikolle jatketussa ennakkoäänestyksessä ei ruuhkia koettu Ulvilassakaan. Tämä näkyi kyllä 
äänestysaktiivisuudessakin.  
 
Onneksi olkoon kaikille valituiksi tulleille! Ulvilassa jotakuinkin puolet valtuustosta vaihtui. 1.8.2021 
alkavasta valtuustokaudesta ei varmastikaan ole tulossa lähtökohtaisesti helppo. Valtuustokauden 
aikana on odotettavissa Suomen suurin liikkeenluovutus kun sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Ulvilan sote-henkilöstö on jo aiemmin siirtynyt Porin 
perusturvaan - nyt siirtyy vielä rahoitus, eli kuntaveroprosenttimme leikkautuu 13,26 
prosenttiyksikköä. Kaupungin näkökulmasta tasapainoltavaa jää muun muassa sen osalta, että 
taseemme, eli omaisuutemme erilaisine vastuineen, säilyy entisellään.  
 
Uudelle valtuustokaudelle on edessä myös isoista ja kauaskantoisista investoinneista päättäminen. 
Ulvilan sote-keskuksen lopulliset ratkaisut on tulossa käsiteltäväksi syksyn aikana uudistetun 
hankesuunnitelman muodossa. Syksyn aikana päätöksiä pitäisi tehdä myös Ulvilan 
varhaiskasvatuksen palveluverkosta. Asialla on jopa kiire. Päätös kokonaisuudesta pitää saada 
aikaiseksi ennen päiväkoti Metsätähden peruskorjauksesta päättämistä. Myös perusopetuksen 
palveluverkon tulevaisuutta uusi valtuusto pääsee käsittelemään. Joulukuussa 2020 hyväksytty 
tuottavuus- ja toimenpideohjelmassa nämä ratkaisut on ajoitettu alkavalle valtuustokaudelle.  
 
Yksi isoimpia ja pitkävaikutteisempia päätöksiä joita uusi valtuusto saa ratkottavakseen on Ulvilan 
veteen liittyvät ratkaisut. Ulvilalaiset ovat selvästi jakautuneet asian suhteen. Osa ei näe 
nykytilanteessa mitään ongelmaa - osa näkee. Yhteistyön puolesta puhuu laajemmassa 
seudullisissa selvityksissä luotu kehityssuunta. Toisaalta jos omasta tuotannosta luovutaan, niin 
takaisin päin askelien ottaminen ei tämän jälkeen ole helppoa. Valitun ratkaisun kanssa täytyy tulla 
toimeen.  
 
Toivotaan ja uskotaan siis, että viranhaltijakoneisto jaksaa jauhaa syövereistään hyvin pureskeltuja 
ja valmisteluja päätösaihioita ja luottamushenkilöiltä löytyy päätöksentekokykyä! Jos jokin on 
varmaa, niin päätettiin isoissa asioissa suuntaan tai toiseen, niin aivan kaikkia päätökset eivät tule 
tyydyttämään.  
 
Ennen tätä kuitenkin vedetään henkeä, levätään lomalla ja nautitaan kesästä. Erilaisista 
tapahtumistakin pääsemme nauttimaan jälleen hiljaisen viime kesän jälkeen. Nähdään siis 
viimeistään Hansamarkkinoilla joita ollaan järjestämässä välivuoden jälkeen 7.-8. elokuuta. Käykää 



     
 
   
 

 
 
Ulvilan kaupunki 
Loukkurantie 1 PL 77 kirjaamo@ulvila.fi 
28450 Vanha-Ulvila 28401 Ulvila etunimi.sukunimi@ulvila.fi 
Avoinna ma–pe klo 8–15 Vaihde (02) 677 4511 www.ulvila.fi 

myös tutustumassa ja tuokaa myös kesävieraanne uudistuneeseen nahkamuseon näyttelyyn 
”Kansainvälinen Friitala”. Ja muistakaa uida Ulvilan hienoissa vesistöissä, niin aion mikäkin tehdä! 


