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Joulun taikaa ja vaalihumua? 
 
Ihmisen henkisen jaksamisen kannalta joulu ja uuden vuoden aika ovat tärkeä katko pitkässä 
talvessa. Itselleni vuosi rytmittyy kevätkaudeksi ja syyskaudeksi. Joulu on perinteiden aikaa. 
Toistamme vuosittain samoja tuttuja ja turvallisia tapojamme joulun juhlinnassa. Joulunhenki asuu 
osittain näissä muistorikkaissa hetkissä. Itselleni tärkeimpiä joulunhetkiä on aina ollut kuusen 
kantaminen sisälle, lämpimän joulukinkun nostaminen uunista aattoaamuna ja ensimmäisten 
siivujen leikkaaminen maistettavaksi. Nykyään se on lisäksi lasten jännityksestä ja innostuksesta 
nauttimista jouluaaton aikana ja lopulta pitkän päivän jälkeen ja talon hiljetessä rauhoittumista 
kynttilän valossa.  
 
Talousarvion valmistelu ja käsittely vie paljon aikaa vuoden lopussa. Ulvilassa prosessi tarkoittaa 1,5 
kuukauden jaksoa kun kokoustamme joka maanantai. Talousarvio meni tällä kertaa isoimmitta 
kivuitta läpi päätöksenteon mankelista. Yhtään muutosesitystä ei tehty kaupunginhallituksessa eikä 
valtuustossa. Tämä johtuu paljolti siitä, että talousarviossa ei ollut mitään mullistavia muutoksia. Tai 
vaikeita päätöksiä – niihin joudumme palaamaan vielä ensi vuonna. Talousarvio on noin 0,5 
miljoonaa alijäämäinen, joka täytyy vain tässä tilanteessa hyväksyä. Mitään helppoja ratkaisuja 
tuloksen kääntämisessä positiiviseksi ei olisi ollut. Vaikeiden säästöjen sijasta talousarvio sisältää 
muutamia mielestäni positiivisia satsauksia. Näitä ovat muun muassa henkilöstön työhyvinvoinnin 
kehittäminen, markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen ja pari tarkkaan harkittua henkilöstölisäystä.  
 
Ensi vuosi on viimeinen vuosi nykyisellä kulu- ja tulorakenteella. Ensi vuoden aikana 
hyvinvointialueuudistus käytännössä potkaistaan käyntiin ja tehdään merkittäviä ratkaisuja. Vuosi 
starttaa aluevaaleilla, joista on ennustettu äänestysaktiivisuudeltaan heikkoja. Toivon että todella, 
että ihmiset jaksaisivat aktivoitua äänestämään. Aluevaaleissa on kyse kenties merkittävimmistä 
vaaleista hetkeen. Hyvinvointialueen valtuusto tulee tekemään satakuntalaisiin pitkään vaikuttavia 
linjauksia ja päätöksiä. Kuntien näkökulmasta kyse on massiivisesta liikkeen luovutuksesta. Jos 
vastaavaa tehtäisi yritysten välillä, olisi juristeja joukoittain tekemässä selvityksiään ja valvomassa 
kaikkien osapuolten etua. Toivon, että me kunnat pystymme samaan tarkkuuteen ja huolellisuuteen 
tässä prosessissa. Vaikka prosessi voi jonkun korvaan kuulostaa jopa verkkaiselta – pitkän 
historiansa johdosta, voin vakuuttaa että kiire tässä tulee itse kullekin asian kanssa työtä tekevälle.  
 
Mutta ennen ensi vuoden ponnistuksia saamme kaikki hiljentyä joulun juhlintaan ja 
hengähdystaukoon talven keskellä. Poikkeuksellisesti näyttäisimme saavan valkean joulun myös 
Satakuntaan! Pohjois-Pohjanmaalla lapsuutensa viettäneelle tämä kuulostaa perinteiseltä joulun 
maisemalta. Hyvää ja rauhallista joulua kullekin ja onnea vuoteen 2022! 
 
 


