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Se on siinä – näillä mennään! Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi viime perjantaina talousarvion
vuodelle 2013. Kokouksessa istuttiin neljän tunnin ajan. Muutaman talousarvioasian kohdalla
käytiin ennakolta tiukkaakin depattia siitä, kuinka asiasta tullaan päättämään, sanottiin ”saas nährä
kui täs käy”. Näin niissä kävi - demokratia on toteutunut.
Lupaan, että kaupungin koko henkilökunta tulee omalta osaltaan tekemään tulevan
talousarviovuoden aikana kaikkensa sen eteen, että nyt hyväksytty talousarvio toteutuu. Koko
talousarvion toteutumisen näkökulmasta suurimmat riski liittyvät kuitenkin sellaisiin osioihin, joihin
emme pysty juurikaan talousarviovuoden kuluessa itse vaikuttamaan. Tulopuolella ne ovat
verotulojen ja valtionosuuksien kertymät. Verotulojen osalta yleisen talouskehityksen merkitys on
suuri. Talouden yleinen taantuma tai lama on myrkkyä myös kunnallistalouksille. Menopuolella
suurimmat riskit puolestaan ovat palveluiden ostoihin eli sosiaali- ja terveyspalveluihin eli
perusturvaan sekä erikoissairaanhoitoon varattujen laskennallisten määrärahavarausten riittävyys.
Talousarviomme toteutumisen kannalta meidän kaikkien tulee sisäistää yksi yhdyssana –
kriisitietoisuus. Paljoon olemme jo pystyneet, mutta paljoon on vielä pystyttävä. Alku on ollut hyvä.
Leineperin koulupäätös on nyt tehty. Kuten olen useampaan otteeseen todennut, yksistään
Leineperin koulun säästöillä ei pelasteta tai kaadeta Ulvilan kaupungin taloutta. Laskelman
mukaan Leineperin koulun oppilasmäärä putoaa alimmillaan 18 oppilaaseen ja tästä syystä
oppilaskohtainen yksikköhinta on jo nyt Leiperissä lähes kaksi kertaa niin korkea (9583 €) kuin se
on Vanhakylän koulussa (4930 €). Nämä tunnusluvut ovat totta. Se on kallista. Pedagogisiakin
perusteita on, mutta niistä puhukoot sen alan ammattilaiset erikseen. Muun muassa näistä syystä
valtuusto teki oman äänestyspäätöksensä. Näin toimii kunnallisdemokratia. Nyt tehty päätös on
kuitenkin osa laajempaa kokonaisuutta, jolla tavoitellaan pidemmällä ajanjaksolla jopa
miljoonaluokan säästöjä. Juuri sellaisia tulemme tarvitsemaan kaikilla toimialoillamme. Jatkuvasti
tiukkenevan kuntatalouden vuoksi meidän tulee tehdä myös Ulvilassa joskus niitäkin päätöksiä,
jotka eivät aina ole mukavia. Pitkässä juoksussa tavoitteenamme on pystyä näillä säästötoimilla
turvaamaan perusopetukselle riittävät taloudelliset edellytykset toimia ja kehittyä nykyaikaisena
oppimisympäristönä. Oppimisympäristön tulee vastata nykypäivän vaatimuksia kaikkialla siellä,
missä opetusta annamme. Se juuri on vastuunkantoa lapsista ja heidän tulevaisuudestaan. Siihen
me pyrimme, ja siihen me pystymme, koska lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme.
Valtuustossa sanottiin, että koulun loppuminen on yhtä kuin kylän loppuminen. Ei välttämättä ole.
Valtuuston puheenjohtaja totesi maanantain kokouksessa: ”Paluksessa yhden loppu oli toisen uusi
alku”. Paluksen kylillä ollaan nimittäin tyytyväisiä entisen koulun nykytilaan. Itse keskustelin Koskin
koululla entisten Paluksen koulun oppilaiden kanssa. He kertoivat aidon ja rehellisenkuuloisesti
olevansa erittäin tyytyväisiä nykyiseen opinahjoonsa. Tiedä sitten, ketä tässä uskoisi.
Kiireinen, mutta upea vuosi! Omalta osaltani kulunut vuosi on ollut kiireinen, mutta kaikin puolin
upea. Tultuani valituksi Ulvilan kaupunginjohtajan virkaan 28.5.2012, olen ollut siitä illasta alkaen
Ulvilan mies – henkeen ja vereen. Tämä on minun hommaani, olen kysyjille sanonut. Pidän tästä
työstäni. Olen saanut olla monessa mukana. Olen tavannut tuhansia ulvilalaisia – vauvoista
mummoihin ja vaareihin. Minut on otettu kaikkialla vastaan ”yhtenä meistä”. Siitä kiitos. Olen ihan
oikeasti ylpeä Ulvilastani, jos niin jo saan sanoa.
Joulu on rauhoittumisen aikaa. Kehtaanko näin miespuolisena sanoa – no kehtaan kyllä. Minä
olen jouluihminen ihan viimeisen päälle. Minulle joulu syntyy musiikista. Myös kynttilät, jouluiset
valot, koristeet ja joulukortit saavat minut jouluiselle mielelle. Täydellinen jouluntuntu syntyy
joulurauhasta eli siitä hetkestä, jolloin hiljennymme kukin kodeissamme viettämään jouluaattoa.
Toivotan Ulvilan kaupungin ja omasta puolestani Teille jokaiselle ja läheisillenne Rauhallista
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2013. Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja

