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Jo joutui armas aika
Suvi suloinen on saapunut, vissiinkin. Kalenterini ainakin kertoo, ja aika ajoin saman todistaa myös
kesäinen ilma. Siitä on jotakuinkin tasan vuosi, kun ryhdyimme siirtämään kotiamme Harjavallasta
uuteen asuntoomme Ulvilan Palovainioon. Vuosi on vierähtänyt kuin siivillä. Toisaalta, on täällä
saatu aika paljon aikaan ja tapahtunutkin – yhtä jos toista. Kaikista mieluisinta minulle on ollut
kaiken kiireen keskellä se, että olen tavannut ja saanut niin paljon uusia tuttavia. Teitä on satoja,
taitaa olla tuhansia. Minusta on – ihan oikeasti – kiva jutella kuulumisia ”turuilla ja toreilla”.
Fiksummat sanoisivat, että tämä on avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kuntalaisten suuntaan.
Suvesta sen verran, että kaupungintalolla keskitetään kesälomia heinäkuulle, joten silloin talolla on
hiljaisempaa. Välttämättömät asiat hoituvat kuitenkin lähes normaalisti. Ai juu - kaupunginvaltuusto
pitää 100-vuotisjuhlakokouksensa Hansa-markkinoiden yhteydessä lauantaina 3. elokuuta, näillä
tietämin klo 13.00. Vaikka itse kokous onkin juhlateltassa, olen varannut poutaisen sään toiveelle
iltarukoukseni viimeisen virkkeen – varatkaa toisetkin, jos on tilaa. Juhlakokousta voi tulla
seuraamaan paikan päälle - tervetuloa.
Pari mieluisaa päätöstä ennen kesälomia. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit sai vapautuksen
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta eräiden vuokrakiinteistöjen käyttö- ja
luovutusrajoituksista. Tarkoituksena on nyt asuntokannan omistusjärjestelyillä sopeuttaa yhtiön
omistukseen jäävän vuokra-asuntokannan tarjonta kysyntää vastaavaksi eli parantaa käyttöastetta.
Toimenpiteellä pyritään kohtuullistamaan ja hillitsemään asuntojen vuokrien nousua. Vuonna 2012
Vuokrakotien käyttöaste ja vuokratulojen toteutumisaste oli vain 82 %. Yhtiön taloudellinen tila on
huono. Asuntokannan sopeuttamisjärjestelyissä taataan kuitenkin asukkaiden asumisturva ja
järjestelmän mahdollistaessa asukkaille annetaan etuosto-oikeus vuokraamaansa asuntoon. Nyt
kun mitään hallinnollisia päätöksiä ei ole vielä tehty, järjestetään kaikille osallisille eli asukkaille
valmisteluvaiheen tiedotus-/keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa informoidaan ja kuullaan asukkaita
päätöksenteon valmistelua varten. Kutsut tilaisuuteen ovat jo lähteneet.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on puolestaan myöntänyt Friitalan koulun lähiliikuntapaikan
rakentamiseen valtionavustusta 146.000 euroa. Vaikka avustus on ennakkolaskelmiamme
pienempi, olemme esittämässä, että työt käynnistetään syksyllä. Sovitamme sitten vain vuonna
2014 tuon puuttuvan loppurahoituksen investointibudjettimme sisäisillä muutoksilla, ainakin näin
esitämme. Koulun piha-alue oli viime syksynä sellainen sisäpihajärvi, että nyt se pihapiiri on
hoidettava kuntoon. Kustannusarviota karsittiin jo viime vuonna niin tiukoille, että siinä ei enää
karsinnan varaa taida olla. Siispä - ”näillä mennään”.
Lastentalolla käynnistyvät työt. Lastentalon muutostyöt uutukaisiksi päiväkotiloiksi ovat
käynnistymässä – ja työhön varatut rahat riittävät, hienoa. Tältä ainakin näyttää nyt kun saadut
tarjoukset on avattu. Urakoiden yhteenlaskettu loppusumma oli oikeastaan meille ihan myönteinen
yllätys – joskus näinkin päin. Suunnitelmat on esitelty myös päättäjillemme. Yleinen palaute on
ollut hyvin myönteistä – ”hieno juttu, hyvältä näyttävät”, on todettu monesta suusta. Toivotaan
vielä, että myös lapset pitävät aikanaan uusista tiloistaan – toki pitävät, veikkaa Rekon ja Tuuren
JusuVaari.
Nautitaan kesästä – satoi taikka paistoi.
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