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Aika on kulunut kuin siivillä. Ennen muinoin sanottiin, että jos haluat kolmen kuukauden kuluvan
nopeasti, ota vekseli. Vekseli, kun erääntyi maksettavaksi takaisin yleensä kolmen kuukauden
kuluttua. Nyt tuntuu siltä, että jos haluat vuoden kuluvan nopeasti, tee kunnalle talousarvio. Vuosi
on nimittäin kulunut todella nopeasti. Olemme taas tekemässä Ulvilan kaupungille talousarviota.
Talousarviostamme vuodelle 2014 näyttää pakostakin tulevan miinusmerkkinen – ”ei maha mittää”.
Se on kuitenkin hyväksyttävissä - näissä olosuhteissa. Jaa, että miksi? Yhtäältäkin siksi, että tämä
kuluva vuosi näyttäisi toteutuvan ennakoitua paremmin. Tuottavuus- ja toimenpideohjelman
toteuttaminen on purrut omalta osaltaan. Lisäksi meillä on jäljellä aiemmilta vuosilta liikkumavaraa
lähes kolme miljoonaa euroa, jota emme siis nyt näyttäisi joutuvan syömään. Teimme talousarvion
tälle vuodelle noin puoli miljoonaa euroa miinukselle, mutta paremmin tullee käymään. Olemme
onnistuneet monessa ja kiitokset siitä kuuluu koko joukkueellemme. Arviomme on, että
tilinpäätöksessä vuodelta 2013 tullee tilikauden tulos olemaan jopa 0,5 M€ parempi kuin tämän
vuoden talousarvio tehtiin – aika näyttää, onko?
Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen osalta olen siitä erityisen tyytyväinen, jopa ylpeä, ettemme
kaupungin toimin velkaannuta meitä ulvilalaisia yhtään enempää. Päinvastoin velkamäärämme
asukasta kohden tulee jopa hieman laskemaan – ”ei huaaano” samalla, kun yleisesti tiedetään,
että valtio ja kunnat velkaannuttavat itseään koko ajan ”silmät korvat täyteen”. Sinetin
talousarviollemme antaa joulukuussa kaupunginvaltuusto.
Meiltä löytyy montaa monessa. Minulla oli viime viikolla mahdollisuus tutustua kahteen Ulvilassa
sijaitsevaan toimipisteeseen. Toisen historia Ulvilassa, toki silloisessa Kullaan kunnassa, alkaa 50luvulta ja toisen historia on vasta alkamassa. Kertomisen arvoisia ovat kumpikin. Tuo pidemmän
historian omaava paikka on ”Kullaan Metsäopisto”. Siellä on vauhti päällä ja siitä pidän.
Monipuolista luonnonvarakoulutusta on tarjolla, toimintaympäristö on kunnossa, parhaillaan
rakennetaan uutta upeaa oppilasasuntolaa, ihmiset tekevät työtään myönteisessä hengessä, kaikki
opetusvälineet ja -laitteet ovat laadukkaita ja ajan tasalla. Oli hienoa kaadella
metsäkonesimulaattorilla mäntytukkia pinoon – urkenisikohan siitä sitten seuraava ura minullekin?
Metsäopistolta nimittäin saisi aikuiskoulutusta myös tuohon hommaan. Muistetaan siis, että
tällaistakin on Ulvilassa ja toivotaan, että siellä saadaan kaikki oppilaspaikat täytetyksi. Pidetään
siitä ”älämölöä” – itse kukin!
Toinen paikka, johon sain yhtenä viime viikon iltana tutustua, on Syömishäiriöisten
kuntoutusyksikkö Kallio, Sunniementiellä Harjunpäässä. Vastaavan tyyppisiä yksiköitä on
Suomessa vain muutama. Marraskuun alussa sellainen on perustettu Ulvilaan. Kalliossa tullaan
kuntouttamaan syömishäiriöön sairastuneita nuoria ja nuoria aikuisia. Sairaus on erittäin vakava ja
se koettelee aina kaikkia sairastuneen läheisiä. Kyseessä ei todellakaan ole mikään ”pikku
flunssa”, sillä kuntoutusjaksojen pituus vaihtelee asiakkaan tilanteen mukaan kolmesta
kuukaudesta jopa vuoteen. On siis syytä toivoa, että niissä todetuissa tapauksissa, joissa tällainen
kuntoutushoito on paras ja ainut oikea hoitokeino, Kallio otetaan vakavasti huomioon
hoitopäätöksiä ja maksusitoumuksia annettaessa. Kalliossa tekee työtään laaja-alaisella
koulutuksella ja osaamisella varustettu asiantuntijajoukko. Hieno homma!
Ai juu! Teatteri ULPU:lla on todella upea esitys Agatha Christien klassikosta Hiirenloukku
– kiitos ja onnea upeasta 20 vuoden teatteritaipaleesta – menkääpä kaikki katsomaan!
Iloista Joulunodotusta meille kaikille – kyllä ne talvi- ja jouluvalot saavat jo pihapiireissä
loistaa!
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