Kyläpäällikön kolumni 2.6.2014
Loistavia siirtoja – tervetuloa!

T

oukokuussa tehtiin muutama loistava yrityselämän siirto meille Ulvilaan – Sata Maito sekä Valmet Porin yksikkö
siirtyvät Ulvilaan, kuten on kuultu. Täysin uusia työpaikkoja näiden siirtojen seurauksena ei ilmeisesti ainakaan
välittömästi synny. Sen sijaan näiden yritysten yhteensä lähes 200 työpaikkaa kirjataan aikanaan ulvilalaisiksi
työpaikoiksi, joten työpaikkaomavaraisuusasteemme nousee. Yrityksen kotikunnan, tässä tapauksessa Ulvilan kaupungin,
saama taloudellinen hyöty kolahtaa kaupungin kassaan siinä vaiheessa, kun yritykselle syntyy verotettavaa tuloa - siitä
kunta saa yhteisöverotuloa. Perinteisesti Ulvilan kaupunki on saanut suhteellisen vähän yhteisöverotuloja, joten kovasti
tervetuloa uuteen kotikuntaanne Sata Maito ja Valmet – otamme Teidät kiitollisuudella vastaan.

Tilikirjat kiinni ja hyvässä kunnossa

V

uoden 2013 tilikirjat lyötiin kiinni toukokuun valtuustossa. Se on jo kerrottu moneen kertaan, että tilikauden tulos oli
hyvä. Tulos oli 2,5 M€ ylijäämäinen eli kyllä sitä kelpaakin kertoa. Tuntui tosi mukavalta lukea tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta seuraavia virkkeitä: ”Tarkastuslautakunta toteaa, että Ulvilan kaupungin toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet on pääosin saavutettu hyvin. Myös kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne koheni selvästi.
Taloudellisesti vuosi 2013 oli Ulvilan kaupungille hyvä.”
No, ei nuolaista, ennen kuin tipahtaa. On totta, että kuluva vuosi 2014 on taloudellisesti todella tiukka ja haasteellinen.
Huhtikuun loppuun asti tarkasteltuna on kuluva vuosikin mennyt hyvin. Minun pysyvä ohjeeni on se, että jatketaan tiukkaa
talouden pitoa, tehdään jokainen kovasti töitä positiivisella asenteella eikä nurista turhista. Sanon aina itsellenikin, ”Jusu
hei - ei niin vähäistä virkaa, ettei olisi jotakin vaivaakin”.

Nuorille kesäduuneja

I

nformeeraan nyt vielä sen verran ulvilalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikoista, että yhdessä yrittäjien
kanssa asettamamme tavoite toteutuu. Tavoitteenamme oli antaa yhteensä 80 nuorelle kesätöitä. Tavoitteemme ylittyy.
Kaupungille on tulossa 44 nuorta ja yritykset ovat ottamassa 45 nuorta. Monelle tämä kesätyö on ensimmäinen askel
työelämään. Tämä on tärkeä askel. Työelämään kannattaa lähteä tutustumaan heti, kun siihen tulee mahdollisuus. Yhtäältä
tietenkin siksi, että siitä saa palkaksi itse ansaittua omaa rahaa ja toisaalta siksi, että työelämässä on tiettyjä pelisääntöjä, jotka
pitää hallita ja joita tulee noudattaa. Niitä on hyvä opetella mahdollisimman varhaisessa
työuran vaiheessa. Jos joku nuori sattuisi lukemaan tätä kolumnia, niin teille sanon,
että olkaa työssänne ahkeria, reippaita, noudattakaa sääntöjä ja kysykää aina, jos ette
tiedä jotakin. Näin teistä jokaisesta jää työnantajalle ”hyvä maku” ja siitä ”mausta”
tulee olemaan teille itsellenne suuresti hyötyä hakiessanne seuraavia työpaikkoja.

YrittäjäAreenalla nähdään - toivottavasti

E

sitän vielä kerran Ulvilan kaupungin ja Ulvilan koululaisten puolesta
suuret kiitokset ABB:lle siitä, että yhtiö lahjoitti meille yli 1600 kausikorttia
UPV:n ykköspesisotteluihin. Kotipelejä on kesän aikana sekä arkipäivinä
että viikonloppuisin. Olisi kovasti mukavaa ja kotijoukkuetta kannustavaa, että
saisimme katsomoihin uusia katsojia ja kannustajia. Jokainen meistä, joka on joskus
tehnyt jonkinlaisen urheilusuorituksen ”lappu rinnassa” tietää, että kannustuksesta
syntyy joukkuepeleihin yksi ylimääräinen pelaaja ja pitkästä juoksumatkasta
ainakin tuntuu poistuvan ylämäet ja muut matkan aiheuttamat rasitukset ja
kidutukset.
Aurinko paistaa ja vettä sataa, taitaa tulla kesä!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

