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Kyllä – kyllä tämä on ilouutinen!

Ulvilan Seutu -niminen paikallislehti jatkaa ilmestymistään. Tämä oli ilman muuta meille
ulvilalaisille ilouutinen. Jaa, että miksi? Siksi, että yhtä lailla Ulvilan kaupungille kuin täällä toimiville
lukuisille yrityksille, yhdistyksille, seuroille ja muille toimijoille oman paikallislehden uutiskynnys
ajankohtaisten asioiden julkituomiseksi on riittävän alhainen. Mikään maakunnallinen lehti ei
yksinkertaisesti pysty, ymmärrettävistä syistä, uutisoimaan sitä kaikkea pientä ja kivaa, mitä
jokaisen yksittäisen kunnan alueella eri tahoilla järjestetään ja tapahtuu. Paikallislehti sen sijaan
pystyy – ja haluaa uutisoida – mietipä sitä.
”Se, mitä meillä on, sitä pidämme itsestään selvyytenä. Vasta, kun se loppuu, huomaamme
kaipaavamme sitä”, eikö niin? Saamani runsaan palautteen perusteella, näin ajattelivat myös hyvin
useat kuultuaan paikallislehti Ulvilan Seudun loppumisesta. Tiedän, että lehteä luetaan paljon. Toki
on paljon henkilöitä, jotka saavat lukea paikallislehden työpaikalla tai vaikkapa yhdessä naapurin
kanssa. Se toki heille sallittakoon, mutta riittävä tilauskanta on yksi edellytys oman paikallislehden
säilymiselle Ulvilassa. Nyt, kun lehti jatkaa toimintaansa, ovat Ulvilan Seudun vanhat tilaukset
entisellään voimassa, joten niiltäkin osin asia on kunnossa.

Hyvin meni, mutta menkööt. Ulvilan kaupungin talous kääntyi vuonna 2013 ylijäämäiseksi usean
vuoden alijäämäkehityksen jälkeen. Tilikauden tulos oli 2,5 M€ ylijäämäinen. Talousarvio laadittiin
noin 0,5 M€ alijäämäiseksi eli lopullinen tulos toteutui noin 3 M€ talousarviota paremmin – hieno
homma.
Kaupungin maksuvalmius parantui selvästi verrattuna edellisiin vuosiin. Vahvan positiivisen
kassavirran ansioista uusia lainoja ei nostettu. Sen sijaan pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin noin 2,1
M€ ja lyhytaikaista rahoituslimiittiä 1,5 M€. Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa
1.167 €. Vuonna 2012 lainamäärä asukasta kohti oli 1.428 €. Konsernitasolla velkamäärä on
kuitenkin meilläkin jopa huolestuttavan suuri. Suomalaisissa kunnissa oli vuoden 2012 lopussa
lainaa keskimäärin 2.288 €/asukas, joten olemme lainoittaneet elämistämme varsin kohtuudella.
Tilinpäätöksen loistavaan tulokseen on tarvittu koko organisaatiolta kovaa työtä, joustamista,
sitoutumista tiukkaan talousarviokuriin, hitunen onnea ja muutama sattuma. Tästä kaikesta - nöyrä
kiitos. Tulos on loistava ja tämän saavutuksen vähättelyt laitettakoon omaan arvoonsa.

Vuoden 2013 talousarviota parempi talouskehitys muodostaa varsin hyvän lähtötason vuodelle
2014, mutta helppoa ei tule olemaan. Vuoden 2014 talousarvio jouduttiin laatimaan lähes miljoona
euroa alijäämäiseksi. Tuloveroprosentin korotuksen oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä vuodelle 2013
osoittaa se, että vuoden 2014 verotulokertymän on arvioitu laskevan noin 1M€:lla. Samoin on
arvioitu, että valtionosuudet tulevat laskemaan vuonna 2014 noin 1M€:lla. Pysyvän talouden
tasapainon saavuttaminen edellyttää kaupungin palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta
nostavia muutoksia. Helppoja aikoja ei ole edessä – valitettavasti ei helpota vieläkään.

Olemme jälleen ”lapsellisia”. Niin – siinä mielessä, että yhden taantumavuoden 2012 jälkeen
syntyvyys on Ulvilassa jälleen korkeampi kuin kuolleisuus. Ulvilassa on pitkään syntynyt vuosittain
noin 140 – 150 pientä aarretta eli vauvaa. Viime vuonna saimme Ulvilaan näitä aarteita jälleen 142
kapalollista, kuolleisuuden ollessa 124 henkilöä. Näiltä osin olimme plussan puolella 18 henkilöä.
Valitettava muuttotappiomme syntyy kuntien välisestä muutosta, jossa kaiken kaikkiaan ei
pärjännyt satakuntalaisista kunnista kuin neljä kuntaa. Me emme olleet yksi niistä. Yhtä kaikki –
kyllä maailmaan ja meille Ulvilaan vauvoja mahtuu – pieniä tyttöjä ja poikia – tervetuloa!
Te, joiden viherpeukalot syhyävät jo – ei muuta kuin kuokkimaan ja nyppimään!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

