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Jytkystä torjuntavoittoon

K

ahden viimeisen vuoden tilinpäätöksiä voi nasevasti kuvata päivänpolitiikkaan vakiintuneilla termeillä.
Vuoden 2013 tilinpäätös oli jytky, sillä teimme upeasti +2,5 M€ ylijäämää. Eikä se ollut mikään sattuma,
kuten jotkut sanovat. Se tehtiin. Vuoden 2014 tulos oli puolestaan torjuntavoitto, sillä teimme noin
-855.000 € alijäämää. Alijäämäinen tulos ei toki ole kelvollinen, mutta miksi se sitten oli torjuntavoitto?
Siksi, että vielä syksyllä teimme muutetun talousarvion, jossa tulosennuste oli -3M€ pakkasella. Oli tulossa
negatiivinen jytky. Näin ei käynyt, vaan saavutimme vuodelta 2014 tyylipuhtaan torjuntavoiton. Tulos oli jopa
hieman parempi kuin tilivuodelle hyväksytty talousarvio.

T

ehtyjen päätösten ja linjausten kanssa kuluvana vuonna 2015 ei ole mahdollista saavuttaa edes vuoden
2014 kaltaista torjuntavoittoa. Nyt on vaarassa negatiivinen jytky. Kaikissa kunnissa, myös Ulvilassa,
olisi tulevaisuudessa tehtävä päätöksiä, jotka kaikki eivät ole mukavia. Meidän virkamiesten on esitettävä
ja niiden perusteella päättäjien on tehtävä vastuullisesti nuo ei-mukavatkin päätökset. Me virkamiehet
tarvitsemme toimenpiteiden tueksi selkeät päätökset seuraavina vuosina käytettävissä olevista talouden
tasapainottamisen ja sopeuttamisen keinoista. Meidän tehtävänämme on sitten laittaa ne täytäntöön. Kuten
valtiontaloudessa on jouduttu, joudutaan tulevaisuudessa myös kunnissa tekemään sopeuttamistoimia, jotka
koskevat kaikkia toimintoja. Niin se vaan on, että mikään ei saisi olla ”pyhää”, jos yleensäkään aiotaan saada
kasaan tarvittavat säästöt. Palvelut hoidetaan jatkossakin kohtuudella, mutta tarkalla taloudenpidolla – eikä
törsätä kaiken maailman hömpötyksiin.

K

osteusvaurioista johtuvat sisäilmaongelmat ovat nousseet koko maassa päivänpolttaviksi haasteiksi,
jopa ongelmiksi. Kosteudesta aiheutuneita sisäilmaongelmia on löytynyt myös monissa Satakunnan
kunnissa. Ainakin Porissa, Raumalla ja Luvialla näistä on uutisoitu näkyvästi ja siellä on jouduttu
tekemään varsin rajuja päätöksiä tilojen korjaamiseksi. Myös Ulvilassa on useammissa kohteissa asia noussut
esille. Mahdollisten ongelmien selvittämiseksi on ryhdytty välittömiin toimenpiteisiin. Havaituista ongelmista
on tiedotettu sekä päiväkotilasten huoltajille että työntekijöille. Havainnot on annettu asiantuntijoiden
tutkittavaksi. Mikäli näitä kosteusvaurioita ei korjata ja niiden syitä poisteta, kosteusvauriot johtavat
rakennusmateriaaleissa mikrobien kasvuun, jotka puolestaan aiheuttavat altistuville terveyshaittoja. Näiden
tapausten kanssa ei ole syytä leikkiä eikä niitä sovi vähätellä vähimmässäkään määrin. Toisaalta - satunnainen
kosteusvaurio ei automaattisesti tarkoita aina homeongelmaa. Myös ilmanvaihdolla ja sen toimivuudella tai
toimimattomuudella on suuri merkitys terveyshaittojen määrään. Nämä kaikki tekijät tulee nyt tarkistaa ja
tutkia.
Riittävien selvitysten valmistuttua teemme faktatietoihin perustuvat vastuulliset
päätökset ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Tässä asiassa ei ole oikotietä,
ei suuntaan eikä toiseen. Toisaalta mihinkään hysteriaan ei ole syytä antautua.
Tutkitaan kunnolla, ettei hutkita - ihan niin kuin muuten vaan!

H

elatorstai oli koululaisille välipäivä. Oli hienoa nähdä, kun
urheiluseurat järjestivät lapsille helatorstaina puuhaa erilaisten
liikuntatapahtumien merkeissä. Olin tuolloin, aikaisena aamuna,
juoksulenkillä Massilla. Ulvilan Uran suunnistajat olivat valmistelemassa
lapsille suunnistuskoulua. Myös Friitalan koulun kentällä alkoi olla vilinää
ja vilskettä. UPV järjesti junioripesäpalloilijoille pienpeliturnauksen. Väkeä
oli kun pipoa. Pesäpallokamppeisiin pukeutuneet pienet ”petut ja eetut” olivat
kivaa katseltavaa. Varmasti tuolloin järjestettiin muidenkin lajien tapahtumia,
mutta näihin satuin lenkeilläni sattumalta osumaan. Kiitän kaikkia
ulvilalaisia urheiluseuroja arvokkaasta lastemme ja nuortemme eteen
tekemästänne vapaaehtoistyöstä – kiitos!
Aamulenkki on kuin laittaisi rahaa pankkiin – suosittelen
kaikille!
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