Kyläpäällikön kolumni 20.1.2016
Taidamme olla lisääntymään päin!

U

lvilan asukasluku on ollut jo pitkään aleneva. Asukaslukumme on laskenut parikymmentä vuotta
lähes joka vuosi. Nyt se on loppu. No joo, toivotaan ainakin, että näin olisi. Ennakkotietojen mukaan
nyt näyttää nimittäin siltä, että asukaslukumme olisi pitkästä aikaa kasvanut noin 20 – 30 asukkaalla
vuonna 2015. Tiedot ovat tässä vaiheessa ennakkotietoja. Lopulliset luvut saamme myöhemmin. Mikä tämän
kasvun on saanut aikaiseksi, ei selvinne varmuudella koskaan. Itse uskon siihen, kun yleisesti ottaen on tuulta
purjeissa, se huomataan muuallakin. Pidetään vain huoli, että näin koetaan jatkossakin.

S

OTE-pohdittavaa piisaa vielä tulevillekin vuosille. Sanotaan, että on syntynyt SOTE-ratkaisu. Olisi
rehellisempää sanoa, että on syntynyt näkemys SOTE-palvelujen tuottamisen valmistelun aloittamisesta.
Tavallaan olemme vasta lähtöruudussa. Näin siksi, että ennen kuin uudet itsehallinto- ja SOTEalueet aloittavat toimintansa, on löydettävä ratkaisu ja ennen kaikkea sopu kymmenistä, ellei jopa sadoista,
merkittävistä asioista. Otan esille niistä yhden.
Meillä nykyisillä SOTE-palveluja järjestävillä kunnilla ja kuntayhtymillä on omistuksessamme merkittävä
määrä kiinteistöjä, esimerkiksi terveyskeskuksia ja sairaaloita. Niiden tasearvon sanotaan olevan yhteensä
noin 5 – 6 miljardia euroa. Kun rakennusten hallinta siirtyy toiselle toimijalle, on siitä sovittava kaupalla tai
vuokralla. Käypä hinta tuosta kiinteistömassasta on luokkaa 12 miljardia euroa. Mistä rahat? Joku sanoo, että
verorahoilla ne on jo kerran maksettu, eikä niistä yhteiskunnan tarvitse toista kertaa maksaa. No jos ei tarvitse,
niin kaipa niiden mukana siirtyvät näihin rakennuksiin kohdistuvat velat kunnilta ja kuntayhtymiltä SOTEalueille. Jos eivät siirry, niin hullua sekin olisi. Kunnat ja kuntayhtymät maksaisivat velkoja rakennuksista,
joiden arvot olisivat toisten toimijoiden kirjanpidossa. No, näinhän se ei tietenkään voi olla. Kunta ja valtio
ovat eri asia, joten vastikkeetta rakennuskanta ei voi siirtyä toimijalta toiselle. Kaikkeen toki voidaan löytää
ratkaisu, mutta tätä juuri tarkoitin – pohdittavaa ja sovittavaa piisaa.
650-juhlavuosi toteutui upeasti. Teemoitimme juhlavuotemme tapahtumille. Se oli viisas ratkaisu.
Tapahtumakalenteriimme kirjattiin 88 erilaista tapahtumaa. Useat järjestäjät ovat kertoneet, että
650-juhlavuoden tapahtuman toteuttaminen on antanut heidän toimintavuoteensa uutta potkua. He saivat
jokainen laittaa itsensä likoon juhlavuoden onnistumiseksi. Sen he ovat todellakin tehneet ja siitä suuret
kiitokset. Myös kaupungin oma väki on näyttänyt innokkuutensa, joustavuutensa ja osaamisensa kaupungin
vastuulla olleissa tilaisuuksissa.
Yhtä kaikki - jokainen ulvilalainen ja myös ulkokuntalainen on halutessaan
voinut osallistua lukuisiin tapahtumiin joko tapahtuman järjestäjänä tai
osallistujana. Tästä on hyvä jatkaa – ainakin minun mielestäni.

P

ositiivinen elämänasenne, onko se opittavissa? On. Olemalla
positiivinen selviät ikävistäkin tilanteista energisempänä ja voit
suunnata katseen nopeammin tulevaisuuteen.

Positiivisen elämänasenteen lyhyt oppimäärä: 1. Kiinnitä huomio myönteisiin
asioihin. 2. Ole kiitollinen. 3. Nosta leuka pystyyn. 4. Hymyile. 5. Älä anna
periksi. Tämän lyhennelmän tein lukemastani artikkelista ”Huippukuntoon Opettele positiivinen asenne”.
Siinä sitä on elämänfilosofiaa, jota eräs JukkaPoikakin on
noudattanut jo pitkään.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

