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Automaation hengessä – Ulvilan AutomaatioAreena
Pesäpalloilulla on Ulvilassa vankat perinteet. Ne juontavat viime vuosisadan alun kyläpeleihin ja
kuningaspalloon. Tultaessa 1930-luvulle järjestyneempi pesäpallotoiminta oli juurtumassa
paikkakunnalle. Ulvilalaisen pesiksenpeluun pääkenttä on sijainnut jo vuodesta 1932 tutulla paikallaan
nuorisoseurantalon vieressä. Nyt kenttä on saanut uuden nimen.
Kaupunkistrategiamme hengessä Ulvilan kaupunki, Ulvilan Pesä-Veikot ry. ja kolme ulvilalaisen
automaation lippulaivaa kokosivat voimansa yhteen, ja allekirjoittivat pesiskentän nimeämisestä
yhteistyösopimuksen. Sopimus on 5-vuotinen. Allekirjoittajina ovat Cimcorp Oy, Satmatic Oy, Sermatec
Group, Ulvilan kaupunki ja Ulvilan Pesä-Veikot ry.
Vapaa-ajankeskus Kaskelotin saneerauksesta ja lisärakentamisesta tuli kuluneeksi 10 vuotta.
Tapausta juhlistettiin viime viikon lauantaina. Vuonna 2005 työn pääsuunnittelijana toimi
Arkkitehtitoimisto Seppo Karjalainen Oy. Rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2006,. Hanke valmistui
toukokuussa 2007. Rakentamisen kokonaishinta oli reilut 3,9 miljoonaa euroa, johon valtionosuutta
saatiin 0,5 miljoonaa euroa. Tuossa remontissa perusparannuksia tehtiin uimahalliin, nuorisotiloihin,
kokoustiloihin sekä jumppasaleihin. Laajennuksena toteutettiin uimahalliin monitoimiallas, lasten allas ja
vesiluikumäki.
Kaskelotti on edelleen varsin toimiva ja suosittu liikuntapaikka. Vuotuinen kävijämäärä on noin 68 000
kävijää. Aukioloviikkoista laskettuna on keskimääräinen kävijämäärä lähes 250 kävijää päivässä – ei
huano. Toki aika-ajoin väkeä mahtuisi enemmänkin. Omalta osaltamme haluamme kannustaa sitä, että
ulvilalaiset käyttäisivät omaa Kaskelottiamme. Edesautamme asiaa siten, että olemme laajentaneet
vapaakorttien tarjonnan koskemaan kaikkia 70 vuotta täyttäneitä asukkaitamme. Vapaakortti onkin
osoittautunut varsin suosituksi. No, niin oli tarkoituskin.
Vuosittaista talousarvion laatimista voi kutsua sanalla vääntäminen. Työssä on niin paljon muuttujia,
muualta tulleita kehikkoja sekä arvioita, että niiden kokoon kasaaminen on juuri sitä vääntöä. Tänä
vuonna talousarvion laatiminen on ollut hieman helpompaa kuin useina aiempina vuosina. Yhteiskunnan
yleinen taloudellinen virkeys ja toimeliaisuus näkyvät Ulvilassakin, muun muassa työllisyyden
parantumisena. Työttömyysprosenttimme on laskenut vuodessa 2,8 % -yksikköä. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että meillä oli tämän vuoden syyskuussa 186 työtöntä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Myös pitkäaikaistyöttömien määrässä näkyy selkeä väheneminen. Heitä oli syyskuun lopussa 76
henkilöä vähemmän kuin oli vuotta aikaisemmin.
Valitettavasti heti pitää kuitenkin palauttaa kaikki maan pinnalle eli tunnustaa tilanteen tosiasiat.
Talousarviossa ole vieläkään minkäänlaista löysäämisen varaa, ei sentin vertaa. Vaikka olemme saaneet
kaupunkimme talouden jonkin verran parempaan kuosiin, niin silloin kun kuitenkin ollaan päätymässä
alijäämäiseen tilikauden tulokseen, niin tilanne on edelleen erittäin tiukka.
Kaupunginjohtajan TA-esityksen lähtöolettamina vuodelle 2018 ovat;
tuloveroprosenttia ei koroteta, kiinteistöveroja ei koroteta, maksuja ja taksoja
ei koroteta eikä henkilöstä lomauteta. Esitykseni mukaan alijäämää joudutaan
kuitenkin tekemään vielä ensi vuonna reilut satatuhatta euroa. Tämän jos
toteutamme, niin seuraavana vuonna uskomme saavamme pään veden
pinnalle, eli pääsemme vähintään nollatulokseen. Siispä – sitä kohti!

Synttäreillä kuultua: ”Ennen vanhaan sattui ja tapahtui kaikenlaista;
nykyään ei tapahdu mitään, mutta joka paikkaan kyllä sattuu.”
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

