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Selkeä suunta parempaan
Ulvilan kaupungin kuntatalouden suunnassa näkyy orastavana selkeä suunta parempaan. Talouden
kehitys etenee nyt jotakuinkin suunnitelmien ja ennakkolaskelmien mukaisesti. Joulukuussa hyväksytyssä vuoden 2018 talousarviossa ei korotettu tuloveroprosenttia, ei korotettu kiinteistöveroprosentteja,
ei korotettu maksuja ja taksoja, eikä lomauteta henkilöstöä. Tilikauden tulosennuste vuodelle 2018 jäi
kuitenkin sata tonnia miinukselle, joten vielä ei ole röyhistelyn aika.
Olen jo vuosia pyrkinyt rauhoittelemaan väkeäni sanomalla, että hyvä tästä tulee, kunhan olemme tarkkoja. Sanon saman edelleen, mutta sillä lisäyksellä, että tarvitsemme jatkossakin uskoa, malttia ja uskallusta toteuttaa hyväksyttyjen laadintaohjeiden mukaisia päätöksiä ja ratkaisuja. Lipsua ei sovi. Virkamiehen vihonviimeinen tehtävä on ryhtyä arvostelemaan omaa hallitustaan, mutta sen voin sanoa,
että nykyisellä hallituksellamme on varsin yhteistyöhakuinen tekemisen henki.
Ai juu - olen saanut uuden lempinimen, jonka tunnustan, ja kannan sitä ylpeänä. Se on nimittäin kitupiikki. Todellisuudessa en kuitenkaan ole kitupiikki. Olen vain tarkka. Täällä ei siis törsätä turhuuksiin –
se on jämpti!
Valtionosuudet vuonna 2018 tulevat olemaan merkittävästi suuremmat kuin ovat aiemmin olleet.
Tämä on hyvä. Uhkakuva valtionosuuksien romahtamisesta, jota jotkut maalailivat, ei näytä toteutuvan.
Tätä eivät tosin ole osoittaneet meidän käytössämme olleet ennakkolaskelmatkaan, josta syystä olenkin tuota rauhoittelumielialaa pyrkinyt pitämään yllä. Olen kuitenkin vielä lievästi varpaillani sen suhteen,
mitä maakunta- ja SOTE-uudistus merkitsee lopulta kuntien valtionosuuksille vuoden 2020 alusta lähtien – saas nähdä.
Taas on talvi, ja sen kanssa on vaan elettävä. Vaikka varsinaisia talvikuukausia on ollut vasta yksi,
niin se olikin sitten keskimääräistä hankalampi talvihoidon kannalta. Tuli yksi kunnon myräkkä, ja se
vaati kaikki urakoitsijat töihin. Lumi kuitenkin tamppaantui siten, että kylmä maa piti väylät jäisinä, ja
sitä kautta myös liukkaina. Yhden kunnon lumimyräkän hoitaminen maksaa kaupungille jopa 10 000
euroa. Sen jälkeinen katuverkoston hiekoituskierros voi maksaa 9 000 euroa. Ja kaiken tämän uurastuksen jälkeen hiekkojen poisto keväisin maksaa meille lähes 30 000 euroa. Tätä hommaa tehdään
täysin ”Taivaan Isän” armoilla, toivoen, että olisipa aina meille sopiva talvi. Maksoi, mitä maksoi, niin
kyllä valkoluminen talvi on aina paljon kauniimpi katsella ja mukavampi elää, kuin kaamosväsymystä
ruokkiva pikimusta ympäristö.
Ensi kesän asuntomessut teettävät myös meillä jonkun verran töitä. Olemme ilmoittautuneet mukaan
maakunnan liiton yhteiseen näyttelytilaan messualueen näyttelyhalliin. Tästä tietenkin seuraa se, että
myös meille iskeytyy päivystysvuoroja, jotka kukin mukana oleva taho sitoutuu hoitamaan. Haastetta
tuo se, että asuntomessut järjestetään keskellä parhainta kesälomakautta heinä-elokuussa.
Se nyt vaan on niin, että tässä happeningissä Ulvilan yksinkertaisesti pitää olla mukana. Esittelyssä
ovat Ulvilan kaupungin palvelutarjonta kokonaisuudessaan sekä elinkeinoelämän ja asumisen tonttitarjonta. Teemana on tietenkin Automation City Ulvila – Automaattisesti paras.
”Kiireessä on se paha puoli, että se vie paljon aikaa.” (G.K.Chesterton)
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