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Euroja sekä hieman kummastelua
Nyt on aika puhua viime vuoden euroista. Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa, että taloudenpidon suunta on oikea.
Olemme tasapainottaneet talouttamme siten, ettemme vahingoittaisi palvelutasoamme. On edettävä askel
askeleelta. Vuonna 2017 päädyimme parempaan tulokseen, kuin oli talousarvio. Tulos on -0,48 M€. Siihen meillä
on vielä varaa. Ylijäämää on 2,84 M€. Kuluvalle vuodelle talousarvio on -0,1 M€. Viimeistään vuonna 2019
aiomme päästä plussalle. Näin se homma etenee. Riskinä ovat erikoissairaanhoidon ja perusturvan menot, joihin
emme itse pysty juurikaan vaikuttamaan. Ne kun saattavat kasvaa yllättäen, koska sairaat hoidetaan ja laskut
maksetaan, se on selvä.
Kiitos, että kaikki lautakuntamme alittivat vuonna 2017 talousarvionsa. Koska on viimeksi käynyt näin, en tiedä?
Talousarviokuri on pitänyt. Verotuloja ja valtionosuuksiakin kertyi arvioitua enemmän. Samaan hengenvetoon on
muistutettava, ettei löysäämiseen ole pienintäkään mahdollisuutta. Kun kuitenkin päädyimme alijäämäiseen
tulokseen, röyhistelyyn ei ole oikeutta. Mutta suunta on oikea, joten tästä on hyvä jatkaa.
Opetustoimessa on ollut esillä muutama asia, joista on haluttu uutisoida suuren maailman malliin lähes
lööppiotsikoilla. Ottamatta kantaa puoleen tai toiseen, totean, että asioilla on aina useampi näkökulma. Minusta
asioista tulee keskustella, ja niistä tulee päättää, ainoastaan faktojen pohjalta. Luulot ja mutut pitää unohtaa.
Some-maailmassa asioiden sisältö muuttuu tulivalkean tavoin – ja yleensä aina vain dramaattisempaan
suuntaan. Ulvilalaiset tietävät mistä puhun, ja jos eivät tiedä, niin ei haittaa. Saamillani tiedoilla homma on
hanskassa, mutta miljoonia tarvitaan tähänkin hommaan.
Anteeksi vaan ja tiedän itsekin, ettei tältä jakkaralta olisi viisasta lähteä esittämään mielipiteitään viranomaisen
toiminnasta. Lähden silti. AVI = aluehallintovirasto. AVI:n tehtäviin kuuluu eritahojen ohjaus ja valvonta, mielestäni
ennen kaikkea valvonta. AVI valvoo muun muassa sitä, että opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelut ja sotepalvelut toteutetaan kunnissa lakien mukaisesti.
Ensimmäinen AVI-kummastelu Ulvilasta. AVI:n tarkastaja oli tullut Suosmeren kouluun valvomaan sitä,
toteutetaanko koulussa opetuspalveluja lakien mukaisesti. Lapsilla oli meneillään piirustustunti. Lapset
maalasivat vesiväreillä. Meistä jokainen tavis olettaa, että vesivärikupiksi kelpaa käytetty jukurttipurkki. Mutta mitä
vielä, AVI:n tarkastajan mielestä sitä ei kerta kaikkiaan saa käyttää. Jukurttipurkki on vaarallinen. Voi käydä niin,
että epähuomiossa lapsi luulee kupissa olevan jukurttia, ja hörppää siitä – ja henki pois.
Toinen
AVI-kummastelu.
Leikkipuistojen
välineille ja
alustamateriaaleille
on
asetettu
tiukat
turvallisuusvaatimukset. Ainakin teoriassa niitä valvoo AVI. Meillä on viitisen kymmentä ylläpidettävää
leikkipuistoa. Kriteereiden mukaan turva-alustoista löytyy puutteita 12 leikkipaikalta. Alustan turvahiekan raekoko
ei ole 0,2 - 2 mm, joten viisi on päätetty purkaa. Tason ylläpitäminen on kallista ja työlästä. Tästä syystä
leikkipuistojen osalta tehdään keskittämistä. Jatkossa käytöstä tullaan poistamaan yhteensä yhdeksän puistoa.
Onneksi niitä jää keskittämisen jälkeenkin vielä 39, jotka sijoittuvat melko tasaisesti eripuolille kaupunkia. Ja onpa
muistissamme muutamia vuosia sitten pilkulleen luetut AVI:n suositukset vanhusasuntojen huonekoko- ja WCvaatimuksista ja niistä seurannut Vilhelmiina-kodin kohtalo eli sulkeminen. Työtään he tietenkin AVI:ssa tekevät,
ja toki Ulvilaankin on tullut AVI:n päätöksillä ihan hyviäkin asioita, esimerkiksi avustuksia rahana. Kiitokset niistä!
” Kolmen ämmän teoria! Mieti aina mitä teet, miksi teet ja mitä siitä seuraa? Tee sitten!
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