
Kyläpäällikön kolumni    21.1.2013/jmo 

Kentälliset ovat nyt kunnossa. Olen peräänkuuluttanut kaupunkimme toimintaan joukkuehenkeä 
ja yhteen hiileen puhaltamista. Joukkueemme uudet kentälliset ovat nyt kunnossa. Ainakin ne ovat 
nyt kasassa. Uusi kaupunginvaltuusto täytti kunnalliset luottamushenkilöpaikat ensimmäisessä 
kokouksessaan. Samalla tehtiin esitykset ylikunnallisiin tehtäviin eli niihin toimintoihin, jotka 
hoidamme yhteistyössä muiden kuntien kanssa.  

Kunnallishallinnon virallinen ykkösketju on valtuusto, meillä kaupunginvaltuusto. Kaikki vaihdot 
pelaavana ketjuna myös kaupunginhallituksella on keskeinen ykkösketjun rooli. Samaan 
hengenvetoon on todettava, että kaikkien muidenkin lautakuntien rooli eri toimialojen 
päätöksenteossa on vaativaa työtä. Ne eivät ole mitään kolmos- ja nelosketjuja nekään. Ne ovat 
asiantuntijalautakuntia. Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava, että luottamushenkilön ei 
edellytetä olevan lautakuntansa toimialalle koulutettu ammattihenkilö, vaan hänen tulee tuoda 
päätöksentekoon kuntalais- ja asukasnäkemystä – palauttaa virkamiehet ”maan tasalle”. 
Virkamiesten puolestaan tulee olla toimialansa asiantuntijoita. He valmistelevat asiat 
luottamushenkilöiden päätettäväksi sellaisilla tiedoilla ja taidoilla, että päätöksenteko perustuu aina 
riittävään tietoon. Sitten kun päätös on tehty – ”näillä mennään”.  

Kaupunginjohtaja on tässä joukkueessa puhtaasti virkamies, ei poliitikko. Rooli on vaikkapa 
joukkueenjohtaja. Te kuntalaiset olette puolestanne niitä pelaaja-agentteja, joilla on oikeus 
tarkkailla, kuinka kentälliset toimivat. Neljän vuoden välein on mahdollisuus tehdä kentällisiin 
muutoksia, jos siihen on ilmennyt tarvetta. Niin – ja joukkueenjohtajan vaihtamiseenkin löytyy 
valtuustolle omat keinonsa, jos puolestaan sellaiseen vaihtoon tulee tarvetta. 

Valtakunnassa vaaditaan palkka-alea. Ulvilan kaupunki päätyi yhdessä palkansaajajärjestöjen 
kanssa suosittamaan henkilöstölle hakemaan viikon verran palkatonta vapaata. Porkkanana tämän 
säästötavoitteen toteuduttua kaupunki sitoutuu siihen, ettei se lomauta eikä irtisano ketään 
vakituisessa työsuhteessa olevaa Ulvilan kaupungin palkansaajaa tuotannollisista tai taloudellisista 
syistä vuoden 2013 aikana. Vapaaehtoinen palkaton vapaa tulee sovittaa yhteistyössä työpisteen 
työtehtäviin siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa päivittäisten töiden järjestelyissä. 
Myönnetään – siinä meillä on haastetta – itse kullakin. Näillä toimilla tavoitellaan Ulvilan 
kaupungissa vapaaehtoisin keinoin 350 000 euron säästöä eli tosiasiallisesti lähes 2 %:n palkka-
alea. Se vähäinen oikeudenmukaisuus, mikä tässä säästötavassa toteutuu, on siinä, että pidetyistä 
lisävapaista kullekin koituva palkanmenetys on prosentuaalinen eli näkyy tilipussissa maksukyvyn 
suhteessa. Näissä talkoissa pyritään Ulvilassa olemaan mukana ihan itse - ilman Helsingin 
herrojen vaatimaa valtakunnallista palkka-alea – toki omista syistämme. 

Peltipoliiseille pääkonttori. Poliisi uudistaa hallintoaan. Uudistus koskee myös Ulvilaa. Ulvilassa 
toimii Satakunnan liikenneturvallisuuskeskus eli ”peltipoliisien konttori”. Se on yksi maamme 
seitsemästä liikenneturvallisuuskeskuksen toimipisteistä. Ulvilan toimipisteen tiloista esitetään 
luovuttavan keskitettäessä toiminnot uudistuksen yhteydessä valtakunnallisesti yhteen 
toimipisteeseen. Vastaan laitetaan eli purematta emme niele.  
 
Ulvilan kaupunki ei pidä esitystä toimipisteen tiloista luopumisesta järkevänä ratkaisuna. 
Esitämme, että liikenneturvallisuuskeskuksen valtakunnalliset toiminnot keskitetään 
kokonaisuudessaan Ulvilaan. Onnistumisen mahdollisuus on ehkä ohut, mutta yrittänyttä ei laiteta, 
sanotaan. Satakunnan liikenneturvallisuuskeskuksen valtakunnallisesti tehokkainta ja tuottavinta 
toimintaa Ulvilassa voidaan kehittää valtakuntamme ”peltipoliisien pääkonttoriksi”. Toiminnalle 
voidaan osoittaa Ulvilassa sellaiset toimitilakustannuksiltaan edulliset tilat, jotka sijaitsevat 
liikenteellisesti hyvällä ja keskeisellä paikalla. Työpaikkoja tuohon keskukseen tulisi 40 – 50. ”Ei 
huano!”  
 
Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   
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Kuntarakennelaki on lausunnolla. Kuntarakennelaki on valmisteltu toteuttamaan 
hallitusohjelman mukaista kuntarakenneuudistusta. Lakiluonnos on liitosselvityksiin velvoittava. 
Ulvilan kaupunki tulee omalta osaltaan tekemään selvityksen selvitysperusteiden tarkoittamalla 
tavalla – siis sellaisen, missä on mukana ainakin Pori. Kriteerit on määritelty siten, että ne 
velvoittavat tällaiseen yhdistymisselvitykseen. Siitä ei siis ole poikkipuolista sanaa, eikä tarvitse 
ollakaan. Me varmaankin teemme selvityksen eli noudatamme lakeja ja asetuksia – kuten aina 
ennenkin. Lakiluonnoksen mukaan päätösvalta mahdollisesta vapaaehtoisesta yhdistymisestä on 
kuitenkin jatkossakin kunnallisvaltuustoilla itsellään, lukuun ottamatta kriisikuntia. Siinäkään ei 
kaiketi ole poikkipuolista sanaa. Sama suomeksi: Selvityspakko on, liitospakkoa ei ole. 
 
Esityksen sisältämät määräajat ovat valmistelun ja päätöksenteon kannalta varsin haasteelliset. 
Lakiluonnoksen mukaan yhdistymisselvityksen ja mahdollisesti siihen liittyvän yhdistymisesityksen 
tekemiseen on käytännössä aikaa vain muutama kuukausi. Selvityksen tekemiseen aika riittänee, 
mutta mahdolliseen yhdistymisesitykseen tarvittavaan perusteelliseen asian käsittelyyn ja 
keskusteluun jäävä aika on varsin lyhyt, ettei vaan olisi liian lyhyt. Hei – hyvä tästäkin tulee. 
”Kaulitaan ja käännetään” esille asian kaikki puolet ja tehdään sen jälkeen yksissä tuumin 
demokraattinen päätös – Ulvilan parhaaksi.  

Luottamushenkilöille koulutusta. Syksyn kunnallisvaaleissa valituille luottamushenkilöille 
järjestetään kevään aikana koulutusta uusiin vaativiin tehtäviinsä. Koulutus toteutetaan kolmessa 
osiossa. Ensimmäisessä osiossa maaliskuussa on esillä ”Päätöksenteko kunnissa”. Toisessa 
osiossa huhtikuussa perehdytään ”Kunnallistalouden ohjaukseen kunnassa”. Kolmannen osion 
toteuttaa jokainen osasto omalle lautakunnalleen itse valitsemallaan tavalla. Yhtä kaikki, 
kunnallisen luottamushenkilön tehtäväkenttä on todella laaja. Sen voin kokemuksella sanoa, että 
monilla pitkään luottamustehtävissä toimineilla henkilöillä on kunnallishallinnosta sellainen 
osaaminen, että siitä on ”oksat pois”. Kaikkea ei opita koulutuksissa, mutta sen avulla voidaan 
päästä hyvään alkuun. ”Siperia opettaa”, sanotaan. 

Nuorille kesätöitä – yksissä tuumin! Kaupunki on varannut talousarvioon 20 000 euroa 
käytettäväksi työnantajille maksettavaan kesätyötukeen. Kaupunki maksaa 400 euroa kesätyöpaik-
katukea yritykselle, joka palkkaa ulvilalaisen 93 – 96 syntyneen nuoren vähintään 
työehtosopimuksen mukaisella harjoittelijan palkalla. Myös kaupungin omasta toimesta voidaan 
palkata kesätyöntekijöitä tulosalueiden määrärahojen mukaisissa rajoissa. Meillä Ulvilassa 
pidetään tärkeänä, että mahdollisimman monet nuoret pääsevät kesällä töihin. Näin he saavat 
hieman omaa rahaa ja samalla oppivat työelämän asioita ja velvoitteita. Sen verran on ”ketun 
häntääkin kainalossa”, että toivomme heidän jatkossa muistavan Ulvilan mukavana 
kotikaupunkina, kun lähtevät vaikkapa opiskeluihinsa – ”muille maille vierahille”. 
 
Kaikkiaan olemme varanneet työllistämistoimiin vuodelle 2013 lähes 400 000 euroa. Määräraha 
sisältää kaupungin maksuosuudet yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden työnhakijoiden 
työmarkkinatuen kustannuksiin, kuntouttavaan työtoimintaan sekä pitkäaikaistyöttömien 
kuntakokeiluun. Tässä periaatteenamme on, että mieluummin ihmisille töitä kuin kaupungille 
sakkomaksuja. 
 
Mitä eroa? Nykyisin törmää monissa asiakirjoissa termiin sitouttaminen. Se on nykysuomea. Myös 
meillä Ulvilassa on pyritty sitouttamaan ihmisiä yhteen jos toiseen asiaan. Itse en käytä koskaan 
sanaa sitouttaa. Se ei näet maistu hyvälle. Käytän sen sijaan useinkin sanaa sitoutua. Se nimittäin 
maistuu paremmalle. Mitä eroa niissä sitten on? Niissä on täsmälleen sama vivahde-ero kuin 
sanoissa uittaminen ja uiminen – sitouttaminen on uittamista ja sitoutuminen on uimista, kumpi 
maistuu paremmalta? Aurinkoista kevättä – odotellessa!  
 
Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   
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Hyviä asioita! 

Otetaanpa mallia. Minulla on ollut ilo tavata ulvilalaisia eläkeläisryhmiä kohtaamispaikka-
Santrassa, Friitalan Kerhotalolla ja Kullaan Kodossa. ”Kyllä käyp katteeksi”! Nimittäin se, että 
jokaisen ryhmän kokouksissa on ollut paikalla kymmeniä aktiivisia, iloisia ja reippaita ihmisiä, 
naisia ja miehiä. Yhteensä näitä eläkeläisiä on näyttää toiminnoissa olevan mukana sadasta jopa 
kahteen sataan henkilöä. Heistä useat ovat olleet aikoinaan monessa mukana, myös ”kunnan 
hommissa”, kuten kuulin. Toki eläkeläisryhmissä toimii myös heitä, jotka ovat edelleen mukana 
keskeisissä päätöksentekoelimissämme täällä Ulvilassa. Olenkin saanut palautteena mielipiteitä ja 
vinkkejä meille nykypäivän virkamiehille ja päättäjille, yhteen jos toiseen asiaan. Otetaanpa me, 
hieman nuoremmat ikäpolvet, mallia näistä ryhmistä. Jaksetaan toimia ja vaikuttaa kukin omilla 
tahoillamme - ihan vapaaehtoisesti ja iloisella mielellä. 

Huoltosuhde, mikä se on? Heikentyvän huoltosuhteen nimiin on viimeaikoina lausuttu ja uhkailtu 
yhtä ja toista. Hieman yksinkertaistettuna huoltosuhteella tarkoitetaan työikäisen väestön suhdetta 
lasten ja eläkeläisten väestömäärään. Mitä parempi huoltosuhde on, sitä ”paremmin pitäisi 
pyyhkiä”. Muistattehan, että meille syntyy Ulvilaan vuosittain noin pientä 150 ”aarretta” eli pientä 
vauvaa. No, mitä se tähän kuuluu? Sitä, että Ulvilassa tuo huoltosuhde tulee olemaan jopa 
poikkeuksellisen hyvä tai ainakin kohtuullinen myös 2020 – 2030 -luvuilla. Näin ei ole joka kylässä. 
Yhtenä elinvoimaisuuden mittarina pidetään syntyvien lasten määrää eli vuotuista ikäluokkaa. 
Meillä se on hyvä, joten pidetään vauvoistamme hyvää huolta. 
 
Kotipesämme on kunnossa. En malta olla mainitsematta myöskään tässä kolumnissa, että 
”kotipesämme” on pidetty kunnossa. Kiitos siitä. Ulvilan kaupungin omistamat rakennukset ovat siis 
kunnossa. Kuntien rakennukset on tutkittu ja arvioitu viime syksynä Karhukuntien alueella. 
Korjausvelka on Ulvilassa asukasta kohti hyvin alhainen - jopa valtakunnallisessa vertailussa. 
Korjausvelalla tarkoitetaan sitä arvioitua rahamäärää, mikä tarvitaan kunkin rakennuksen 
perusparantamiseen nykytilasta kohtuulliseen käyttökuntoon. Tämä velka on meillä Ulvilassa 88 
€/asukas, Porissa 513 €, Nakkilassa 241 €, Harjavallassa 438 €, Kokemäellä 525 €, Huittisissa 740 
€, Luvialla 209 €, Merikarvialla 759 € ja Pomarkussa 405 €.  Näissä kohdin taas, eipä käy kateeksi 
naapureitamme – ei sitten mihinkään suuntaan. 

Kaupungintalomme paremmin ”framille”. Virallisia suunnitelmia ei vielä ole, mutta ajatukseni 
siitä, että saisimme upean kaupungintalomme paremmin esille, on työn alla. Ihmettelin jo entisessä 
virassani sitä, että mielestäni Ulvilan kaupungintalolle piti aina tulla takaoven kautta. Nyt kun olen 
itse ohjannut omia vieraitamme kaupungintalolle, olen joutunut toivottamaan heidät tervetulleeksi 
”sinne takaovelle”. Ministerillekin annoin ajo-ohjeeksi - ”sinne takaovelle”. Vähäks muuten nolotti. 
Miksi aina vaan takaovelle? Siksi, että vanhan osan upeat sähköisesti avautuvat messinkiovet ovat 
olleet paikoitusalueiden ja kulkuväylien sijainnin suhteen hieman tavoittamattomissa. Paraatiovet 
ovat olleet jo pitkään oikeastaan tyhjän panttina. Näin se vaan on. Nyt Lastentalon 
päiväkotisuunnittelun yhteydessä suunnitellaan myös piha-alueille muutoksia. Puistoja ei turmella. 
Muutosta suunnitellaan ”pieteettillä eli hartaalla kunnioituksella perinnettä kohtaan”. Yleisiä 
paikoitusalueita ja myöhemmin myös opasteita kaupungintalolle suunnitellaan muutettavaksi siten, 
että yleinen kulku kaupungintalolle siirtyisi nykyistä enemmän upealle pääovellemme. Sieltä 
löytyvät infot ja aulat – just niin kuin pitääkin. Odotan innolla onnistummeko suunnitelmissamme.  

 
Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   
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Olisiko se nyt siinä? Jokohan sitä uskaltaa kirjoittaa muutaman sanan talvesta ja sen 
kääntymisestä kevään kautta kesäksi, kyllä kai. Minusta jokaisessa vuodenajassa on aina jotakin 
upeata – toki kaikella on rajansa. Nyt on pakko myöntää, että kyllä tänäkin talvena tuli muutamaan 
otteeseen mieleen, että ”kyllä tää sais jo riittää”. Se on meille jokaiselle aina oma ilonsa taikka 
murheensa, kun töistä tai muista riennoista kotiutuessaan saa ensimmäiseksi ryhtyä oman pihansa 
lumisavottaan. Alkutalvesta se saattaa joskus olla jopa mukavaa – valkoista puuterilunta, ihanaa. 
Jokainen voi tehdä pihassaan omat lumityönsä joko niin hyvin, niin huonosti tai hyvin huonosti, 
kuin itse haluaa. Lumityöt ovat myös kaupungin näkökulmasta joka tuprauksen jälkeen aina oma 
savottansa, joka on hoidettava. Tavallisen lumisateen puhdistaminen liikenneväyliltä maksaa 
kaupungille noin 5 000 euroa/lähtö. Lumimyräkän putsaaminen, joita viime talvenakin saatiin 
muutamia, maksaa puolestaan 7 000 – 8 000 euroa/lähtö. Nykyisin, kun sääennusteita voidaan 
seurata varsin tarkasti, voidaan myräkän jatkuminen ja päättyminen ottaa huomioon töiden 
aloittamiskomennon antamisessa. Auraajat eivät enää nuku öitään käsi ulkona ikkunasta, vaan 
heille annetaan lähtökomento. Työ kannattaa tehdä silloin, kun se on järkevää, mutta viimeistään 
silloin, kun se on turvallisen liikkumisen takaamiseksi pakko tehdä, vaikka lumimyrsky jatkuisikin. 
Lumien auraus kuuluu niihin toimintoihin, joista tekijät saavat harvoin kiitosta. Parhaamme ovat 
poikamme ja tyttömme tänäkin talvena yrittäneet. Aina on kyse myös rahasta. Turhaan noita 5 000 
– 8 000 euron lähtöjä ei kannata laittaa liikkeelle. Seuraavaksi lakaistaan hiekoitushiekat pois, 
joten siihen meiltä pitää vielä riittää pitkämielisyyttä. Toivotaan, että riittää, sillä ovathan nuo 
hiekoitukset olleet vähintäänkin välttämättömiä talviliukkailla, ”eiks vaa oo ollukki”?  
 
Ennustettua selkeästi parempi, mutta ei alkuunkaan riittävän hyvä. Tilinpäätöksemme vuodelta 
2012 ei onneksi ollutkaan 3 miljoonaa euroa pakkasella, kuten tilannetta arvioitiin vielä 
loppukesästä. Taseeseen jouduimme kirjamaan alijäämää vielä 1,4 miljoonaa euroa, joten 
mihinkään rintojen röyhistelyyn ei ole aihetta, mutta suunta on oikea. Kaupunginvaltuuston 
hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman täytäntöönpanon on jatkuttava. Se on minun 
tehtäväni. TT-ohjelman mukainen selvitys ruokapalveluiden ja siivoustoimen yhdistämisestä 
yhdeksi sisäiseksi palveluyksiköksi on nyt valmistelussa. Siis sisäiseksi palveluyksiköksi eli 
palveluiden ulkoistaminen ei ole valmistelussa. Jotta työmailla säilyy työrauha, heti alkuun 
järjestettiin koko ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstölle valmisteluvaiheen infotilaisuus. Päätöksiä 
ei ole vielä tehty. Ne tehdään aikanaan, kunhan löydämme oikeat sävelet tähänkin lauluun. 
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tällä tavoitellaan tuottavuuden parantamista uusien 
toimintatapojen avulla – mikäs siinä.  
 
Mielenkiinnolla, pikemminkin suurella jännityksellä, odotan sitä, kuinka hyvin olemme ottaneet 
vastaan työnantajan reilun tarjouksen henkilöstösäästöjen toteuttamisesta vapaaehtoisuuden 
pohjalta. TT-ohjelman mukainen säästötavoite puolitettiin. ”Ei huano”, se on syytä muistaa. Toivon, 
että elokuun jälkeen tehtävä laskema osoittaa riittäviä säästöjä. Minusta vapaaehtoisuus on reilu 
tarjous verrattuna joihinkin pakkokeinoiksi luokiteltuihin toimenpiteisiin. Mitä ne olisivat, niistä ei ole 
päätöksiä eikä edes suunnitelmia. Vapaaehtoisuus tarkoittaa aidosti sitä, että ketään ei pakoteta, 
eikä ketään osoiteta sormella, jos vapaiden pitämiseen ei ole oikeasti mahdollisuutta joistakin 
henkilökohtaisista syistä. Sen sijaan itse pidän erittäin harmillisena, jos joissakin työpisteissä 
päätetään protestoida, kuulemma jopa painostaa kaikkia olemaan yhteistä suositustamme 
vastaan. Luotetaan vielä siihen, että tavoitteemme toteutuu. Tarvitsemme talkoohenkeä ja 
yhteisvastuusta toisistamme – jaettu niukkuus on helpompi niukkuus – reilu peli. 
 
Ai niin. Puolivuotta Ulvilan kaupunginjohtajan virassa tuli täyteen maaliskuun lopussa. Mitä sitten? 
Sitä vaan, että virassani noudatettiin puolen vuoden koeaikaa. Se on nyt sitten lusittu. Hoidin 
töitäni ensimmäisen puolivuotta niin sanotusti omalla vastuulla. Puolen vuoden koeaikana minua 
varmaankin tarkkailtiin ja minusta olisi tarvittaessa ollut varsin helppo päästä eroon. Onneksi ei 
haluttu päästä. Kiitos siitä. Tämä on upea virka. Olen ylpeä Ulvilasta ja virastani 
kaupunginjohtajana – tosin nöyrästi ylpeä. Aurinkoista kevättä!  
Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   
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Haluaisin niin uskoa, mutta kun samanaikaisesti kaikki asiantuntijaprofessorit ja –lääkärit sanovat, että nyt 
ollaan maassamme keittämässä kaikkien aikojen SOTE-soppaa, niin vaikeata se on uskoa. Vaikka asiaa 
katsoisi kuinka sinivalkoisin tai -punaisin lasein, niin varsin hajanaiselta tuntuu.  SOTE-sopan keittoon on nyt 
vaihdettu ministeri, perustettu erilaisia asiantuntijatyöryhmiä sekä poliittisia työryhmiä ja annettu aikatauluja 
niin tiuhaan, että kärryillä on tuskin kukaan. Nyt SOTE-uudistuksen väitetään olevan ratkaistuna. Nyt on 
kuulemma tehty kaikkien aikojen suurimmat linjaukset ja muutokset, sanotaan – uskoako vai ei, sen aika 
näyttää.  

Onko Ulvila vetovoimainen? Miksi väki vähenee ja miten saisimme väestökehityksemme kasvu-uralle, 
kysyttiin valtuustoaloitteessa. Nykytrendi vaan on se, että valtakunnallisesti väestö keskittyy pääkaupunki-
seudulle ja maakunnallisesti väestö keskittyy alueellisiin keskuskaupunkeihin. Talouden kasvualueet ja -
keskukset ovat olleet vetovoimaisimpia. Väestökehityksen kääntäminen nopealle kasvu-uralle ei ole 
mahdollista myöskään Ulvilassa. Sen sijaan pitkäjännitteinen kaupungin kehittäminen on mahdollista. Veto-
voimaisuuteen voidaan vaikuttaa vain pitkäjännitteisellä toiminnalla, ei opettamalla tai syöttämällä pelkkiä 
mielikuvia. Ihminen itse tekee valintansa, halusimme sitä tai emme. 

Yksi ymmärrettävin vetovoimaisuuden mittari on toimivat julkiset peruspalvelut. Ne palvelut, joita ihmiset 
tarvitsevat ja käyttävät päivittäin arkielämässään. Lapsiperheille tulee olla riittävästi päivähoitopaikkoja, kou-
lutustarjonnan tulee olla monipuolista tasokkaassa oppimisympäristössä, sosiaali- ja terveyspalveluiden 
saatavuuden tulee vastata kysyntää, rakennusten, katujen ja puistojen tulee olla kunnossa. Myös 
kulttuuritarjonta ja harrastusmahdollisuudet ovat tekijöitä, joita ihmiset arvostavat ja ottavat huomioon 
asuinkuntaansa valittaessa. Tutkimusten mukaan ratkaisevin tekijä asuinpaikan valinnassa on sittenkin työ - 
sekä omat että puolison työllistymismahdollisuudet. Ihmiset ovat kuitenkin nykyisin valmiita kulkemaan 
aikaisempaa pidempiä työmatkoja kodin ja työpaikan välillä. Kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaisi 
kuitenkin päivittäistavarakaupan olevan kävelymatkan päässä kotoa. Tutkimusten mukaan muuten selvästi 
vähiten asumispaikan valintaan vaikuttava tekijä on asuinkunnan tuloveroprosentti, eli se niistä puheista.  

Kunnalla tulee myös olla aina riittävästi monipuolisia tontteja eri maankäyttötarkoituksiin. Ulvilan kaupungin 
tulee jatkossakin huolehtia siitä, että kaupungilla on jatkuvasti tarjottavana määrällisesti riittävästi 
monipuolisia tontteja erilaiseen asumiseen sekä elinkeinotoimintaan. Meillä on Ulvilassa tarjolla asumiseen 
sekä perinteisiä taajamiin sijoittuvia niin sanottuja asemakaavatontteja että kyliin sijoittuvia maaseutumaisia 
rakennuspaikkoja. Yritystoiminnan tarpeisiin pystymme räätälöimään eri tarpeisiin soveltuvia tontteja, 
isompia ja pienempiä. Olemme nyt monipuolistamassa asumisen tonttitarjontaa muun muassa Kaasmarkun 
yleiskaavalla.  

Ulvilassa on edelleen hyvät edellytykset kehittää kaupunkia vetovoimaisena, luonnonläheisenä asumisen ja 
yrittämisen satakuntalaisena keskuksena. Vähenevien taloudellisten resurssien myötä tämäkin tehtävä tulee 
olemaan jopa aiempaa haasteellisempaa – ei niin vähäistä virkaa, ettei olisi vähän vaivaakin.  

Kesä on tapahtumien aikaa – myös meillä Ulvilassa. Yksi vetovoimaisuuden mittari on myös erilaisten 
tapahtumien tarjonta, joita kunnassa kuntalaisille järjestetään. Pitää olla elämää. Ulvilasta löytyy pitkin kesää 
musiikkia, teatteria ja urheilua kaikissa muodoissa, on markkinoita ja muuta riehaa. Ei siis muuta kuin 
osallistumaan – toki huilatakin sopii – vaikka ihan omissa oloissa. 

Aurinkoista kesää – ainakin odottaen! 

Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   
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Jo joutui armas aika 

Suvi suloinen on saapunut, vissiinkin. Kalenterini ainakin kertoo, ja aika ajoin saman todistaa myös 
kesäinen ilma. Siitä on jotakuinkin tasan vuosi, kun ryhdyimme siirtämään kotiamme Harjavallasta 
uuteen asuntoomme Ulvilan Palovainioon. Vuosi on vierähtänyt kuin siivillä. Toisaalta, on täällä 
saatu aika paljon aikaan ja tapahtunutkin – yhtä jos toista. Kaikista mieluisinta minulle on ollut 
kaiken kiireen keskellä se, että olen tavannut ja saanut niin paljon uusia tuttavia. Teitä on satoja, 
taitaa olla tuhansia. Minusta on – ihan oikeasti – kiva jutella kuulumisia ”turuilla ja toreilla”. 
Fiksummat sanoisivat, että tämä on avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kuntalaisten suuntaan. 

Suvesta sen verran, että kaupungintalolla keskitetään kesälomia heinäkuulle, joten silloin talolla on 
hiljaisempaa. Välttämättömät asiat hoituvat kuitenkin lähes normaalisti. Ai juu - kaupunginvaltuusto 
pitää 100-vuotisjuhlakokouksensa Hansa-markkinoiden yhteydessä lauantaina 3. elokuuta, näillä 
tietämin klo 13.00. Vaikka itse kokous onkin juhlateltassa, olen varannut poutaisen sään toiveelle 
iltarukoukseni viimeisen virkkeen – varatkaa toisetkin, jos on tilaa. Juhlakokousta voi tulla 
seuraamaan paikan päälle - tervetuloa. 

Pari mieluisaa päätöstä ennen kesälomia. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit sai vapautuksen 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta eräiden vuokrakiinteistöjen käyttö- ja 
luovutusrajoituksista. Tarkoituksena on nyt asuntokannan omistusjärjestelyillä sopeuttaa yhtiön 
omistukseen jäävän vuokra-asuntokannan tarjonta kysyntää vastaavaksi eli parantaa käyttöastetta. 
Toimenpiteellä pyritään kohtuullistamaan ja hillitsemään asuntojen vuokrien nousua. Vuonna 2012 
Vuokrakotien käyttöaste ja vuokratulojen toteutumisaste oli vain 82 %. Yhtiön taloudellinen tila on 
huono. Asuntokannan sopeuttamisjärjestelyissä taataan kuitenkin asukkaiden asumisturva ja 
järjestelmän mahdollistaessa asukkaille annetaan etuosto-oikeus vuokraamaansa asuntoon. Nyt 
kun mitään hallinnollisia päätöksiä ei ole vielä tehty, järjestetään kaikille osallisille eli asukkaille 
valmisteluvaiheen tiedotus-/keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa informoidaan ja kuullaan asukkaita 
päätöksenteon valmistelua varten. Kutsut tilaisuuteen ovat jo lähteneet. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on puolestaan myöntänyt Friitalan koulun lähiliikuntapaikan 
rakentamiseen valtionavustusta 146.000 euroa. Vaikka avustus on ennakkolaskelmiamme 
pienempi, olemme esittämässä, että työt käynnistetään syksyllä. Sovitamme sitten vain vuonna 
2014 tuon puuttuvan loppurahoituksen investointibudjettimme sisäisillä muutoksilla, ainakin näin 
esitämme. Koulun piha-alue oli viime syksynä sellainen sisäpihajärvi, että nyt se pihapiiri on 
hoidettava kuntoon. Kustannusarviota karsittiin jo viime vuonna niin tiukoille, että siinä ei enää 
karsinnan varaa taida olla. Siispä - ”näillä mennään”. 

Lastentalolla käynnistyvät työt. Lastentalon muutostyöt uutukaisiksi päiväkotiloiksi ovat 
käynnistymässä – ja työhön varatut rahat riittävät, hienoa. Tältä ainakin näyttää nyt kun saadut 
tarjoukset on avattu. Urakoiden yhteenlaskettu loppusumma oli oikeastaan meille ihan myönteinen 
yllätys – joskus näinkin päin. Suunnitelmat on esitelty myös päättäjillemme. Yleinen palaute on 
ollut hyvin myönteistä – ”hieno juttu, hyvältä näyttävät”, on todettu monesta suusta. Toivotaan 
vielä, että myös lapset pitävät aikanaan uusista tiloistaan – toki pitävät, veikkaa Rekon ja Tuuren 
JusuVaari.  

Nautitaan kesästä – satoi taikka paistoi. 

Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   
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Kesä on kääntymässä syksyksi. Kesän huipputapahtumat ovat monilta osin jo takanapäin, mutta 
onneksi eivät kaikki. On ollut ministeri- ja valiokuntavieraita, Leineperi on ollut esillä lukuisine 
tapahtumineen, kesäteatterit ovat näytelleet, sadat naperot ovat pelanneet pesäpalloa, on juhlittu 
jokisillan 60-vuotista taivalta, on vietetty Vanhan Musiikin Viikon 10-vuotisjuhlavuotta, 
kaupunginvaltuusto on kokoustanut 100-vuotista olemassaoloaan upeassa jokimaisemassa, on 
juostu juoksijoilta kiitosta saanut ensimmäinen Hansajuoksu, on vietetty Ulvila-päivää sekä palattu 
keskiajalle Hansamarkkinoiden kansainväliseen tunnelmaan. Lisäksi Ulvilassa on järjestetty koko 
joukko erilaisia perinteisiä tai uusia tapahtumia, joten tästä luettelosta jäi varmasti pois lukuisia 
kesäisiä tapahtumia. Tapahtumamme ovat onnistuneet eli iltarukoukseni on tepsinyt - jälleen 
kerran. Nuo edellä luetellut tapahtumat tulivat mieleeni siitä syystä, että minulla on ollut 
kyläpäällikkönä niissä jotakin roolia tai tekemistä – vähintään puhumista, sopimista ja päättämistä. 
Suuret kiitokset kaikille toimijoille – unohtamatta ainuttakaan Teistä. 

Yhdistymisselvitys laitetaan työn alle. Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013. Ykskantaan 
- lain mukaan Ulvilan on tehtävä tällainen yhdistymisselvitys lain määrittelemällä selvitysalueella. 
Porin kaupungin valtuusto oli esittänyt Harjavallan ja Ulvilan kaupungeille sekä Luvian, Nakkilan, 
Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnille yhteisen kuntajakoselvityksen tekemistä. Asiasta on 
nyt päätetty juhlavaltuustossa siten, että Ulvilan kaupunki osallistuu Porin kaupunginvaltuuston 
esityksen mukaisesti kuntarakennelain tarkoittaman yhteisen kuntajakoselvityksen eli yhdistymis-
selvityksen tekemiseen. Päätimme siis yksimielisesti, että noudatamme Ulvilassa jatkossakin lakia. 

Kuntarakennelain toteuttaminen etenee selkeästi kolmessa eri vaiheessa. Ne ovat 
yhdistymisselvitys, selvitykseen perustuva mahdollinen yhdistymisesitys ja yhdistymissopimus. 
Ulvilan kaupunki on päättänyt tässä vaiheessa osallistua 1. vaiheen eli lain tarkoittaman yhdisty-
misselvityksen laatimiseen. Nyt selvitetään edellytykset, hyödyt ja haitat ennen kuin ollaan 
puolesta tai vastaan. Vasta yhdistymisselvityksen ja siitä tehtyjen johtopäätösten valmistuttua, 
kaupunki päättää erikseen valtuustotasolla, jatkaako Ulvilan kaupunki toteuttamista seuraavaan 2. 
vaiheeseen eli mahdollisen yhdistymisesityksen laatimiseen. ”Näillä mennään” – rauhallisesti, 
maltilla ja hyvässä yhteishengessä ilman suurempaa uhoa tai intohimoa – suuntaan tai toiseen.  

Oma kesäni on kulunut pitkälti täällä kaupungintalon yläkerran kulmahuoneessa. Koska 
aloitin työt viime syksynä Ulvilassa kesken lomanmääräytymiskauden, niin vuosilomakertymäni ei 
ollut vielä normaalin pituinen. Tästä syystä varsinaista kesälomaa tuli pidettyä kokonaista 9 
työpäivää. Muutoin olenkin päivystänyt melko tiukkaan täällä kaupungintalon kulmahuoneessa. 
Asioita on ollut, tullut ja mennyt todellakin laidasta laitaan.  

Vaihdettuani lomarahojani vapaaksi, pääsen elokuun puolessa välissä suuren intohimoni pariin eli 
matkustan Moskovaan seuramaan yleisurheilun MM-kisoja 11 päivän ajaksi. Jos siis näette TV:n 
MM-kisalähetyksissä katsomossa oranssinvärisen pikeepaidan, jossa lukee, että ”Kotipesä 
Ulvilassa”, se olen varmuudella minä. Lupaan moikata, jos satun kameran silmään, kuten 
todistettavasti satuin edellisissä MM-kisoissa Etelä-Koreassa pari vuotta sitten. Tiedossa on 
pariviikkoinen annos yleisurheilua maailman huipulla. Taidanpa näin urheilumiehenä sanoa – 
jeeee!  

Kesä on hienoa aikaa – tosin ei talvessakaan mitään vikaa ole. 

Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   
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Syyskausi on käynnistynyt. Kunnallishallinnossa syyskausi tarkoittaa, että seuraavan vuoden 
talousarviota kasataan otsa hiessä. Lautakunnille on annettu talousarvion laatimisohjeet. Niitä 
tulee noudattaa ja raameissa tulee pysyä, siitä lähdetään. Lautakunnat käsittelevät omat 
talousarvioehdotuksensa 6.9.2013 mennessä. Käytännössä vuoden 2014 talousarviota laaditaan 
nollalinjalla. Kaiken korotusvaran syö nimittäin erikoissairaanhoidon kustannusten nousu. Niille 
täällä kotinurkissa ei oikeastaan mahdeta yhtään mitään. Vuoden 2014 talousarviosta päätetään 
lopullisesti joulukuun valtuustossa. 

Käytettävissä olevien tietojen ja ennusteiden perusteella tämä vuosi on mennyt odotettua 
paremmin. Talousarvio tehtiin todella tiukaksi, jopa niin tiukaksi, että sen toteutumista epäiltiin. 
Alkuvuodesta, kun saimme vuoden verotulokertymän ennusteita, näytti siltä, että vajetta syntyy. 
Nyt näyttää kuitenkin selkeästi paremmalta. Ei kuitenkaan nuolaista ennen kuin tipahtaa eli 
katsotaan toteutumat vuoden lopussa. Vaikka olemme eläneet ”tarkan markan” taloutta, työt on 
hoidettu. Kiitokset henkilökunnalle – olette osallistuneet tähän ”tarkan markan” talouteen ja 
säätötalkoisiin kiitettävästi.   

Kuntarakenneuudistuksen yhdistymisselvitystä varten on perustettu melkoinen organisaatio. 
Kahdeksan yläotsikon alle kasataan 15 viranhaltijatyöryhmää sekä lisäksi yksi poliittinen 
ohjausryhmä. Selvitystyöhön on näiden työryhmien kautta sitoutunut tai sitoutettu yli 200 henkilöä 
selvitysalueen kymmenestä kunnasta. Se on suuri määrä ihmisiä, työtä, aikaa ja rahaa. Aikataulua 
tai työohjelmaa tälle selvitystyölle ei vielä ole tehty, mutta kevään kuluessa pitää jotakin saada 
aikaan. Sekä Ulvila että monet muut kunnat ovat päättäneet tehdä erikseen valtuustotason 
päätöksen mahdollisesta siirtymisestä selvitystyön toiseen vaiheeseen. Toinen vaihe on 
varsinaisen yhdistymisesityksen laatiminen. Viimeistään tässä vaiheessa pitää jatkossa olevien 
olla vakavissaan. Nyt tehdään, kun on pakko – ja niinhän se toki on. Ulvilan kaupunginvaltuuston 
kanta on se, että teemme nyt yhdessä selvityksen, jonka lopputulosten ja yhteenvedon pohjalta 
voimme itse arvioida onko seuraavaan vaiheeseen siirtymiselle riittäviä perusteita. Itse 
kunnioittaisin selvitykset tuloksia, sillä muutoin on mennyt täysin hukkaan työtä, aikaa ja rahaa. 
Onpa sitten kysymys Ulvilan kaupungista tai jostakin muusta kunnassa, seuraava päätös on 
prosessin tärkein päätös – mukaan toiseen vaiheeseen vai ei – siitä päätetään. Sen päätöksen 
jälkeen ei enää taida olla lähtöruutuun palaamista. Mahdolliset yhdistymisesitykset tehtäneen 
vuoden 2014 loppuun mennessä – ellei aikatauluun tule SOTE-lain käsittelyn myötä mutkia 
matkaan. Mahdollisia liitoksia odotetaan tehtävän vuosina 2015 – 2017. Aika näyttää tehdäänkö. 

Terveiset Kuntajohtajapäiviltä. Minulla oli mahdollisuus tavata Espoossa Kuntajohtajapäivillä 
toissaviikolla 270 suomalaista kuntajohtajaa. Keskusteluissa kävi selväksi, että haasteet ovat 
samansuuntaiset lähes kaikissa suomalaisissa kunnissa. Eurot ovat tiukassa ja päätökset ovat 
vaikeita, mutta niitä on tehtävä. Meillä Ulvilassa ei ole asiat yhtään heikommin kuin muuallakaan, 
monilta osin oikeastaan ihan päinvastoin. Meillä monet asiat ovat edelleen ihan kohtuullisella 
tasolla ja hallinnassa. Näin ei enää ole kaikkialla. 

Ja sitten - päivillä esitettiin suomalaisen kuntajohtajan tuntomerkit. Kunnallisjohtajalla tulee olla: 
suuret korvat, terävät silmät, vilkas mielikuvitus, virtahevon nahka, urheilijan kunto, puliukon vatsa, 
kotkan katse, Pelle Pelottoman innovatiivisuus, Mikki Hiiren rohkeus, Tintin uteliaisuus ja 
riskienottokyky, muurahaisen ahkeruus ja kaiken lopuksi sammumaton toive siitä, että asiat ovat 
naapurikunnassa vieläkin huonommin – että tällaisia kyläpäälliköitä.  

Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   
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Vuosi on kulunut. Mistäkö huomasin, että yksi vuosi oli kulunut? No siitä, että Ulvilan paloasemaa 
oltiin taas lakkauttamassa. Tismalleen vuosi sitten kaupunginjohtajan ensimmäisinä työpäivinäni 
kuulin aamuradiosta uutisen, että Ulvilan paloasema suljetaan. Teimme tuolloin yhdessä 
voimakasta edunvalvontatyötä, eikä paloasemaa suljettu. Jälleen tänä syksynä, luin aamiaisella 
lehdestä uutisen, että Ulvilan paloasema suljetaan. Joko taas – tuotahan emme purematta niele, 
olivat tuliset ajatukseni. Aikaisesta aamusta alkaen asiaa selviteltiin taholla jos toisella useamman 
henkilön voimalla. Puheluita ja sähköposteja lensi bittiavaruudessa megatolkulla. Välittömällä 
asiaan tarttumisella ja edunvalvonnalla saimme yhdessä ainakin siirrettyä tuota päätöstä.  
 
Pelastusjohtaja hälytettiin selvittämään asiaa heti seuraavana maanantaina kaupunginhallitukselle, 
joka tekikin lausuntoonsa lakkauttamisen sijasta esityksen vuorovahvuuden nostamisesta yhdellä 
palomiehellä. Siihenkin taitaisi löytyä perusteet. Ulvilan paloaseman päätoiminen miehistö palvelee 
myös Porin itäisiä kaupunginosia ja Nakkilaa. Edelleen Ulvilan päätoiminen miehistö muodostaa 
välittömässä lähtövalmiudessa olevan ympärivuorokautisen ensivasteyksikön, joka täydentää 
päivystävää ambulanssia. Ulvilan paloasemasta on muodostunut ajan myötä monen 
maakunnallisen toiminnon toteuttaja. Korjaamotoimintojen keskittäminen, letkujen pesu- ja 
huoltotoiminnot sekä maaöljyvahinkojen torjuntakalusto lienevät näistä merkittävimmät. Ulvilan 
keskeinen sijainti Satakunnassa ja hyvät asematilat mahdollistavat monia tämän tyyppisiä 
keskeisiä asioita, joita jouduttaisiin miettimään uudelleen Ulvilan paloaseman miehityksen 
lakkauttamisen myötä. Johan nyt on piru, jos eivät jätä paloasemaamme rauhaan. Meillä on yksi 
toive – ei palata asiaan taas ensi syksynä. Huomaamme kyllä muutoinkin, että vuosi on taas 
kulunut. 
 
Lastentalon työt etenevät. Kaupungintalon vieressä sijaitsevaan Lastentaloon saneerattavan 
päiväkodin muutostyöt ovat hyvässä vauhdissa. Uskomme vahvasti, että siihen saadaan 
kohtuurahalla toimivat päiväkotitilat ja niin ovat sanoneet alan ammattilaiset eli varhaiskasvatuksen 
ihmiset. Samassa yhteydessä muuttuu hieman myös kaupungintalon ympäristö. Päiväkodin uusi 
piha-alue rakennetaan entisen paikoitusalueen tilalle. Tästä johtuen joudumme rakentamaan 
hieman lisää uutta paikoitustilaa kaupungintalon edustalle. Uusi paikoitusalue valaistaan ja 
rakennetaan tyylikkääksi, toimivaksi ja samalla kaupungintalon vanhan osan ylväitä etuovia 
nykyistä paremmin ”ruokkivaksi”. Jatkossa on siis todennäköistä, että kaupungintalolle käynti siirtyy 
joiltakin osin takaisin vanhan osan pääovelle. Raivauksen yhteydessä puustosta joudutaan 
poistamaan muutamia runkoja, mutta alue tulee olemaan valmistuttuaan upeaan arkkitehtoniseen 
miljööseen erinomaisesti sopiva. Näin pääsee myös arkkitehti, professori Veijo Martikaisen vuonna 
1967 valmistunut Ulvilan kaupungintalon vanhaosa kokonaisuudessaan nykyistä paremmin esille.   
 
Tarua, vaiko totta? Tarina kertoo, että uuden kunnantalon kantaosan rakentamispäätöksen teki 
60-luvulla silloinen Ulvilan kunnanvaltuusto reissukokouksessaan Kunnallisopistolla Tuusulassa. 
Kun kunnantalo valmistui, niin kuntalaiset pitivät rakennusta tarpeettoman suurena ja kalliina. 
Tästä seurasi se, ettei seuraavaan kunnanvaltuustoon valittu ainuttakaan edellisen valtuuston 
valtuutettua – ”sitä saa, mitä tilaa vai kansa tietää”. 

Tarina kertoo edelleen, että 90-luvulla laajennusosan suunnittelussa yhdeksi suureksi asiaksi nousi 
se, osoitetaanko kellarikerrokseen varaus edustussaunaosastolle. Luottamushenkilöt olivat jyrkästi 
asiaa vastaan. Heidän mielestään varausta ei pidä tehdä, eikä ainakaan rakentaa edustussaunaa, 
sillä jos saunatilat rakennettaisiin, niin luottamushenkilöiden mielestä kunnantalon väki ei sitten 
muuta tekisikään, kuin saunoisi päivät pääksytysten eli yhtenään. Saunaa kaupungintalolle ei ole 
koskaan rakennettu, mikä tietenkin on ollut näillä päillä ajateltuna ihan viisas päätös.    

Ja nyt saunaan – mutta ihan täällä kotona! 
 
Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   
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Minulta on kysytty useampaan otteeseen, miksi Ulvilan kaupunki ei osta käyttövettään Porin 
kaupungilta. On esitetty, että koplataan putket kiinni yhteiseen verkostoon ja maksetaan Porille 
käyttämästämme vedestä sopimuksella määritelty hinta. Tähän piti tarttua. Sain teknisen osaston 
tekemät laskemat siitä, paljonko Porista verkostoomme toimitettu vesikuutio meille maksaisi.  
 
Koska emme satu sijaitsemaan pohjavesialueen päällä, joudumme valmistamaan käyttövetemme 
itse. Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen perusteella Ulvilan oman veden valmistushinta on 39 senttiä 
kuutiolta. Voimassa olevan sopimuksen mukaan Porin kaupunki toimittaisi vettä kaupungin rajalta 
alkavaan Ulvilan omaan verkostoon hintaan, joka olisi 60 % Porin kuluttajien vesitaksasta. Siitä 
suoraan laskettuna toimitetun vesikuution hinta kaupunginrajalla olisi 70 senttiä kuutiolta. Lisälasku 
tuosta kaupasta olisi noin 230 000 euroa/vuosi – siis kalliimpi kuin omasta veden valmistuksesta. 
Laskelman päälle tulisi vielä se, että Pori nostaa ensi vuonna vesitaksojaan 6 prosenttia – ”tosta 
vaan”. Tämän lisäksi kaikki Ulvilan kaupungin alueella oleva vedenjakelutekniikka tulisi Ulvilan 
edelleen itse rakentaa ja pitää kunnossa, joten niihin liittyvät rahoituskulut ja poistot säilyisivät 
entisinä. Taloudellisia perusteita tuolle vesikaupalle ei siis ole. Vedenlaadusta voidaan tietenkin 
olla montaa mieltä, mutta kaikella on hintansa – sanotaan. Minulle ainakin kelpaa ihan hyvin myös 
Ulvilan oma vesi, vaikka olen aiemmin tottunut käyttämään suoraan Järilänharjusta verkkoon 
pumpattua lähes lähdeveden tasoista pohjavettä.  
 
Kohtuullista kasvua. Sain käteeni tiedot Ulvilan yrityskannan muutoksista parin 
viimevuosikymmen ajalta. Vuonna 1995 Ulvilassa toimi 576 yritystä, vastaava luku kymmenen 
vuotta myöhemmin vuonna 2005 oli 669 yritystä. Vuonna 2012 Ulvilassa toimi jo 812 yritystä. ”Ei 
huaano”, voi todeta. Koska Ulvila on tyypillinen kehyskunta, missä asutaan viihtyisässä 
asuinympäristössä, mutta käydään paljolti muualla töissä, on työpaikkaomavaraisuusasteemme 
ollut pitkään melko alhainen. Siinäkin on nyt ollut varsin kohtuullista kasvua. Vuonna 2005 
työpaikkaomavaraisuusasteemme oli vain 60,8 %, kun se vuonna 2011 oli jo 70,4 %. Siinä on 
kymmenen prosenttiyksikön kasvu. ”Ei huaano”, voi todeta. Kyse on pääsääntöisesti yksityisen 
sektorin eli yritysten luomista uusista työpaikoista eikä laskennallisesta asukasluvun alenemisesta 
johtuvaa matemaattista lisäystä. Sen ilon vien nyt Teiltä, jotka niin luulitte.  
 
Vuosi 2014 tulee olemaan meillä Ulvilassakin todella tiukkaa taloudenpidon aikaa. Sen varjolla, 
että olemme pääsemässä vuoden 2013 osalta selkeästi ennakoitua parempaan taloudelliseen 
tulokseen, emme voi hellittää hitustakaan – oikeastaan ihan päinvastoin. Kun samanaikaisesti 
valtionosuudet pienenevät 1 – 1,5 miljoonalla eurolla ja erikoissairaanhoidon menot kasvavat 
saman verran, katoaa budjettipohjastamme 2 – 3 miljoonaa euroa. Se, mitä nyt olemme saamassa 
aikaan, riittää vain tälle vuodelle – kiitokset tästä kuitenkin kaikille. Valtio siis näyttää, ”pojat - ei 
riitä”. Ensi vuodelle meillä on uudet, ja entistä kovemmat, haasteet.  Hoidetaan hommaa edelleen 
hyvässä yhteishengessä ja sillä periaatteella, että pidetään ”oma pesä kunnossa”, niin olemme 
vahvemmilla – tilanteessa kuin tilanteessa. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2014 
talousarviosta joulukuussa, mutta jo nyt tiedämme, että ”pakkaselle” näyttäisi tuleva vuosi 
menevän – yhden kuntataloutemme kohtuuvuoden jälkeen.  
 
Lopuksi muistellaan vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen linjauksia. Nyt kun esillä ovat 
kuntarakenne- ja SOTE-uudistukset on ollut esillä myös se, mitä palveluita ja kenelle yhteiskunnan 
tulee tuottaa ja millä hinnalla. Vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksessa oli tähänkin kysymykseen jo 
selkeät linjaukset. Asetuksen mukaan kunnilla oli velvollisuus avustaa vain työkyvyttömiä ja 
sairaita, vanhuksia ja alaikäisiä. Työkykyisten henkilöiden avustaminen jäi kuntien omaan 
harkintaan siten, että heille sai antaa apua vain työtä vastaan. Ehkäpä tässäkään uudistuksessa ei 
nyt palata ihan vaivaishoitoasetuksen mukaisiin palveluiden tuottamisperiaatteisiin, joita pantiin 
täytäntöön 1800-luvun lopun yhteiskunnassa - vai pitäisikö sittenkin palata – no ei pitäisi.    
 

Jukka Moilanen, kaupunginjohtaja   



Kyläpäällikön kolumni                                                                      3.12.2013/jmo 
 
Aika on kulunut kuin siivillä. Ennen muinoin sanottiin, että jos haluat kolmen kuukauden kuluvan 
nopeasti, ota vekseli. Vekseli, kun erääntyi maksettavaksi takaisin yleensä kolmen kuukauden 
kuluttua. Nyt tuntuu siltä, että jos haluat vuoden kuluvan nopeasti, tee kunnalle talousarvio. Vuosi 
on nimittäin kulunut todella nopeasti. Olemme taas tekemässä Ulvilan kaupungille talousarviota.  
 
Talousarviostamme vuodelle 2014 näyttää pakostakin tulevan miinusmerkkinen – ”ei maha mittää”. 
Se on kuitenkin hyväksyttävissä - näissä olosuhteissa. Jaa, että miksi? Yhtäältäkin siksi, että tämä 
kuluva vuosi näyttäisi toteutuvan ennakoitua paremmin. Tuottavuus- ja toimenpideohjelman 
toteuttaminen on purrut omalta osaltaan. Lisäksi meillä on jäljellä aiemmilta vuosilta liikkumavaraa 
lähes kolme miljoonaa euroa, jota emme siis nyt näyttäisi joutuvan syömään. Teimme talousarvion 
tälle vuodelle noin puoli miljoonaa euroa miinukselle, mutta paremmin tullee käymään. Olemme 
onnistuneet monessa ja kiitokset siitä kuuluu koko joukkueellemme. Arviomme on, että 
tilinpäätöksessä vuodelta 2013 tullee tilikauden tulos olemaan jopa 0,5 M€ parempi kuin tämän 
vuoden talousarvio tehtiin – aika näyttää, onko?   
 
Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen osalta olen siitä erityisen tyytyväinen, jopa ylpeä, ettemme 
kaupungin toimin velkaannuta meitä ulvilalaisia yhtään enempää. Päinvastoin velkamäärämme 
asukasta kohden tulee jopa hieman laskemaan – ”ei huaaano” samalla, kun yleisesti tiedetään, 
että valtio ja kunnat velkaannuttavat itseään koko ajan ”silmät korvat täyteen”. Sinetin 
talousarviollemme antaa joulukuussa kaupunginvaltuusto.  
 
Meiltä löytyy montaa monessa. Minulla oli viime viikolla mahdollisuus tutustua kahteen Ulvilassa 
sijaitsevaan toimipisteeseen. Toisen historia Ulvilassa, toki silloisessa Kullaan kunnassa, alkaa 50-
luvulta ja toisen historia on vasta alkamassa. Kertomisen arvoisia ovat kumpikin. Tuo pidemmän 
historian omaava paikka on ”Kullaan Metsäopisto”. Siellä on vauhti päällä ja siitä pidän. 
Monipuolista luonnonvarakoulutusta on tarjolla, toimintaympäristö on kunnossa, parhaillaan 
rakennetaan uutta upeaa oppilasasuntolaa, ihmiset tekevät työtään myönteisessä hengessä, kaikki 
opetusvälineet ja -laitteet ovat laadukkaita ja ajan tasalla. Oli hienoa kaadella 
metsäkonesimulaattorilla mäntytukkia pinoon – urkenisikohan siitä sitten seuraava ura minullekin? 
Metsäopistolta nimittäin saisi aikuiskoulutusta myös tuohon hommaan. Muistetaan siis, että 
tällaistakin on Ulvilassa ja toivotaan, että siellä saadaan kaikki oppilaspaikat täytetyksi. Pidetään 
siitä ”älämölöä” – itse kukin! 
 
Toinen paikka, johon sain yhtenä viime viikon iltana tutustua, on Syömishäiriöisten 
kuntoutusyksikkö Kallio, Sunniementiellä Harjunpäässä. Vastaavan tyyppisiä yksiköitä on 
Suomessa vain muutama. Marraskuun alussa sellainen on perustettu Ulvilaan. Kalliossa tullaan 
kuntouttamaan syömishäiriöön sairastuneita nuoria ja nuoria aikuisia. Sairaus on erittäin vakava ja 
se koettelee aina kaikkia sairastuneen läheisiä. Kyseessä ei todellakaan ole mikään ”pikku 
flunssa”, sillä kuntoutusjaksojen pituus vaihtelee asiakkaan tilanteen mukaan kolmesta 
kuukaudesta jopa vuoteen. On siis syytä toivoa, että niissä todetuissa tapauksissa, joissa tällainen 
kuntoutushoito on paras ja ainut oikea hoitokeino, Kallio otetaan vakavasti huomioon 
hoitopäätöksiä ja maksusitoumuksia annettaessa. Kalliossa tekee työtään laaja-alaisella 
koulutuksella ja osaamisella varustettu asiantuntijajoukko. Hieno homma! 
 
Ai juu! Teatteri ULPU:lla on todella upea esitys Agatha Christien klassikosta Hiirenloukku 
  – kiitos ja onnea upeasta 20 vuoden teatteritaipaleesta – menkääpä kaikki katsomaan! 
 
Iloista Joulunodotusta meille kaikille – kyllä ne talvi- ja jouluvalot saavat jo pihapiireissä 
loistaa!  
 
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen 
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