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Kuinkahan sille mahtaa nyt käydä – nimittäin suurelle valtionosuusuudistukselle? Silloin kun joku
tietty ja rajattu potti rahaa osoitetaan uusilla jakoperusteilla pitkälti samoille kunnille kuin
aikaisemminkin, löytyy aina koko joukko niitä, jotka häviävät uudistuksessa. Näin on käynyt aina
ennenkin, kun on tehty suurta valtionosuusuudistusta vuosikymmenien kuluessa. Ainakin vielä
aikaisemmin suuri uudistus on jäänyt tekemättä. Väitän, että uudet koelaskelmat tulivat tälläkin
kerralla hyvin monille jopa suurena yllätyksenä. Oikeastaan ne tulivat hieman yllätyksenä myös
meille Ulvilassakin. Meille tuli koelaskelmissa vähemmän leikkauksia, mitä ehkä pelättiin. Sinänsä
hyvä juttu, mutta joka tapauksessa tiukemmalle tämä vetää tulevien talousarvioiden valmistelun
myös meillä Ulvilassa. Satakunnassakin on monia suuria häviäjiä – etunenässä Merikarvia, jonka
tulevaisuus on nyt ihan oikeasti vaakalaudalla.
Mitäs nyt sitten tehdään? Kohta lausutaan ja jotkut lobbaavat, yrittäen jokainen vaikuttaa ehkä
siihen suuntaan, ettei itselle kävisi ainakaan yhtä huonosti kuin naapurille. Tässähän meinasi jo
selvitysmies Arno Miettinenkin joutua jättämään tehtävänsä selvitystyörupeamansa viime metreillä.
Näin se vaan on – ”politiikka on joskus raadollista peliä – ja joskus ammutaan kovilla”.
Entäs kuntien pakkoliitokset? Niistä ei tykätä kovin monissa kunnissa - ei ainakaan
kehyskunnissa. Pakko on aina, tarjottuna muodossa tai toisessa, kovin vastenmielistä. Selvitetään
nyt vapaaehtoisesti ja tosissaan, mutta ei mielellään ”veitsi kurkulla”. Kun samanaikaisesti pitää
tehdä hallituspolitiikkaa, oppositiopolitiikkaan, kuntarakenneuudistusta ja kunnallispolitiikkaa,
muodostuu tilanteesta hankala hyvin monille päättäjille. Ministerit joutuvat kukin vakuuttelemaan
kansalaisia siitä, ettei mitään pakkoliitoksia ehditä edes toteuttamaan. Vakuutellaan, että nyt
tehdään vain ”hyvä työkalu” tuleville hallituksille, josko sattuisivat sitä tarvitsemaan ja kaipaamaan.
Tietenkin se riippuu siitä, keitä seuraavassa hallituksessa olisi, tultaisiinko tätä ”työkalua”
käyttämään koskaan. Muutamat potentiaaliset hallituspuolue-ehdokkaat ovat jo ehättäneet
ilmoittamaan – etteivät tule käyttämään. ”Ei niin vähäistä tehtävää, ettei olisi jotakin vaivaakin” –
sanotaan.
Vilhelmiinakoti – Jalavan vuokratakuut menivät meillä myös viimemetreillä jonkin verran uusiin
puihini. Asiasta neuvotellaan vielä tällä viikolla, joten sikäli peli ei ole täysin menetetty. Tosin EUlainsäädäntö on nykyisin näillä kohdin varsin tiukka. Kyseessä olisi kunnan antama yritystuki.
Vaikka kyseessä on yhdistyspohjainen toiminta, tuen saaja tulkitaan yrityksesi – ainakin
pääsääntöisesti. Neuvotteluissa yritetään tietenkin etsiä yhdessä sellaisia keinoja, joilla
Satakunnan Sairaanhoitopiirin tytäryhtiö Kiinteistö Oy Satakruunu saisi haluamansa vuokratakuut –
laillisesti. Jos sellaisia keinoja on, ne otettaneen käyttöön. Ellei ole, ei voitane ottaa. Laittomia
päätöksiä emme yksikertaisesti voi tehdä. Tahtotilaa kyllä löytyy, jos vain löytyy pykäliä, joiden
nojalla takaus olisi mahdollista. Olipa edellisessä käsittelyssämme lisäksi hieman
esteellisyystekijöitäkin, jotka edellyttäisivät uutta päätöksentekoa, josko sellaista ollaan tästä
asiasta vielä jossakin vaiheessa tekemässä.
Kaupungin kesätyölupaus toteutuu. Talousarviossamme lupasimme järjestää ensi kesänä
työllistämisteemaan liittyen yhdessä Ulvilan Yrittäjien kanssa kesätyömahdollisuuden yhteensä 80
nuorelle. Olimme ajatelleet, että kaupunki työllistää 40 ja ulvilalaiset yrittäjät puolestaan kesätyön
palkkatuen avulla 40 nuorta. Kaupungin osuus alkaa olla nyt kasassa, sillä meiltä on nyt löytynyt
43 kohtuullisen mielekästä kesätyömahdollisuutta, joihin palkkaamme nuoren. Töitä on
monipuolisesti eri sektoreilta – puistoihin, päiväkoteihin, toimistoon, keittiöihin, siistimistyöhön. On
nimittäin hyvin tärkeätä, että myös kesätyö koetaan mielekkäänä. Sekä työntekijän että
työnteettäjän on voitava tuntea oikean työn oikea mielekkyys. Hiihtolomaviikolla tulee kaupungin
kotisivuilta löytymään käytännön ohjeet, kuinka tulee toimia – ja sitten - ei muuta kuin hommiin.
Mukavaa kevättalvea – meille kaikille!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
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Kyllä – kyllä tämä on ilouutinen!

Ulvilan Seutu -niminen paikallislehti jatkaa ilmestymistään. Tämä oli ilman muuta meille
ulvilalaisille ilouutinen. Jaa, että miksi? Siksi, että yhtä lailla Ulvilan kaupungille kuin täällä toimiville
lukuisille yrityksille, yhdistyksille, seuroille ja muille toimijoille oman paikallislehden uutiskynnys
ajankohtaisten asioiden julkituomiseksi on riittävän alhainen. Mikään maakunnallinen lehti ei
yksinkertaisesti pysty, ymmärrettävistä syistä, uutisoimaan sitä kaikkea pientä ja kivaa, mitä
jokaisen yksittäisen kunnan alueella eri tahoilla järjestetään ja tapahtuu. Paikallislehti sen sijaan
pystyy – ja haluaa uutisoida – mietipä sitä.
”Se, mitä meillä on, sitä pidämme itsestään selvyytenä. Vasta, kun se loppuu, huomaamme
kaipaavamme sitä”, eikö niin? Saamani runsaan palautteen perusteella, näin ajattelivat myös hyvin
useat kuultuaan paikallislehti Ulvilan Seudun loppumisesta. Tiedän, että lehteä luetaan paljon. Toki
on paljon henkilöitä, jotka saavat lukea paikallislehden työpaikalla tai vaikkapa yhdessä naapurin
kanssa. Se toki heille sallittakoon, mutta riittävä tilauskanta on yksi edellytys oman paikallislehden
säilymiselle Ulvilassa. Nyt, kun lehti jatkaa toimintaansa, ovat Ulvilan Seudun vanhat tilaukset
entisellään voimassa, joten niiltäkin osin asia on kunnossa.

Hyvin meni, mutta menkööt. Ulvilan kaupungin talous kääntyi vuonna 2013 ylijäämäiseksi usean
vuoden alijäämäkehityksen jälkeen. Tilikauden tulos oli 2,5 M€ ylijäämäinen. Talousarvio laadittiin
noin 0,5 M€ alijäämäiseksi eli lopullinen tulos toteutui noin 3 M€ talousarviota paremmin – hieno
homma.
Kaupungin maksuvalmius parantui selvästi verrattuna edellisiin vuosiin. Vahvan positiivisen
kassavirran ansioista uusia lainoja ei nostettu. Sen sijaan pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin noin 2,1
M€ ja lyhytaikaista rahoituslimiittiä 1,5 M€. Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa
1.167 €. Vuonna 2012 lainamäärä asukasta kohti oli 1.428 €. Konsernitasolla velkamäärä on
kuitenkin meilläkin jopa huolestuttavan suuri. Suomalaisissa kunnissa oli vuoden 2012 lopussa
lainaa keskimäärin 2.288 €/asukas, joten olemme lainoittaneet elämistämme varsin kohtuudella.
Tilinpäätöksen loistavaan tulokseen on tarvittu koko organisaatiolta kovaa työtä, joustamista,
sitoutumista tiukkaan talousarviokuriin, hitunen onnea ja muutama sattuma. Tästä kaikesta - nöyrä
kiitos. Tulos on loistava ja tämän saavutuksen vähättelyt laitettakoon omaan arvoonsa.

Vuoden 2013 talousarviota parempi talouskehitys muodostaa varsin hyvän lähtötason vuodelle
2014, mutta helppoa ei tule olemaan. Vuoden 2014 talousarvio jouduttiin laatimaan lähes miljoona
euroa alijäämäiseksi. Tuloveroprosentin korotuksen oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä vuodelle 2013
osoittaa se, että vuoden 2014 verotulokertymän on arvioitu laskevan noin 1M€:lla. Samoin on
arvioitu, että valtionosuudet tulevat laskemaan vuonna 2014 noin 1M€:lla. Pysyvän talouden
tasapainon saavuttaminen edellyttää kaupungin palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta
nostavia muutoksia. Helppoja aikoja ei ole edessä – valitettavasti ei helpota vieläkään.

Olemme jälleen ”lapsellisia”. Niin – siinä mielessä, että yhden taantumavuoden 2012 jälkeen
syntyvyys on Ulvilassa jälleen korkeampi kuin kuolleisuus. Ulvilassa on pitkään syntynyt vuosittain
noin 140 – 150 pientä aarretta eli vauvaa. Viime vuonna saimme Ulvilaan näitä aarteita jälleen 142
kapalollista, kuolleisuuden ollessa 124 henkilöä. Näiltä osin olimme plussan puolella 18 henkilöä.
Valitettava muuttotappiomme syntyy kuntien välisestä muutosta, jossa kaiken kaikkiaan ei
pärjännyt satakuntalaisista kunnista kuin neljä kuntaa. Me emme olleet yksi niistä. Yhtä kaikki –
kyllä maailmaan ja meille Ulvilaan vauvoja mahtuu – pieniä tyttöjä ja poikia – tervetuloa!
Te, joiden viherpeukalot syhyävät jo – ei muuta kuin kuokkimaan ja nyppimään!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 3.5.2014

Kunniallinen päätös – nyt se on tehty

U

lvilan Sotaveteraanit ry. oli aikanaan esittänyt, että kaupunki kustantaisi ulvilalaisille Tammenlehvätunnuksen
omaaville veteraaneille päivittäisen lämpimän aterian. Asian käsittely on kestänyt kaupungin koneistossa
aivan liian kauan. Kuten Hietanen toteaa Tuntemattomassa sotilaassa: ”Ei tässä syyllisiä kaivata, vaan Lahtista
ja konekivääriä”. Onneksi asiaan on nyt saatu kunniallinen päätös. ”Lahtista ja konekivääriä” ei löytynyt, vaan Ulvilan
kaupunginhallitus päätti rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan esityksen mukaisesti, että kaupunki kustantaa ja
toimittaa ateriapalveluun oikeutetuille ulvilalaisille sotaveteraaneille neljä ateriaa viikossa. Näin oli yhdessä veteraanien
kanssa sovittu. Kaupungin talousarviokokouksessa myös valtuusto antoi asian myönteiselle päätökselle laaja-alaisen tuen.
Aterioiden toimittaminen on nyt aloitettu. Koska kyseessä on uusi toiminta, uudet reitit ja uudet asiakkaat, on
mahdollista, että alkuvaiheessa saattaa esiintyä joitakin käytännön haasteita – mutta ne fiilataan kuntoon. Veteraaneille
on nyt toimitettu kirje, jossa on toimintaohjeet yhteystietoineen ja lomake palautteen antamiseksi, jotta kaikki saadaan
kohdalleen – tosin taitavat jo ollakin.

P

esäpallopitäjä Ulvilan virallinen pesiskausi käynnistyy Äitienpäivänä. Toki näimme jo ennakkoon, kuinka UPV
kaatoi aluemestaruusottelussa komeasti superpesisjoukkue KaMa:n. Kauden virallinen avausottelu on kuitenkin
UPV – Siilinjärvi. Äitienpäivän kunniaksi Ulvilan kaupunki tarjoaa osana hyväksyttyä yhteistoimintasopimustamme
otteluun ilmaisen sisäänpääsyn – kaikelle kansalle. Tervetuloa Ulvilan Yrittäjäareenalle Äitienpäivänä klo 15.00 alkavaan
kauden avausotteluun – pidetään Ulvilassa kotipesä kunnossa.
Ulvilan elinkeinopolitiikan kärki on kiistatta automaatio. Ulvilassa toimii useita kansainvälisiä teollisuusautomaatioita
ja logistisia järjestelmiä valmistavia yrityksiä. Meillä toimii lähes 40 automaatioalan yritystä. Se, että yritykset tehostavat
toimintaansa, perustuu usein juuri automaation lisäämiseen. Valitettavasti siitä seuraa usein henkilöstön vähennyksiä.
Se ei tietenkään ole hyvä asia, mutta lisääntyvä automaation tarve, edellyttää automaatiosuunnittelua, valmistusta,
asentamista ja huoltamista – eli toivottavasti töitä myös ulvilalaiselle automaatiolle.

U

lvilan on oltava myös kaupunkina edesauttamassa automaatiotoimialan kehitystä ja toimintaedellytyksiä.
Meillä onkin sopivaa tonttimaata myös uusille tulokkaille ja kaupunki pyrkii omalta osaltaan kehittämään
automaatioverkoston yhteistyötä. Uskomme nimittäin, että automaatioverkoston
yhteistyöllä ja kehittämisellä on myönteinen vaikutus myös muiden toimialojen
yritysten menestymiseen. Kuinka olisi – valtakunnallinen automaatiokeskus
Ulvilaan – ensi askeleet on jo otettu?

U

peeta, mahtavaa! Satamaito siirtyy Ulvilaan. Yritys on ostamassa
täällä sijaitsevan UponorInfran entisen tehtaan - kaikkine tiloineen ja
tontteineen. Yritys pitää tulevan uuden laitoksensa logistista sijaintia
hyvänä, jossa on myös mahdollisuus kehittää toimintaa entisestään – kasvattaa
maidon hankintaa, lisätä myyntiä sekä laajentaa tuotevalikoimaa.
Olemme käyneet yhdessä neuvotteluja Satamaidon siirtymiseen liittyvistä
käytännön teknisistä asioista, kuten asemakaavasta, käyttöveden toimittamisesta,
jätevesiasioista, tontin liittymistä sekä muista kaupungin vastuulla olevista asioista.
Yhtä kaikki – Satamaito - TERVETULOA Ulvilaan!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 26.5.2014
Jo joutui armas aika – ja saa laulaa

J

okainen meistä muistaa ne hetket, kun koulun kevätjuhlassa laulettiin kirkkaalla ja kovalla lapsenäänellä suvivirttä
ja tiedettiin kesäloman olevan juuri alkamassa. Minun kouluaikoinani koululaisten kesäloma kesti tasan kolme
kuukautta eli kesä-, heinä- ja elokuun, alusta loppuun. Kevätjuhlien tunnelma oli, jos ei nyt ihan henkeä salpaavan
jännittävä, niin ainakin se oli iloinen ja odottava. Muistan kun koulujen päättäjäisjuhlissa me pojat näytimme ainakin
omasta mielestämme komeilta ja tytöt näyttivät ihan oikeasti näteiltä, lisäksi silloin ulkona paistoi aina aurinko ja juhlan
päätteeksi saimme todistukset ja tikkujäätelöt. Kesäloma oli alkanut – ja kyllä kesäloma toimi.

S
U

uvivirren laulamisesta sanon omana mielipiteenäni, että totta kai sitä saa laulaa. Sitä pitää laulaa. Minusta tuntuu,
että nyt täytyy olla ihan oikeat asiat todella vähissä, kun suvivirren laulamisesta ehtii istua valtion pääkonttorissa eli
eduskunnassa kymmeniä kokouksia. Vaatimattomia ovat herrojen kiireet. Se siitä – nyt lauletaan suvivirttä ja sillä
selvä. Mukavaa kesälomaa Teille kaikille koululaisille – nyt se alkaa!
lvilan kesässä tapahtuu koko ajan monenlaista, tapahtuu ihan varta vasten järjestettyä, mutta löytyy myös paljon
muutakin ihan itsekseen ja vapaasti tehtävää. Kesästä löytyy tapahtumia kaikilta kulttuuriministerin vastuualueilta
eli musiikkia, teatteria ja urheilua. Ulvilan Vanhan Musiikin Viikko, Nahkatehtaalla on soinut, Kesä-Friitala
on käynnistetty, ULPU:n kesäteatteriesitys Veljeni Leijonamieli Massilla, Hansamarkkinat Hansajuoksuineen, UPV:n
pesisottelut, FC Ulvilan juhlaottelu futiksessa, Uran rastit ja lukuisat muut perinteiset kesätapahtumat, muutamia
mainitakseni. Tietyt tapahtumat rytmittävät itse kunkin kesää sopivasti – eli ei muuta kuin mukaan vain. Niin – eikä
toki sovi unohtaa tuossa rajan takana järjestettäviä SuomiAreena ja PoriJazz–megatapahtumia eikä tämän kesän
Kuninkuusraveja. Tällä listauksella voimmekin todella sanoa elävämme valtakunnallisen tapahtumakesän keskiössä.

T

osin sen muistan itse omasta lapsuudestani, ettei niihin, ehkä toki jo muistojen kultaamiin kesiin, tarvittu
muuta kuin se aina paistanut aurinko, Kokemäenjoen uimavesi ja silloin tällöin jäätelöpuikko – niistä oli hyvät
kesät tuolloin tehty. Aikaan entiseen ei ole paluuta – ei ehkä tarvitsekaan olla, mutta ihan vaan ulkoilu sen
kaikissa muodoissa, mukaan lukien luonnonvesissä uiminen ja vaikkapa eväsretket nuotiomakkaroineen ovat lapsille
mieleenpainuvia elämyksiä vielä nykyisinkin – sanoo kolmen lapsen Vaari ja ihan vaan käytännön kokemuksesta – eli
toimii.

K

okemäenjoki kuuluu monille siihen kategoriaan, että tuossa se on aina ollut
ja entäs sitten. Joki on voinut joskus paremmin ja joskus huonommin. Itse
olen asunut aina ”varrella virran” ja varsinkin lapsena uinut siinä kaiket
kesät. Minulla on ollut myös muutamia kertoja mahdollisuus käydä katsomassa
jokinäkymiä ihan veden pinnalta eli jonkinlaisilla aluksilla, veneillä ja paateilla.
Suosittelen jokaiselle omalle tai taikka vierailijalle, että käykää joella, jos
vain suinkin pääsette. Soutupaatteja löytyy ranta-asukkailta ja virallisia
veneenlaskupaikkoja löytyy koko joen varrelta suhteellisen tasaisin välein, jos
on itsellä jonkinlainen paatti tai saa sellaisen lainatuksi. Jokimaisemat ovat
todella upeat ja katsomisen arvoiset.
Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä eli aurinkoista kesää – meille
kaikille!
Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 2.6.2014
Loistavia siirtoja – tervetuloa!

T

oukokuussa tehtiin muutama loistava yrityselämän siirto meille Ulvilaan – Sata Maito sekä Valmet Porin yksikkö
siirtyvät Ulvilaan, kuten on kuultu. Täysin uusia työpaikkoja näiden siirtojen seurauksena ei ilmeisesti ainakaan
välittömästi synny. Sen sijaan näiden yritysten yhteensä lähes 200 työpaikkaa kirjataan aikanaan ulvilalaisiksi
työpaikoiksi, joten työpaikkaomavaraisuusasteemme nousee. Yrityksen kotikunnan, tässä tapauksessa Ulvilan kaupungin,
saama taloudellinen hyöty kolahtaa kaupungin kassaan siinä vaiheessa, kun yritykselle syntyy verotettavaa tuloa - siitä
kunta saa yhteisöverotuloa. Perinteisesti Ulvilan kaupunki on saanut suhteellisen vähän yhteisöverotuloja, joten kovasti
tervetuloa uuteen kotikuntaanne Sata Maito ja Valmet – otamme Teidät kiitollisuudella vastaan.

Tilikirjat kiinni ja hyvässä kunnossa

V

uoden 2013 tilikirjat lyötiin kiinni toukokuun valtuustossa. Se on jo kerrottu moneen kertaan, että tilikauden tulos oli
hyvä. Tulos oli 2,5 M€ ylijäämäinen eli kyllä sitä kelpaakin kertoa. Tuntui tosi mukavalta lukea tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta seuraavia virkkeitä: ”Tarkastuslautakunta toteaa, että Ulvilan kaupungin toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet on pääosin saavutettu hyvin. Myös kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne koheni selvästi.
Taloudellisesti vuosi 2013 oli Ulvilan kaupungille hyvä.”
No, ei nuolaista, ennen kuin tipahtaa. On totta, että kuluva vuosi 2014 on taloudellisesti todella tiukka ja haasteellinen.
Huhtikuun loppuun asti tarkasteltuna on kuluva vuosikin mennyt hyvin. Minun pysyvä ohjeeni on se, että jatketaan tiukkaa
talouden pitoa, tehdään jokainen kovasti töitä positiivisella asenteella eikä nurista turhista. Sanon aina itsellenikin, ”Jusu
hei - ei niin vähäistä virkaa, ettei olisi jotakin vaivaakin”.

Nuorille kesäduuneja

I

nformeeraan nyt vielä sen verran ulvilalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikoista, että yhdessä yrittäjien
kanssa asettamamme tavoite toteutuu. Tavoitteenamme oli antaa yhteensä 80 nuorelle kesätöitä. Tavoitteemme ylittyy.
Kaupungille on tulossa 44 nuorta ja yritykset ovat ottamassa 45 nuorta. Monelle tämä kesätyö on ensimmäinen askel
työelämään. Tämä on tärkeä askel. Työelämään kannattaa lähteä tutustumaan heti, kun siihen tulee mahdollisuus. Yhtäältä
tietenkin siksi, että siitä saa palkaksi itse ansaittua omaa rahaa ja toisaalta siksi, että työelämässä on tiettyjä pelisääntöjä, jotka
pitää hallita ja joita tulee noudattaa. Niitä on hyvä opetella mahdollisimman varhaisessa
työuran vaiheessa. Jos joku nuori sattuisi lukemaan tätä kolumnia, niin teille sanon,
että olkaa työssänne ahkeria, reippaita, noudattakaa sääntöjä ja kysykää aina, jos ette
tiedä jotakin. Näin teistä jokaisesta jää työnantajalle ”hyvä maku” ja siitä ”mausta”
tulee olemaan teille itsellenne suuresti hyötyä hakiessanne seuraavia työpaikkoja.

YrittäjäAreenalla nähdään - toivottavasti

E

sitän vielä kerran Ulvilan kaupungin ja Ulvilan koululaisten puolesta
suuret kiitokset ABB:lle siitä, että yhtiö lahjoitti meille yli 1600 kausikorttia
UPV:n ykköspesisotteluihin. Kotipelejä on kesän aikana sekä arkipäivinä
että viikonloppuisin. Olisi kovasti mukavaa ja kotijoukkuetta kannustavaa, että
saisimme katsomoihin uusia katsojia ja kannustajia. Jokainen meistä, joka on joskus
tehnyt jonkinlaisen urheilusuorituksen ”lappu rinnassa” tietää, että kannustuksesta
syntyy joukkuepeleihin yksi ylimääräinen pelaaja ja pitkästä juoksumatkasta
ainakin tuntuu poistuvan ylämäet ja muut matkan aiheuttamat rasitukset ja
kidutukset.
Aurinko paistaa ja vettä sataa, taitaa tulla kesä!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 4.8.2014
Kyllä nyt kelpaa – jos helteestä tykkää!
Suomen kesä on nyt näyttänyt, miltä helle tuntuu – oikeasti, huh! Lämpötila on keikkunut kolmenkymmenen pinnassa
viikkotolkulla. Kaikille helle ei tietenkään sovi, mutta minä en säistä valita. Toki terveyteen liittyviä rajoitteita pitää
kunnioittaa. Monilla on usein syynä sää, kun vaikkapa liikunta ei maistu. Milloin sataa, milloin tuulee, milloin on
kuuma, milloin on kylmä, milloin on kiireitä, milloin on mitäkin. Reipas juoksu- tai sauvakävelylenkki ovat mitä parhaita
kuntoilua – satoi taikka paistoi. Oikeat varusteet vaan kullekin säälle – se on siinä – se on terapiaa.
Automaatioverkostomme vakuutti vieraitamme
Vaikka Ulvilan kaupunki on Turun ja Porvoon ohella maamme vanhimpia kaupunkeja, meidät tunnetaan nykyisin
automaatio-osaamisen ja -teollisuuden keskittymänä – tai ainakin pitäisi tuntea. Ulvilan kaupungin alueella toimii lähes
40 automaation toimialaan luokiteltua yritystä. Useat näistä ovat hyvin menestyviä ja kasvavia yrityksiä. Ne valmistavat
kansainvälisiä teollisuusautomaatioita ja logistisia järjestelmiä, vieden niitä ympäri maailmaa.
Ulvilassa elinkeinopolitiikan neljä toimintatavan kärkeä ovat yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten
tukeminen ja osaamisen vahvistaminen. Kaupungin elinkeinopolitiikan kärkenä on automaatio, mutta samaan hengen
vetoon olemme todenneet, että automaatioverkoston yhteistyöllä ja kehittymisellä on positiivinen vaikutus myös muiden
toimialojen yritysten menestymiseen. Ulvila on hyvä paikka yrittää. Ulvilan kaupunki pyrkii omalla toiminnallaan
kehittämään ja ylläpitämään automaatioverkoston yhteistyötä ja – toimintaa. Lisäksi pyrimme edistämään ulvilalaisen
automaatio-osaamisen tunnettavuutta, näkyvyyttä ja menestymistä. Ulvilassa on mahdollisuus harjoittaa tulevaisuuden
yritystoimintaa osana lähes 40 automaatioalan yritysten verkostoa, joten tänne vain – tervetuloa!
Esittelimme jazzviikolla ulvilalaista automaatio-osaamista muun muassa kehitysministeri Pekka Haavistolle. Hän oli
todella vakuuttunut ulvilalaisesta automaatio-osaamisesta ja yhteistyöstämme. Hän kertoikin nyt tietävänsä, mihin hän
seuraavan kerran tuo ökyrikkaat öljysheikit, jotka tulevat etsimään sopivaa sijoituskohdetta Suomesta. Ei siis muuta kuin
ökysheikkejä odottelemaan.
Syyskuun lopulla tehdään tärkeä päätös
Kuntien yhdistymisselvitykset ovat valmistuneet. Kasaan saatu aineisto löytyy Porin kaupungin kotisivuilta
kuntauudistuslinkin kautta. Tekstiä löytyy hevoskuormallinen, mutta mitä niistä selviää ja aukeaa, onkin kokonaan vielä
toinen juttu. Ainakaan yksiselitteistä vastausta siihen, mitä tässä kuntauudistusasiassa
olisi viisainta tehdä, ei aineistoista löydy. Jos sellainen löytyy, niin kertokaa hyvät
ihmiset minullekin, mistä kohdasta se löytyy – sellainen pitää lukea nopeasti.
Se on nyt kuitenkin selvää, että 29.9.2014 tehdään tärkeä päätös. Jaa, että mikä
päätös? No päätös siitä, mitkä kunnat lähtevät mukaan yhdistymisselvityksen
semifinaaliin. Tässä semifinaalivaiheessa laaditaan yhdessä yhdistymissopimus,
jolla uusi mahdollinen kunta sitten perustettaisiin. Siis uusi kunta! Tarkoitus
on, että jos jotakin syntyy, syntyy uusi kunta. Mikään ei liity mihinkään, vaan
kaikki kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi kunta vuoden 2017 alusta.
Yhdistymissopimuksessa sovitaan muun muassa uuden kunnan nimi – mikä
se sitten tulisikaan olemaan – jaa-a? Itse suhtaudun tulevaan päätökseen
rauhallisin mielin. Meillä on 35 vaaleilla valittua valtuutettua ja he tekevät
tuon päätöksen. Valta on yksinomaan heillä – periaatteella ääni per valtuutettu
ja enemmistö voittaa. Ehdotan, että keskustelette asiasta heidän kanssaan ”turuilla
ja toreilla”. Kun päätös on tehty, suuntaan tai toiseen, ainakin minä seison sen
takana järkkymättä.
Ei siis muuta kuin kohti syksyä – uudet eväät ja uudet kujeet – näillä
mennään!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
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ivistöön on palattu. Olen palannut sairauslomaltani rivistöön eli takaisin töihin tänne kaupungintalon
yläkerran kulmahuoneeseen. Sairauslomaani koskeva uutisointi Satakunnan Kansassa oli mieltäni
järkyttävää, tyrmistyttävää ja pitkälti myös lainvastaista, se asia on selvitetty. Yöunet meinasivat mennä,
ja menivätkin. Kaikki edellytykset asian poliisitutkinnalle olisivat olemassa, mutta siihen en ryhdy – olkoot.
Kaikki on nyt ihan kunnossa ja työt kulmahuoneessa jatkuvat todellakin entiseen malliinsa. En kuitenkaan aio
tuhlata tämän kolumnipalstan vähiä merkkejä tähän tarinaan yhtään enempää, mutta nypätkää kylillä hihasta,
kuten olette aina ennenkin tehneet, niin jutellaan tästä ja samalla taas kaikesta muustakin.

S

yyskuun 29. päivänä useassa satakuntalaisessa kunnallisvaltuustossa tehtiin pienimuotoista historiaa.
Silloin niissä käytiin äänestys, mitkä kunnat lähtevät mukaan laatimaan yhdessä yhdistymissopimusta
ja mahdollista yhdistymisesitystä uuden kunnan perustamisesta. Asiasta äänestettiin myös meillä
Ulvilassa. Toimitetussa äänestyksessä 20 valtuutettua oli mukaan lähtemisen kannalla ja 15 oli vastaan. Eli tästä
päätöksestä nyt sitten ”pulinat pois”. Olemme siis mukana – tässä seuraavassa vaiheessa.
Ottamatta nyt minkäänlaista kantaa itse asiaan, niin kertaan vielä muutaman faktan. Kuten on monesti
aiemmin todettu, yhdistymisesityksen valmisteluun mukaan lähteminen ei vielä sido ainuttakaan kuntaa,
ei suuntaan eikä toiseen. Lopullisen päätöksen tekee jokainen kunta ihan erikseen omassa valtuustossaan
päättäessään yhdistymissopimuksen ja yhdistymisesityksen hyväksymisestä. Arvioidaan häntä sitten avoimesti
siitä näkökulmasta, että pystytäänkö uudessa kunnassa tuottamaan meille tarvittavat palvelut paremmin
ja taloudellisemmin kuin pystyisimme ne tuottamaan omillamme. Jos pystyttäisiin, niin eikös mennä, ellei
pystytä, ei kaiketi mennä, vai? Näyttöä ja faktaa pitää löytyä – suuntaan tai toiseen. Eikös se olisi sitten siinä?
Tämän päätöksen ja varmuudella myös äänestyksen aika on joskus ensi keväänä tai vasta kesänä.
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hdistymisasiasta eli uuden kunnan mahdollisesta perustamisesta kuullaan myös Teitä kuntalaisia.
Asiakirjat kuulutetaan virallisesti nähtäville niiden valmistuttua mielipiteitä varten. Lisäksi asian
esittelemiseksi tullaan järjestämään, uskoakseni vielä tämän vuoden aikana, yleinen ja avoin
kuntalaistilaisuus, johon kaikki olette tervetulleita.

untien taloudet ovat todella tiukoilla. Lähes jokaisessa suomalaisessa
kunnassa ollaan kuntatalouden kanssa erittäin tiukoilla jo kuluvana
vuonna, mutta ennen kaikkea tulevina vuosina. Näin ovat asiat myös
meillä Ulvilassa. Valtio kurittaa nyt kuntia oikein Isännän kädellä. Tämän
lisäksi esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannukset eivät pysy minkään
aiemmin tehdyn ennusteen rajoissa. Samoin työmarkkinatukiin tarvitaan
runsaasti lisää euroja. Muutoin homma on meillä Ulvilassa ollut kuluvan
vuoden osalta niin sanotusti jotakuinkin hanskassa eli kustannuskehitys
on toteutunut pääpiirteissään hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Siitä,
minkälaisia sopeuttamistoimia meillä Ulvilassa joudutaan ottamaan
käyttöön, tehdään esitykset ja päätökset lähiviikkoina. Valitettavasti
sekään ei lohduta, ainakaan tarpeeksi, että ihan tässä lähikunnissa tilanne
on vähintäänkin yhtä tukala, ellei jopa tukalampi. No – lohduttaahan se
ihan vähän ;-)!
Ei muuta kuin haravapartiot liikkeelle ja mukavaa syksyä meille kaikille!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 18.11.2014

K

aasmarkun osayleiskaava on vihdoin tullut hyväksytyksi. Jos ei nyt ihan ”hikeä ja kyyneleitä”, niin
aikansa se otti. Yleiskaavan ja aikanaan asemakaavan kautta Kaasmarkun kylämiljööseen on mahdollista
osoittaa yli 50 uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen toteutuminen rakennusluviksi on pitkälti
kiinni maanomistajien tahdosta. Ne paljon puhutut ja kaivatut metsäiset maaseututontit kun ovat yksityisten
maanomistajien mailla. Toki perinteisiä asemakaavatontteja saadaan osoitettua myös kaupungin omistamille
maille. Kun yleiskaava saa aikanaan lainvoiman, on se merkittävästi rakentamisen mahdollistava kaava, sitä ei
kai kukaan voi enää kyseenalaistaa. Nyt ei siis muuta kuin seurataan, kuinka käy, toivoen virkeätä tonttikauppaa
ja rakentamista.

K

iinteistöveroon tehtiin maltilliset korotukset. Haluan konkretisoida, miksi rohkenen sanoa, että
maltilliset. Kiinteistövero lasketaan rakennusten ja maapohjan verotusarvoista. Jos katsotte vaikkapa
omasta kiinteistöverolaskelmastanne, niin siinä käytetyt verotusarvot ovat kaukana kiinteistön
mahdollisesta myyntihinnasta. Näppituntuman saamiseksi pyysin kanssaeläjiltäni työpaikan kahvipöydässä,
että he katsoisivat minulle omakotitalojensa verotusarvon. Näissä ulvilalaisissa 70 – 80–luvun ”tavallisissa”
omakotitaloissa verotusarvo asettuu rakennuksen iästä ja koosta riippuen noin 40 000 – 60 000 euron väliin.
Ihan uudet rakennukset ovat toki arvokkaampia. On myös totta, että valtio on tekemässä verotusarvon
määrittelyyn korjauksia.
Asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia nostettiin 0,05 % -yksikköä. Maapohjan osalta korotus on 0,2 %
-yksikköä. Kertokaa tuolla 0,05 %:lla kiinteistöverolaskelmastanne löytyvä rakennusten verotusarvo. Saatte
tulokseksi rakennusten osalta teille tulevan korotuksen vuodessa. Pöytäkunnassamme korotukseksi tuli 20
– 30 euroa vuodessa. Itselläni korotus on samaa suuruusluokkaa, kun asumme uudehkossa viidenperheen
rivitaloyhtiössä. Minusta tuo muutaman euron korotus kuukaudessa on maltillinen. Toki tiedostamme, että
kaikki maksut ja verot ovat nousussa meillä kaikilla, kuten ovat lähes kaikissa muissakin kunnissa - josko
se meitä yhtään lohduttaa. Valtiovallan kurjistusten seurauksena säästötoimiakin on tehtävä, ellemme sitten
halua tyytyä todella murskaaviin tilinpäätöslukuihin. Kaipa nämä säästötoimet olisivat sitä yhteisen kurjuuden
jakoa ja yhteisvastuuta siitä, että pystyisimme jatkossakin rahoittamaan ulvilalaisten lähipalvelut. Demokratian
hengessä valtuusto toki päättää, millä eväillä Ulvilassa taas ensi vuonna eletään.
Työpaikkaomavaraisuusaste on pitkä ja sivistyneeltä kuulostava sana. Se on myös usein käytetty sana.
Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa
asuvan työllisen työvoiman suhteen. Ulvilassa työpaikkaomavaraisuusaste on
ollut perinteisesti alhainen. Suomeksi se tarkoittaa, että meillä on vähemmän
omia työpaikkoja kuin on työllisiä asukkaita. Osa meistä käy siis muualla
töissä, eikä se ole huono asia. Toki korkeata työpaikkaomavaraisuusastetta
pidetään kunnallishallinnossa yleisesti hyvänä asiana ja ylpeyden aiheena.

T

ähän minulla onkin nyt ilouutisia. Työpaikkaomavaraisuusasteemme on ollut selkeässä nousussa. Vuonna 2008 luku oli vain
65,7 %. Vuonna 2012 luku oli jo 76,2 %. Uskon, että olemme
olleet edelleen menossa parempaan suuntaan, sillä myös yritystemme
määrä on ollut kasvussa. Ulvilassa on noin 810 yritystä. Yritysten myötä
viimeisten virallisten tilastojen mukaan myös työpaikkojen määrä on
kasvanut Ulvilassa poikkeuksellisen hyvin eli +5,9 %. Samanaikaisesti koko
Satakunnassa työpaikkojen määrä laski tilastointivuoden 2012 aikana
-1,6 %. Suunta on meillä ollut oikea. Tykkään muuten kirjoittaa sekä
puhua mukavista ja myönteisistä asioista.
Laitetaanhan näinä pimeinä iltoina heijastimet heilumaan ja
valaisimet polkupyöriimme!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
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F

riitalan ulkoilupuistoon, Palovainiontien varteen on rakennettu maisemamäki. Joku varmaan ihmettelee,
miksi sellainen on sinne tehty ja millä rahoilla se on tehty. Kyseessä on yleiskaavan mukainen Friitalan
ulkoilupuisto, tiesittekö? Nykyisellään siellä on kuitenkin varsin vähän minkäänlaisia ulkoilupuiston
elementtejä. Oikeastaan siellä on vain pururata. Toki siellä on vapaata luontopuistoa yleistä ulkoilua
varten. Toinen syy on tarkka taloudenpito eli säästötoimet. Jaa, että miten niin säästötoimet? No siten, että
lähialueen kunnallisteknisistä töistä tiedettiin kertyvän jo tähän syksyyn mennessä erittäin merkittävät
määrät ylijäämämaita. Teknisellä osastolla hoksattiin, että kun näille ylijäämämaille löytyy sijoituspaikka
työmaiden läheltä, niin pelkästään maa-ainesten siirrossa säästettäisiin varovasti arvioiden noin 20 000 euroa.
Alueelta saatiin lisäksi puunmyyntituloja reilut 3 000 euroa. Koska alueesta ei haluttu pelkkää maakasaa eli
ylijäämämaiden kaatopaikkaa, työ päätettiin toteuttaa maisemamäkenä ympäristötaiteen hengessä. Työhön
haettiin ja saatiin Ympäristötaiteen säätiöltä 15 000 euron apuraha. Sillä rahalla kustannettiin taiteilijan
palkkio ja sinne tulevat ympäristötaideteokset Liekki ja Aallokko. Myös urakoitsijat Maanrakennus Mykrä
Oy ja KK-Sähköpalvelu Oy tulivat omalta osaltaan vastaan näissä ”talkoissa”. Alueen raivaustyöt tehtiin omina
työllistämistöinä. Näin toteuttaen hanke toimi säästökohteena. Kyllä maailma on ihmeellinen, eikö olekin?
Jahka lumi peittää maan, tulee maisemamäkemme olemaan ensinnäkin hieno näky ja toisekseen toimimaan
lapsille ja koululaisille yhtenä uutena Friitalan ulkoilupuiston toimintakohteena. Ei siis muuta kuin mäkeen
suksimaan ja vaikkapa laskemaan ”persliiriä”, kuten sanotaan. Saa sinne aikuisetkin tulla ja mennä – itse aion
mennä sinne lastenlasteni kanssa.
äivittäistavarakaupan tarjonta laajenee meillä Ulvilassa Kauppakeskus Hansan tuntumassa.
Kansainvälisesti toimivalle päivittäistavarakauppaketju Lidl:lle on myönnetty rakennuslupa uutta
Ulvilan Lidl-myymälää varten. Kauppaketjulla on ollut jo pitkään oma tontti Helsingintien toisella
puolella Hansakeskuksesta katsoen. Siihen se lähtee nyt sitten nousemaan. Rakennustyöt aloitetaan viimeistään
keväällä ja valmista alkaa olla vuoden loppuun mennessä. Uusia työpaikkojakin Lidl Ulvilan myymälään tulee
reilut 20 – ”ei sit lainkaan huuaaano”.

P

Toivotaan ja uskotaan, että tarjonnan laajentuminen pysäyttää jatkossa Ulvilaan asioimaan myös heitä,
jotka ovat tähän asti ajelleet tuolta etelän suunnasta tullessaan suoraan ohitsemme asioimaan rajan taakse
vaikkapa tämän kauppaketjun pohjoisempiin myymälöihin – ymmärtänette? Eikä ulvilalaisilla itselläkään ole
jatkossa tarvetta lähteä muille maille vierahille, jos Lidl:ssä haluaa asioida. Samalla saa sitten ostaa muutkin
päivittäistavarat pihapiirin muista kaupoista. Ei siis mitään välistä vetoa, mutta sopii tänne siitä väliltäkin
poiketa.

U

lvila on viime aikoina vetänyt alueelleen uusia yrityksiä ihan
kiitettävästi. Satamaito, Valmet, Lastensuojelulaitos ja Lidl, joitakin
mainitakseni – ja muitakin on. Yksi viimeisimmistä tulijoista on
talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijayritys Econia Yrityspalvelut
Oy. Yhtiö on kasvanut nopeasti yhdeksi toimialansa suurimmista
yrityksistä Satakunnan alueella. Yrityksen päätoimipaikka on Porissa,
mutta Ulvilan Peltotielle avattiin marraskuussa uusi toimipiste, eikä se
mikään pikkuruinen kioski olekaan. Ulvilan toimipisteessä tekee työtä
lähes 30 talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaa. Kävin siellä heitä
tervehtämässä. Tilat näyttivät varsin toimivilta. Tervetuloa Econia –
Ulvilan yrittäjyyshenkisessä toimintaympäristössä on tilaa yrittää ja kasvaa.
Kuten he sanovat, ”paikallisena toimijana yritys on aina lähellä asiakasta”.
Todettakoon tässä yhteydessä, että Ulvilassa on yritysten määrä ollut
jatkuvassa kasvussa – vuodesta toiseen. Meillä Ulvilassa toimii tällä
hetkellä yli 800 yritystä.
”Nyt käymme joulun viettohon taas kuusin, kynttilöin” –
RAUHALLISTA JOULUA!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Myötätuulta vuonna 2013 – puolipilvistä kohtalon vuodelle 2014
Onko vuodessa sittenkään 365 päivää?
Kulunut vuosi on mennyt niin nopeasti, että olen alkanut epäillä, onko vuodessa sittenkään
365 päivää. Olen tavannut kuluneena vuonna tuhansia ja taas tuhansia ulvilalaisia. Kiitokset
Teille kaikille, että olette ottaneet minut niin mukavasti vastaan. Olette olleet kovasti
ystävällisiä.
Toki sen voin sanoa, että helpompiakin töitä on varmasti olemassa, mutta kaiken kaikkiaan
tämä on ollut pitkän virkaurani haastavin, monipuolisin ja vaihtelevin vuosi. Pidän työstäni.
Vaikka minulla on kokemusta kunnallishallinnosta lähes 40 vuoden ajalta, oman aikansa on
ottanut se, että olen sisäistänyt ulvilalaisen toimintakulttuurin. Ulvilassa nimittäin on tietyllä
tavalla ihan omanlaisensa päätöksenteon toimintakulttuuri.
Talouden tunnusluvut näyttävät nyt hyviltä
Vuoden 2013 talousarvio laadittiin periaatteella: ”Palvelut edellä.” Vaikka olemme eläneet
”tarkan markan taloutta”, olemme pyrkineet tuottamaan tarvittavat peruspalvelut
kuntalaisillemme. Ne on tuotettu joko itse tai hyväksyttyjen yhteistoimintasopimusten
mukaisesti. Olemme onnistuneet välttämään velkaantumista. Velkamäärämme ei ole
kasvanut vuonna 2013. Juuri tästä, että kaupungin oma velkamäärä asukasta kohden on
saatu jopa laskemaan, olen erityisen tyytyväinen. Henkilöstömenoissa olemme saaneet
aikaiseksi kaupunginvaltuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaiset
säästöt. Nämä kaikki lupasimme tälle vuodelle. Näissä olemme myös onnistuneet – jopa
melko hyvin - yhdessä. Lisäksi perusturvan menot ovat olleet hallinnassa siten, että ne
alittuvat talousarviolukemista useita satoja tuhansia euroja. Valitettavasti
erikoissairaanhoidon menot näyttävät kasvavan vastaavan suuruisen summan.
Tilikauden tuloksesta vuodelta 2013 näyttää nyt muodostuvan selkeästi positiivinen eli
vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot – me teimme sen. Sen, että
kaupunginvaltuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaan tähän
talouden tasapainotilaan piti nimittäin päästä vuonna 2014. Se siis toteutunee jo nyt vuonna
2013, joskin vuosi 2014 tulee taas olemaan aivan oma taistonsa.
Talousarvio vuodelle 2014
Ulvilassa vuoden 2014 talousarvio tulee olemaan tulokseltaan noin 970 000 euroa
negatiivinen. Tulos on kuitenkin hyväksyttävissä – tässä tilanteessa ja näissä olosuhteissa.
Talousarvion 2014 henki on: ”Lisäämme panostuksiamme työllistämiseen, emmekä
kaupungin toimin lisää ulvilalaisten velkataakkaa.” Näistä tulee hyväksyttävyys.
Talousarvion 2014 valmistelun viitekehys on ollut varsin haastava ja erittäin tiukka. Emme
korota kunnallisveroa, emme korota kiinteistöveroa, emme lomauta emmekä irtisano
henkilöstöä, emmekä lakkauta kouluja eikä kaupungin velkamäärä kasva vuonna 2014.
Talousarvion toteutumisen näkökulmasta suurimmat riski liittyvät kuitenkin sellaisiin
keskeisiin osioihin, joihin kunta ei oikeastaan pysty itse talousarviovuoden kuluessa
vaikuttamaan. Kunnallistalouden tulot – ne ovat hyvin suhdanneherkkiä.
Kokonaisverotuloarvio on 47,95 M€ ja valtionosuusarvio on 19,3 M€, mutta toteutuvatko ne –

sen vasta aika näyttää. Yleinen taantuma tai lama on iskevät kovalla kouralla myös
kunnallistalouteen.
Menopuolella palveluiden ostoihin eli erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin eli
perusturvaan (22,6 M€) sekä erikoissairaanhoitoon (14,25 M€) varattujen määrärahojen
toteutumiseen kunta ei pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Se on kuitenkin ihan yks
kantaan selvä, että meillä Ulvilassa lapset, vanhukset ja sairaat hoidetaan siten, kun laki ja
hoitotarpeet edellyttävät ja niistä aiheutuvat maksut maksetaan. Tästä toki seuraa, että
yhtälö nimeltään kunnallistalous, on varsin haastava ratkaistavaksi – kuten myös
ennustettavaksi.
Vuosi 2014 tulee olemaan ”kohtalon vuosi” – yksin vaiko yhdessä
Ulvilan kaupunginvaltuusto päätti juhlakokouksessaan 3.8.2013 yksimielisesti, että Ulvilan
kaupunki osallistuu Porin kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti kuntarakennelain tarkoittaman yhteisen kuntajakoselvityksen eli yhdistymisselvityksen tekemiseen Porin
selvitysalueen kuntien ja mahdollisesti muiden yhdistymisselvitykseen mukaan tulevien
kuntien kanssa. Tätä selvitystyötä on nyt tehty kymmenen kunnan alueelle lähes 200
ihmisen voimin. Elokuinen päätös oli lain edellyttämä pakkopäätös, mutta siirtyminen
seuraavaan selvitystyön jälkeiseen vaiheeseen ei ole enää pakkopäätös. Päätösvalta siitä,
olemmeko mukana selvityksen pohjalta valmisteltavassa yhdistymisesityksessä, tehdään
täysin itsenäisesti Ulvilan kaupunginvaltuuston istuntosalissa ensi vuoden aikana – uskoisin
syksyllä. Silloin on sitten ihan tosi kyseessä. Tässä mielessä kyseessä on siis ”kohtalon
vuosi” – nyt se päätös tehdään – jatketaanko yksin vaiko yhdessä.
Itse ”liputan” aidosti sitä näkökulmaa, että nyt työn alla olevasta yhdistymisselvityksestä
pitää löytyä perusteet sille, pystymmekö jatkossa tuottamaan nykyisten ulvilalaisten palvelut
uudessa suuremmassa kaupungissa nykyistä paremmin, tehokkaammin ja tasapuolisemmin.
Jos perusteet löytyvät, mennään mukaan yhdistymisselvityksen laatimiseen, ellei löydy, ei
mennä. Minusta ainoa oikea tapa on lukea yhdistymisselvitys ilman minkäänlaisia
ennakkoasenteita ja muodostaa vasta sen jälkeen mielipide asiasta. Tätä tarkoitusta varten
tämä mittava yhdistymisselvitys juuri tehdään. Aika näyttää astummeko seuraavalla
portaalle, vaiko emme astu. Tai oikeastaan – ei sitä mikään aika näytä, vaan siitä päätetään
aikanaan Ulvilan kaupunginvaltuuston istuntosalissa.
Valmistautuminen juhlavuoteen 2015 on alkanut
Ulvilan kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365, mutta Ulvila esiintyy asiakirjoissa
kaupunkina jo aikaisemmin. Ulvila onkin Turun ja Porvoon ohella maamme vanhimpia
kaupunkeja. Olemme aloittaneet vuonna 2015 järjestettävän 650-juhlavuotemme
valmistelut. Olemme lyöneet lukkoon joitakin päivämääriä, jolloin tapahtuu jotakin.
Haluan haastaa juhlavuoden ideointiin ja toteutukseen kaikki ulvilalaiset toimijat, yhdistykset,
seurat ja kuntalaiset. Olisi hienoa, että juhlavuotemme aikana tapahtuisi pitkin vuotta jotakin
juhlavuoden statuksella – pienempää tai suurempaa, mutta jotakin mukavaa, meitä
ulvilalaisia yhdistävää ja kokoavaa kansanhuvia.
Kivenkova onnenpotkuni vuodelle 2014 - jokaiselle ulvilalaiselle – toki muillekin!
Jukka Moilanen
Kaupunginjohtaja

Ulvila / Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2014
Juhlapuhe / Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen:
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, rintamanaiset, sotalesket, sotaorvot,
kotirintaman vastuunkantajat, arvoisat kansallisen veteraanipäivän juhlavieraat!

sotalapset

ja

Lapin sota ja samalla Suomen osuus toisessa maailmansodassa päättyi 27.huhtikuuta vuonna 1945.
Tuo historiallinen päivä on onneksi jäänyt Suomen puolustusvoimien viimeisimmäksi sotapäiväksi.
Huhtikuun 27. päivä on Suomessa sotaveteraanien kunniaksi vuosittain vietettävä juhlapäivä ja
tietenkin yleinen liputuspäivä. Tämä päivä on kansallinen veteraanipäivä. Päivää juhlistettiin
ensimmäisen kerran vuonna 1987 tuolloin osana Suomen itsenäisyyden 70‐vuotisjuhlavuotta.
Kansallista veteraanipäivää ei kuitenkaan vietetä sotien voitonjuhlana, vaan sillä on puhtaasti
rauhanomainen luonne. Tänä vuonna järjestettävä Kansallinen veteraanipäivä on järjestyksessään
28. valtakunnallinen tilaisuus. Vuoden 2014 Kansallisen veteraanipäivän teema on: "Kiitollisina kohti
tulevaisuutta".
Arvoisat kuulijat!
Kansallisen veteraanipäivän merkityksen syvällistä ymmärtämistä osoittavat eri paikkakunnilla
järjestettyjen tilaisuuksien ja niiden osallistujien määrät. Tietojen mukaan viime vuonna Kansallista
veteraanipäivää vietettiin 201:ssä maamme kunnassa. Päivän tilaisuuksiin osallistui arvioilta noin 37
600 henkilöä. Lisäksi lähes kaikissa maamme kouluissa järjestettiin veteraanipäivän henkeen liittyviä
tapahtumia.
Tammenlehvän Perinneliitto selvitti viime vuoden lopulla suomalaisten asenteita ja käsityksiä
veteraaneista ja veteraanipäivistä. Yhdeksän kymmenestä haastatellusta vahvisti, että "veteraanien
perintö muistuttaa meitä sankaruudesta, joka on osa suomalaisuutta". Myös nuoret näkevät
veteraanipäivän tarpeelliseksi ja pitävät sitä isänmaallisena tapahtumana ja juhlapäivänä.
Kansallinen veteraanipäivä koskettaa jokaista suomalaista ja myös jokaista ulkomailla asuvaa
suomalaista.
Tämän päivän sotiemme veteraanit olivat tuolloin merkittävä osa Suomen sodan ajan
puolustusvoimia. Veteraanit turvasivat itsenäisyytemme, sen jälkeen jälleenrakensivat maan sekä
myöhemmällä toiminnallaan loivat lujan perustan Suomen nykyiselle arvostetulle kansainväliselle
asemalle. Veteraanien työ loi myös perustan kansakunnan keskeisille arvoille, vapaudelle ja vastuulle
sekä yhtenäisyydelle ja yhteistyölle.
Arvoisat juhlavieraat!
Venäjän toimet Ukrainassa, Krimillä ja Itä‐Ukrainassa herättävät meissä, tavallisissa Suomen
kansalaisissa, suuria kysymyksiä. Voiko Suomi joutua osalliseksi Ukrainan kriisissä? Ainakin jos Krimin
tilanne jatkuu ja kärjistyy entistä enemmän sotatoimiksi, se vaikuttaisi lopulta myös Suomen ja
Venäjän suhteisiin. Ukraina ja Krimi ovat melko kaukana Suomesta, mutta toisaalta Venäjä on
edelleen suuri rajanaapurimme. Suomella on rajapintaa Venäjän kanssa varmaankin yhtä paljon kuin
koko EU:lla. Emme kuitenkaan ole NATO:n jäsen. Asemamme on ainutlaatuinen.

Kun Ukrainassa on levottomuuksia ja maan rajojen takana on kymmeniä tuhansia venäläisiä sotilaita
valmiina puuttumaan tilanteeseen, kriisin räjähtäminen on selkeästi olemassa oleva uhka. On
kuitenkin arvioitu, ettei Suomeen kohdistu mitään välittömiä uhkia, mutta Ukrainan tilanteen
kehitystä on syytä seurata tarkkaan. Se on varmaankin selvää, että Suomi joutuu mukaan niihin
talouspakotteisiin, joita tästä kriisistä asetetaan ‐ puolin ja toisin. Tilanne elää koko ajan ja sitä
seurataan tarkalla silmällä koko maailmassa. Uskomme ja luotamme kuitenkin siihen, että
kotimaamme Suomi on edelleen meille suomalaisille turvallinen ja rauhallinen maa olla ja elää.
Hyvät kuulijat!
Kotimaamme poliittinen tilanne on tällä hetkellä myös tarkkailun jopa arvailun kohteena. Hallituksen
kokoonpanoon on tulossa varmuudella ministerimuutoksia. Kuinka monta ministeriä tulee
vaihtumaan, sitä emme tiedä ja sitä juuri arvailemme. Pääministeri, valtiovarainministeri, eurooppa‐
ja ulkomaankauppaministeri, sisäministeri ja ainakin kuntaministeri joko vaihtuvat varmuudella tai
ainakin ovat tarjoutuneet uusiin tehtäviin. Mitä se merkitsee valtakunnan politiikan suunnalle ja
tavoitteille, sitä emme tiedä. Tulevat valtioneuvoston muutokset selviävät lähiaikoina.
Tällä vielä istuvalla hallituksella on kesken monia erittäin suuria asioita ja hankkeita. Päällimmäisinä
ovat tietenkin ns. SOTE‐uudistus, kuntauudistus, Fennovoiman ydinvoimalahanke sekä yleiset
talouden haasteet velkaantumisen pysäyttämiseksi. Onko niiden ratkaisemisen aika nyt eli
saadaanko ne ns. maaliin, sen tulee näyttämään lähikuukaudet eli hallituksen loppukausi.
Arvoisat kuulijat!
Olen sanonut ja kirjoittanut, että vuosi 2014 tulee olemaan myös meillä Ulvilassa "kohtalon vuosi" ‐
kohtalo siitä ‐ jatkammeko yksin vai "Uudessa Kunnassa"?
Ulvilan kaupunginvaltuusto päätti juhlakokouksessaan 3.8.2013 yksimielisesti, että Ulvilan kaupunki
osallistuu Porin kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti kuntarakennelain tarkoittaman yhteisen
kuntajakoselvityksen eli yhdistymisselvityksen tekemiseen Porin selvitysalueen kuntien ja
mahdollisesti muiden yhdistymisselvitykseen mukaan tulevien kuntien kanssa. Tätä selvitystyötä on
nyt tehty kymmenen kunnan alueelle lähes 200 ihmisen voimin.
Tuo elokuinen päätös oli tosiasiallisesti lain edellyttämä pakkopäätös, mutta siirtyminen seuraavaan
selvitystyön jälkeiseen vaiheeseen ei ole enää pakkopäätös.
Päätösvalta
siitä,
olemmeko mukana selvityksen pohjalta valmisteltavassa yhdistymisesityksessä, tehdään täysin
itsenäisesti Ulvilan kaupunginvaltuuston istuntosalissa vielä tämän vuoden aikana ‐ uskoisin syksyllä ‐
alku talvella. Silloin on sitten ihan tosi kyseessä. Tässä mielessä kyseessä on siis "kohtalon vuosi" ‐
nyt se päätös tehdään ‐ jatkammeko yksin vai "Uudessa Kunnassa". Todettakoon tässäkin
yhteydessä, että onneksi hallitus perääntyi aikeistaan muuttaa kuntalakia siten, että se olisi
mahdollistanut kuntien pakkoliitokset vastoin valtuustojen itsenäistä tahoa. Ulvila olisi ollut yksi
tämän lain hampaissa olevista kunnista. Nyt emme ole ‐ päätökset tehdään itsenäisesti ‐ mikä se
sitten tulee loppuvuodesta olemaankaan.

Itse "liputan" aidosti sitä näkökulmaa, että nyt työn alla olevasta yhdistymisselvityksestä pitää löytyä
perusteet sille, pystymmekö jatkossa tuottamaan nykyisten ulvilalaisten palvelut uudessa
suuremmassa kaupungissa nykyistä paremmin, tehokkaammin ja tasapuolisemmin.
Jos perusteet löytyvät, mennään mukaan yhdistymisselvityksen laatimiseen, ellei löydy, ei mennä.
Minusta ainoa oikea tapa on lukea yhdistymisselvitys ilman minkäänlaisia ennakkoasenteita ja
muodostaa vasta sen jälkeen mielipide asiasta, kun tulokset on luettu auki. Tätä tarkoitusta varten
tämä mittava yhdistymisselvitys mielestäni juuri tehdään. Aika näyttää astummeko seuraavalla
portaalle, vai emme astu. Siitä siis päättää Ulvilan kaupunginvaltuusto siten, että jokaisella
valtuutetulla on yksi ääni ja enemmistö voittaa, jos asiasta ei olla yksimielisiä ‐ puolesta tai vastaan.
Arvoisat kuulijat!
Ulvilan Sotaveteraanit ry. on aikanaan esittänyt, että Ulvilan kaupunki kustantaisi ulvilalaisille
sotaveteraaneille päivittäisen lämpimän aterian. Hakematta lainkaan syyllisiä totean, että asian
käsittely on kestänyt kaupungin koneistossa aivan liian kauan. Kuten Hietanen toteaa
Tuntemattomassa sotilaassa: "Ei tässä syyllisiä kaivata, vaan Lahtista ja konekivääriä".
Onneksi asiaan on nyt saatu ratkaisu. Asia on valmisteltu yhteistyössä sotaveteraanien kanssa Ulvilan
kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa. Asian käsittelyn yhteydessä on yhdessä
sovittu, että esitys koskee myös Ulvilan kullaalaisia sotaveteraaneja eli kaikkia mahdollisesti
palveluun oikeutettuja ulvilalaisia sotaveteraaneja.
Talousarvion käsittelyn yhteydessä myös Ulvilan kaupunginvaltuusto antoi vahvan tukensa
myönteisen päätöksen tekemiselle. Ulvilan kaupunginhallitus käsitteli ulvilalaisten sotaveteraanien
5.1.2014.
Kaupunginhallitus
päätti
ateriapalvelujen
järjestämisasiaa
kokouksessaan
rintamaveteraaniasian neuvottelukunta esityksen mukaisesti, että Ulvilan kaupunki kustantaa ja
toimittaa ateriapalveluun oikeutetuille ulvilalaisille sotaveteraaneille neljä ateriaa viikossa. Aterioita
toimitetaan yksi maanantaina, yksi keskiviikkona ja kaksi perjantaina. Aterioiden toimittaminen
aloitetaan huomenna maanantaina 28.4.2014 eli juhlallisesti kansallisen veteraanipäivän jälkeisenä
maanantaina.
Nyt tämäkin asia on saanut hienon päätöksen ja voimme kaikki yhdessä todeta, että tämänkaltaisen
avun ja tuen ovat sotiemme veteraanit ansainneet, he ovat puolustaneet aikanaan isänmaatamme
henkensä uhalla talvi‐ ja jatkosodassa. Uhrauksienne seurauksena meillä on edelleen itsenäinen
kotimaamme ‐ siitä kiitos.
Kunnioitetut veteraanimme!
Erittäin runsaslukuinen joukko veljiänne ja siskojanne ovat jo saaneet kutsun viimeiseen iltahuutoon,
kuten sanotaan. Rivinne ovat harvenneet ja harvenevat päivä päivältä, mutta meidän on nyt
pidettävä yhdessä huolta siitä, että Teidän hyvinvoinnistanne ja mahdollisimman hyvästä
elämästänne huolehditaan loppuun saakka ‐ sen Te, arvoisat sotiemme veteraanit, olette
ansainneet.
Voitte ylpeinä katsoa työnne jälkeä. En usko, että maailmalla kukaan olisi sotien aikana osannut
ennustaa, että tuo pieni kansa vielä nousee muutaman vuosikymmenen aikana oikeus‐, sivistys‐ ja
hyvinvointivaltioksi, jota sitten pidetään monessa suhteessa mallimaana.

Me nykypäivän suomalaiset olemme syvässä kiitollisuudenvelassa sota‐ajan sukupolvelle. Meitä
edeltänyt sukupolvi joutui ase kädessä ja kotirintamalla puolustamaan tätä maata, ja sama sukupolvi
joutui rakentamaan sodan runteleman maan uudelleen. Kaksi jättiläistehtävää yhdelle sukupolvelle
on saavutus, joka saa meidät hiljentymään arvostuksesta ja kunnioituksesta.
Sotiemme veteraanien arvo tunnustetaan. Vapaa isänmaa on heidän perintönsä, jonka vaaliminen
on nuoremmissa käsissä. Uskon, että paras kiitos sotiemme veteraaneille heidän tekemästään työstä
ja käymästään taistelusta on se, että nykypolvet ja tulevat vastuunkantajat pitävät jatkossakin
huolen Suomen itsenäisyydestä ja turvallisuudesta omana aikanaan.
Arvoisat kuulijat

Suomalaiset arvostavat maamme itsenäisyyttä! Tämä arvostus käy läpi sukupolvien, se ei tunne
ikärajoja. Harva muu asia on enää nykypäivän Suomessa sellainen, jonka voi sanoa oikeasti
yhdistävän isät ja pojat, äidit ja tyttäret.
Omalta osaltani kiitän mahdollisuudesta päästä ääneen tässä arvokkaassa veteraanipäivän juhlassa.
Itse arvostan kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksia suuresti.
Ulvilan kaupunki kiittää yhteistyöstä ja toivottaa Teille, arvoisille sotiemme veteraaneille ja
kotirintaman vastuunkantajille sekä kaikelle kansalle, hyvää ja menestyksellistä yhteistyön taivalta
kohti tulevaa ja toivottavasti vielä aikaisempaakin parempaa ja rauhallisempaa aikaa ‐ myös
maailman talousrintamalla.
Maailman‐ ja valtiontalouden haasteista huolimatta kunniakansalaistemme elämänilta hoidetaan
yhdessä arvojemme mukaisesti, eikö niin?
Hyvää ja aurinkoista kevättä ja pian alkavaa kesää ‐ meille kaikille!

Ilmastotalkoot Porin seudulla VI – torstaina 20.11.2014
Seminaarin puheenjohtaja, Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen:
Arvoisat kuulijat – naiset ja miehet – hyvät ystävät!
Ilmastonmuutosta pidetään yleisesti merkittävimpänä yksittäisenä globaalina
ympäristöongelmana. Terminä ilmastonmuutos ei ole enää uusi ja vuosien saatossa
aiheen käsittely on saanut ympärilleen myös negatiivista sävyä. Näin käy usein silloin, kun
jotain asiaa pyöritellään runsaasti tiedotusvälineissä. Ihmiset turtuvat. On helpompi
kääntää kanavaa tai sivua.
Oman haasteensa ilmastonmuutoksen torjumiselle tuo maailmanlaajuinen negatiivinen
talouskehitys, jolloin valtioiden resursseja ja voimavaroja ohjataan talouden elvyttämiseen.
On todettua, ja hyvin ymmärrettävää, että rahavaikeuksissa olevat kotitaloudet eivät
ensisijaisesti mieti ilmaston lämpenemistä.
Epäily ilmastonmuutosta kohtaan on vähentynyt, ja nykyään ilmastonmuutoksen
olemassaolo tunnustetaan lähes kaikissa tieteellisissä piireissä. EU:n toteuttamissa
mielipidetutkimuksissa on todettu, että yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista pitää
ilmastonmuutosta hyvin vakavana ongelmana ja lähes 80 prosenttia katsoo, että
torjuntatoimien toteuttaminen voi piristää taloutta ja luoda työpaikkoja.
Ilmastotalkoot Porin seudulla -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009.
Tilaisuudella haluttiin herätellä etenkin kuntien luottamushenkilöiden ja keskeisessä
asemassa olevien viranhaltijoiden huomiota. Tarkoituksena oli näyttävällä tilaisuudella
startata Porin seudun ilmastotyö ja tuoda se julkiseen keskusteluun.
Vuosien aikana Ilmastotalkoiden tähtiluennoitsijoina ovat toimineet useat maamme
kärkipään asiantuntijat. Näin on asia myös tällä kerralla, kun järjestetään kuudennet
ilmastotalkoot Porin seudulla. Luentojen ja värikkäiden keskustelunavausten seurauksena
Ilmastotalkoot Porin seudulla ovat toimineet erinomaisina kohtaamispaikkoina ja
tietoisuuden lisääjinä.
Tämän päiväsessä ja kahdessa edellisessä Ilmastotalkoot – tilaisuudessa pääjärjestäjänä
on ollut Porin ja Ulvilan kaupungin sekä Nakkilan kunnan yhteinen ”Ilmastoasiat kunnassa
- toimeenpanoa ja yhteistyötä -hanke”. Hankkeessa on kuntien ilmasto-ohjelmien
toimeenpanon lisäksi houkuteltu yrityksiä mukaan ilmastotalkoisiin – ilmastokumppaneiksi.
Todettakoon tässä yhteydessä, että meillä on Ulvilasta mukana kaksi ilmastokumppania.
Ne ovat K-Supermarket Hansa sekä Cimcorp Oy.
Edellä mainitussa, vuoden loppuun päättyvässä, hankkeessa on myös pohdittu sitä, miten
ilmastoasioiden hoitoa jatketaan tulevaisuudessa täällä Porin seudulla. Tarkoituksena on
laajentaa ilmasto- ja energianeuvontatyötä koko Satakuntaan ”Kohti hiilineutraalia
Satakuntaa -hankkeella”, josta kuulemme iltapäivällä lisää.
Hyvät kuulijat! Näillä sanoilla toivotan Teitä kaikki tervetulleiksi Ilmastotalkoisiin
Porin seudulle – tällä kertaa kuudennen kerran – TERVETULOA!

