Kyläpäällikön juhlakolumni 2.2.2015
Ulvilan kaupunki 650 vuotta
7.2.2015 eli tämän viikon lauantaina tulee kuluneeksi tasan 650 vuotta siitä, kun Albrekt, Jumalan armosta
Sveanmaan ja Göötanmaan kuningas myönsi 7.2.1365 Ulvilalle täydet erikoisoikeudet eli kaupunkioikeudet.
Se on pitkä aika, sillä löysihän Kolumbus Amerikankin vasta vuonna 1492. Asiakirjan mukaan: Otamme teidän
yhdyskuntanne sekä teidät itsenne että teidän yksityisen niin hyvin irtaimen kuin kiinteän omaisuutenne
suosioomme ja suojelukseemme. Tämän johdosta estämme jyrkästi kaikkia asianajajiamme, ylempiä ja alempia,
heidän virkamiehiään ja keitä tahansa muita, missä tahansa tehtävässä tai asemassa ovatkin, etteivät suosiomme
varjolla teitä tai jotakin teistä henkilön tai omaisuuden puolesta ennen lähetetyillä oikeussäännöillä tai laeilla
vastoin tätä meidän suosiotamme uskalla estää tai millään tahansa tavalla asiattomasti rasittaa. Asiakirja päättyy
antamispäiväykseen seuraavasti: Annettu Turun linnan luona Herran vuonna 1365, kuudentena juhlana pyhän
Agathan-neitsyen juhlan jälkeen jouduttuanne tähän kaukaiseen paikkaa nykyisten asioitten tähden. Taidatko
tuon selvemmin sanoa? Näinköhän tuo oli sen aikaista selkokieltä vai virkamieskieltä? Onkohan meitä kuluneen
650 vuoden aikana täällä kaukaisessa paikassa uskallettu estää tai millään tahansa tavalla asiattomasti rasitettu?
1300-luvun Ulvilasta todetaan Hannes Tiiran kirjassa Oravannahoista hansakauppaan, Teljän taru ja Ulvilan
aamunkoitto, että Ulvilaa voidaan pitää maamme toiseksi vanhimpana kaupunkina. Ulvilan tapauksessa kyse
oli täysin kehittyneestä, saksalaistyyppisestä kaupungista, joka oli levinnyt Suomeen 1300-luvun alussa. Ei
ollut Ulvila mikään tuppukylä – tuolloinkaan.
Yhtä kaikki, tänään emme kiistele siitä, olemmeko maamme toiseksi vai kolmanneksi vanhin kaupunki. Se on
kiistaton tosiasia, että kaupunkioikeusasiakirja on luovutettu Ulvilan kaupungille tasan 650 vuotta sitten. Sen
kunniaksi nostamme Ulvilassa lauantaina siniristiliput salkoon.
Toivon ja uskon, että perjantain tapahtumastamme tulee yksi juhlavuotemme megatapahtumista. Näin on
odotettavissa ainakin väkimäärän suhteen. Tilaisuus kestää reilun tunnin, joten tullaanhan tilaisuuteen siinä
hengessä, että sopu sijaa antaa. Muistan itse varsin hyvin, kun Harjavallasta tuli vuonna 1968 kauppala. Olin
vuoden vaihtuessa tuolloin 12-vuotias koululainen. Väkeä oli kuin aamusumua, sen muistan. Siellä tarjottiin
uusille kauppalalaisille jotakin suuhunpantavaa – muistaakseni keittoa. Tuo tilaisuus jäi 12-vuotiaan koululaisen
mieleen ikuisiksi ajoiksi. Toivon, että myös meidän 650-juhlavuotemme avaus jäisi lastemme mieliin ikuisiksi
ajoiksi. Ainakin lasten yhdessä satapäisesti laulama loppulaulu on heille eräänlainen megatapahtuma.
Palataanpa vielä nykypäivään. Yhdistymisselvityksessä eletään juuri nyt
aktiivista aikaa. Kunnissa valmistaudutaan prosessin ensimmäiseen
H-hetkeen eli valtuuston kokoukseen 30.3.2015. Sikäli kun päätös
tuolloin tehdään, se on merkittävä ja monelle heistä erittäin vaikea
päätös. Silloin valtuutetun pitää päättää, onko kunta mukana uuden
Porin perustamisessa. Nyt jo aavistellaan, että tästä taitaa tulla vielä
toinen, jopa kolmaskin H-hetki. Nimittäin jos yksikin kunta päättää
maaliskuun valtuustossaan, ettei se lähde mukaan, niin ehkä parin
kuukauden päästä seuraa jäljellä olevissa kunnissa toinen kierros – ja
näin väitän tapahtuvan. Edelleen jos toisellakin kierroksella jäisi yksikin
kunta pois, tulee kolmas H-hetki. Näin se sitten jatkuisi – että semmoista
showta on luvassa kuntakentällä.
Yhdistymissopimusluonnos tulee kaiken kansan nähtäväksi ja siitä
saa antaa mielipiteensä. Järjestämme helmikuun 26. päivänä
kuntalaistilaisuuden, jossa yhdistymissopimusluonnosta ja
selvitystä esitellään. Tervetuloa!
Olen kiitollinen ja ylpeä, että saan toimia 650-vuotiaan Ulvilan
kaupunginjohtajana
Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 4.3.2015
Arvatkaapas kuinka paljon tulee kaupungille maksamaan yksi kunnon kattaus taivaalta satanutta
vitivalkoista kaunista lunta? No, minäpä kerron. Lumityöt tulevat maksamaan reilut 15 000 euroa/kerta.
Tästä syystä on tärkeätä, että auraustyöt käynnistetään mahdollisimman oikea-aikaisesti. Taloudellisena
ja toiminnallisena tavoitteena on se, että jokaisen tuiskun jälkeisistä lumitöistä selvittäisiin aina yhdellä
aurauskierroksella. Aina se ei tietenkään ole mahdollista. Meillä Ulvilassa aurauskalusto lähtee liikkeelle
vasta, kun työnjohtaja antaa aurauskalustolle lähtökäskyn. Näiltä osin työnohjaus on meillä itsellämme. Myös
hiekoituksen osalta liikkeelle lähdetään vasta annetusta lähtökäskystä.

M

inustako yrittäjä -infotilaisuus järjestettiin jälleen valtuustosalissa. Paikalle oli saapunut reilut
kymmenen naista ja miestä, joilla unelmana tai ainakin ajatuksena on yrittäjyys. Lähes poikkeuksetta
liikkeelle on lähdetty sillä ajatuksella, että ainakin aluksi on halu työllistää itse itsensä ja tulla samalla
”itsensä herraksi”. Yksinyrittäjyys onkin yleistä. Väitöskirjatutkimuksen mukaan yksinyrittäjyys korostuu
suomalaisessa yrittäjyyden kentässä. Suomessa on noin 260 000 yrittäjää, joista 65 prosenttia on yksinyrittäjiä
eli heitä on lähes 170 000. Yrittäjyys on toisaalta uusi mahdollisuus nähdä työelämä uudesta suunnasta ja
toisaalta keino perustaa itse itselle työpaikka.
Yrittäjyyden tie ei ole helppo.
Ulvilassa on yrityksiä reilut 800 ja yritysten määrä on ollut kasvava. Se on hieno asia. Ulvilan elinkeinopolitiikan
kärkenä on automaatio-osaaminen ja -verkosto. Samalla on kuitenkin yrittäjien kanssa todettu, että
automaatioverkostomme menestymisellä ja kehittymisellä on myönteinen vaikutus myös muiden toimialojen
yritysten menestymiseen. Puhalletaan siis yhteiseen hiileen – yhdessä yrittäen.

K

untaliitoksesta järjestettiin kuntalaisinfo. Paikalla oli reilut 130 asiasta kiinnostunutta. Asian
esittelyn suoritti Porin kehittämispäällikkö Timo Aro. Kysymyksiin olivat vastaamassa Ulvilan
kaupunkia yhdistymisselvitystä valmistelleessa ohjausryhmässä edustaneet luottamushenkilöt sekä
työvaliokunnassa edustajana toiminut allekirjoittanut.
Itse en käy arvioimaan tilaisuuden henkeä, vaan siteeraan paikalla olleen toimittajan arviota: ”Suuri osa
paikalla olijoista vaikutti haluttomilta kuntaliitokseen. Ilmassa väreili melkoista epäluuloisuutta ja pientä
toiveikkuutta.” No, jokainen paikalla ollut voi itse arvioida, kuinka koki tilaisuuden hengen – epäluuloisuutta
vai toiveikkuutta?
Päätöksenteossa asia etenee nyt siten, että kuntalain nojalla kaupunginjohtajalla on oikeus ja velvollisuus tehdä
hallitukselle esitys asian ratkaisemisesta. Tämän esitykseni teen 16.3.2015 pidettävään kokoukseen. Hyvän
hallintotavan mukaan luottamushenkilöt eivät saa osallistua asian valmisteluun
esimerkiksi muokkaamalla asian selostusosaa tai päätösehdotusta.
Esittelijällä on oikeus ja velvollisuus laatia päätösehdotus juuri sellaiseksi,
jonka hän kokee ja näkee käytettävissä olevan tiedon pohjalta oikeaksi ja
perustelluksi. Tästä oikeudestani tulen pitämään kiinni.
Kaupunginhallituksen tehtävänä on puolestaan tehdä esitys valtuustolle
joko kaupunginjohtajan esittelyn mukaisena tai muutettuna. Näin
aikaansaatu päätös tulee valtuuston päätettäväksi 30.3.2015 pidettävässä
kokouksessa. SK:n pikagallupin mukaan näytti, ”puntit ovat melko
tasan” – toisin näin on arveltu jo pitkään. Tervetuloa kuulolle!
Ja näin se homma etenee. Jos jossakin kunnassa päädytään nyt maalikuussa
kielteiseen päätökseen, siirrytään jäljelle jääneellä kuntajoukolla pari askelta
lähtöruutuun päin ja suoritetaan uusi samankaltainen kierros uudella ja
päivitetyllä yhdistymissopimuksella. Tämä finaalinäytös käydään
valtuustoissa arviolta kesäkuun loppuun mennessä. Sen sijaan
niissä kunnissa, joissa lyödään nyt maaliskuussa ”liinat kiinni”
– se oli sitten siinä - ainakin tällä erää.
Ja päivät sen kun vain pitenevät – tällä hetkellä muuten
reilut viisi minuuttia päivässä!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
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Se on siinä!

P

itkään odotettu, paljon puhuttu ja ennakkoarvailuja aiheuttanut kuntaliitosäänestys on käyty.
Kuntademokratia on nyt toiminut kaikilla asteilla. Päätös on tehty ja pulinat pois, jos minulta kysytään.
Omalta osaltani ilmoitin julkisesti jo ennen päätöstä, että minä kunnioitan valtuuston päätöstä kiveen
kirjoitettuna totuutena - olisipa se ollut suuntaan tahi toiseen. Nyt se oli tähän suuntaan eli valtuusto hylkäsi
kuntaliitoksen äänin 19 - 16. Minusta tämä asia on tällä erää taputeltu – ainakin toistaiseksi. Ulvilassa on
vuosien varrella laskettu levolle lukuisia suuriakin asioita sillä perusteella, että kuntaliitosratkaisu on auki. Nyt
ratkaisu ei ole enää auki, joten on aika käydä puhdistamaan tuotakin pöytää yhdessä – edelleen yhdessä.
Minusta meidän ihmisten pitää olla sen verran fiksuja aikuisia, että kykenemme asettautumaan asioiden
yläpuolelle. Jos olemme olleet joistakin asioista erimieltä, joskus vahvastikin erimieltä, niin hyvänen aika, ei
kai ihmisten tarvitse silti riidellä keskenään. Nämähän ovat vain asioita. Ihmissuhteet, ihmiselämä ja iloinen
yhdessä tekemisen meininki ovat liian kalliita arvoja uhrattavaksi vain asioiden vuoksi. Mielestäni millekään
kostontielle ei kannata lähteä, oikeastaan ei ole varaa lähteä. Jos siltä tuntuu, on peiliin katsomisen paikka –
niin täällä kotona kuin tuolla rajan takana. On toki ymmärrettävää, että joillakin ovat tunteen vielä pinnassa.
Antaa pölyn nyt vain rauhassa laskeutua – niin kyllä se siitä. Se on siinä ja pulinat pois, eikö niin?

V

uoden 2014 tilinpäätös on valmistunut. Kaupungin taloudellinen tilanne vuonna 2014 oli varsin
haasteellinen. Vuosi 2014 oli keskeisten tunnuslukujen valossa vuotta 2013 heikompi. Silloinhan
teimme + 2,5 M€ ylijäämää. Myönteistä vuoden 2014 tuloksessa on se, että tilikauden alijäämä - 0,8 M€ on
alkuperäisen talousarvion mukainen ja noin 1,5 M€ vielä syksyllä luultua ja muutettua talousarviota parempi.
Talousarviokuri on eri tulosalueilla tänäkin vuonna pitänyt – kiitokset siitä koko porukallemme.
Rintaa ei sovi röyhistellä, koska tulos oli alijäämäinen. Taloudenpidon perussääntö tuottojen ja menojen
tasapainoisesta suhteesta toteutuivat kuitenkin talousarvion osalta Ulvilassa jälleen hyvin. Tuotot ylittyivät ja
vastaavasti menot alittuivat. Eikös tällä tiukan kasöörin talousperiaatteella pärjätä kotioloissakin? Emme ole
myöskään lisänneet velkojamme. Päinvastoin, maksoimme kaupungin omia velkoja pois reilut 2 M€ ja myös
konsernin velkataakka keveni lähes 2M€.
erusturvassa sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettiin vuonna 2014 talouden näkökulmasta kustannustehokkaasti.
Alkuperäisen talousarvion määräraha alittui 0,9 M€ eurolla. Sen sijaan erikoissairaanhoidon menot
ylittivät alkuperäisestä talousarviosta noin 2 M€. Erikoissairaanhoidon menot
tulevat olemaan jatkossakin ne, joihin joko kaadumme tai emme kaadu. Niitä
on lähes mahdoton arvioida etukäteen. Kun periaate on, että sairaat hoidetaan
ja maksut maksetaan, niin yhtälö on haasteellinen. Jospa se SOTE-ratkaisu
aikanaan parantaisi myös talouden ennakointia.

P

Tämä tarina on tosi. Kaikki edellä kerrottu on faktaa, siis ihan oikeita
ja toteutuneita talouslukuja. Suuria haasteita riittää tulevaisuudessakin.
Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on kuitenkin edelleen lähes 9
miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä antaa mahdollisuuden sopeuttaa
edelleenkin toimintaa ja taloutta harkitusti ja maltillisesti. Yleisesti ottaen
vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella arvioiden Ulvilan kaupungin
talouden tasapaino on tyydyttävä.

L

opuksi suuret kiitokset Teille kaikille niistä lukuisista onnitteluista,
joita olen Teiltä eri tavoin saanut täytettyäni muutama viikko
sitten tasavuosia. Samalla kiitän niistä kymmenistä kiitoksista ja
palautteista, joita olen saanut näistä kyläpäällikön kolumneistani
– kiitos. Näitä on ihan kiva kirjoitella, varsinkin jos tietää, että
joku myös lukee niitä.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
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Eikö niin?

U

lvilan iltatoritoiminta käynnistyi kaupungin 650-juhlavuoden merkeissä viime viikon tiistaina. Eikö
niin, että hieno homma? Toivotaan nyt, että toritoiminta otetaan meillä Ulvilassa omaksi siten, että
myyjien kannattaa jatkossakin tulla tänne kesätiistaisin esittelemään ja myymään tuotteitaan. Tori kun
ei toimi ilman myyjiä eikä toisaalta ilman ostajia. Molempia pitää olla riittävästi. Nyt vain pitää olla puolin ja
toisin jonkin aikaa turnauskestävyyttä siten, että toiminta vakiintuisi myyjille sen verran kannattavaksi, että
Ulvilan iltatorille kannattaa tulla kaupantekoon.
Avajaistiistaina oli tarjolla liha- ja kalatuotteita, ohrakryynivelliä ja hernekeittoa, luomutilan yrttien ja
vihannesten taimia, vaatteita ja kenkiä sekä torikahvilan monenlaisia tuotteita. Iltatori palvelee jatkossa kesäajan
tiistai-iltaisin. Kaupunki ei peri iltatorin myyntipaikoista vuokraa. Paikan päällä toimintaa emännöi iltatorin
puuhanainen Kristiina Heinonen, jonka kanssa voi sopia suoraan myyntipaikoista. Laitetaan siis iltatoristamme
sana kiertämään eli tervetuloa tutustumaan toritarjontaan ja samalla aistimaan mukavaa toritunnelmaa!

A

utomaatioteollisuutemme edunajamisessa on nyt saavutettu yksi tärkeä askel. Olemme yhteistyössä
ulvilalaisten automaatiotoimijoiden kanssa esittäneet toistuvasti, että tulevaan hallitusohjelmaan
tulee saada selkeä kirjaus automaatioteollisuudesta. Olemme esittäneet tavoitteemme pääministerille
ja kehitysministerille. Nyt saavutettu tärkeä askel on se, että Satakuntaliiton kokoamiin maakunnallisiin
hallitusohjelmatavoitteisiin on jo saatu tämä kirjaus.
Satakunnasta esitetään tulevaan hallitusohjelmaan otettavaksi automaatio- ja robottitoimialoista seuraavaa
kirjausta: Satakunnan teollisuusvision toteutumista tukee osaltaan myös Satakunnassa vahvojen automaatioja robottitoimialojen kehittäminen. Kehittämällä automaatioverkostoa ja sen tuomaa kilpailuetua saadaan
Satakunnasta muodostumaan yrityksiä houkutteleva vetovoimainen toimintaympäristö ja sijoittumiskohde.
Automaatioverkoston yhteistyöllä ja kehittymisellä on positiivinen vaikutus myös muiden toimialojen yritysten
menestymiseen. Valtion tuen avulla voidaan turvata alalle riittävät tukitoimet koulutukseen, tutkimukseen,
tuotekehitykseen sekä viennin edistämiseen.
Tuttua tekstiä. Se on nimittäin pitkälti samaa tekstiä kuin meillä on kaupunginvaltuuston hyväksymässä
Ulvilan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa. Seuraava edunajamisen edistysaskel olisi se, että tuo teksti päätyisi
kirjaukseksi valmisteilla olevaan hallitusohjelmaan. Sitä kautta syntyisi hyvät edellytykset myös ulvilalaisen
automaatio- ja robottiteollisuuden ja samalla koko Ulvilan kehittymiselle eli eteenpäin
menemiselle.

U

lvilan kaupungin maastojuoksun mestaruuskisat kokosivat toissa
viikon torstai-iltana Kaskelotin maastoon kaiken ikäisiä juoksijoita.
Räknäilin, että meistä vanhimman ja nuorimman sarjoissaan
viivalle asettuneen kisailijan ikäero oli 57 vuotta, nimittäin pikkuisen
Lumi-Ilonan ja erään Vaarin. Huomasin, että monen pienen juoksijan
kohdalla illan kohokohta oli juuri palkintojenjako. Nuorimpien sarjoissa
sai ihan jokainen juoksija kaulaansa upean mitalin kaulanauhoineen, oikein
palkintokorokkeella seisten ja päälle vielä mitalivalokuvaukset. He kaikki
olivat voittajia. Oli todella ilo jakaa palkintoja ja nähdä kuinka innoissaan
nuorimmat alle 5-vuotiaiden sarjan juoksijat olivat. Kyllä se vaan on niin, että
vielä tänäkin päivänä monipuolinen urheilu ja siinä ohessa myös pieni ja rehti
kilpaileminen antavat lapsille ja nuorille osallistumisen, yrittämisen, joskus
myös menestymisen elämyksiä - vieläpä terveitä elämyksiä - miksei
myös meille veteraaneille.
Juhlavuotenamme tapahtuu - käy katsomassa kaupungin
kotisivuilta juhlavuoden tulevat tapahtumat!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
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Jytkystä torjuntavoittoon

K

ahden viimeisen vuoden tilinpäätöksiä voi nasevasti kuvata päivänpolitiikkaan vakiintuneilla termeillä.
Vuoden 2013 tilinpäätös oli jytky, sillä teimme upeasti +2,5 M€ ylijäämää. Eikä se ollut mikään sattuma,
kuten jotkut sanovat. Se tehtiin. Vuoden 2014 tulos oli puolestaan torjuntavoitto, sillä teimme noin
-855.000 € alijäämää. Alijäämäinen tulos ei toki ole kelvollinen, mutta miksi se sitten oli torjuntavoitto?
Siksi, että vielä syksyllä teimme muutetun talousarvion, jossa tulosennuste oli -3M€ pakkasella. Oli tulossa
negatiivinen jytky. Näin ei käynyt, vaan saavutimme vuodelta 2014 tyylipuhtaan torjuntavoiton. Tulos oli jopa
hieman parempi kuin tilivuodelle hyväksytty talousarvio.

T

ehtyjen päätösten ja linjausten kanssa kuluvana vuonna 2015 ei ole mahdollista saavuttaa edes vuoden
2014 kaltaista torjuntavoittoa. Nyt on vaarassa negatiivinen jytky. Kaikissa kunnissa, myös Ulvilassa,
olisi tulevaisuudessa tehtävä päätöksiä, jotka kaikki eivät ole mukavia. Meidän virkamiesten on esitettävä
ja niiden perusteella päättäjien on tehtävä vastuullisesti nuo ei-mukavatkin päätökset. Me virkamiehet
tarvitsemme toimenpiteiden tueksi selkeät päätökset seuraavina vuosina käytettävissä olevista talouden
tasapainottamisen ja sopeuttamisen keinoista. Meidän tehtävänämme on sitten laittaa ne täytäntöön. Kuten
valtiontaloudessa on jouduttu, joudutaan tulevaisuudessa myös kunnissa tekemään sopeuttamistoimia, jotka
koskevat kaikkia toimintoja. Niin se vaan on, että mikään ei saisi olla ”pyhää”, jos yleensäkään aiotaan saada
kasaan tarvittavat säästöt. Palvelut hoidetaan jatkossakin kohtuudella, mutta tarkalla taloudenpidolla – eikä
törsätä kaiken maailman hömpötyksiin.

K

osteusvaurioista johtuvat sisäilmaongelmat ovat nousseet koko maassa päivänpolttaviksi haasteiksi,
jopa ongelmiksi. Kosteudesta aiheutuneita sisäilmaongelmia on löytynyt myös monissa Satakunnan
kunnissa. Ainakin Porissa, Raumalla ja Luvialla näistä on uutisoitu näkyvästi ja siellä on jouduttu
tekemään varsin rajuja päätöksiä tilojen korjaamiseksi. Myös Ulvilassa on useammissa kohteissa asia noussut
esille. Mahdollisten ongelmien selvittämiseksi on ryhdytty välittömiin toimenpiteisiin. Havaituista ongelmista
on tiedotettu sekä päiväkotilasten huoltajille että työntekijöille. Havainnot on annettu asiantuntijoiden
tutkittavaksi. Mikäli näitä kosteusvaurioita ei korjata ja niiden syitä poisteta, kosteusvauriot johtavat
rakennusmateriaaleissa mikrobien kasvuun, jotka puolestaan aiheuttavat altistuville terveyshaittoja. Näiden
tapausten kanssa ei ole syytä leikkiä eikä niitä sovi vähätellä vähimmässäkään määrin. Toisaalta - satunnainen
kosteusvaurio ei automaattisesti tarkoita aina homeongelmaa. Myös ilmanvaihdolla ja sen toimivuudella tai
toimimattomuudella on suuri merkitys terveyshaittojen määrään. Nämä kaikki tekijät tulee nyt tarkistaa ja
tutkia.
Riittävien selvitysten valmistuttua teemme faktatietoihin perustuvat vastuulliset
päätökset ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Tässä asiassa ei ole oikotietä,
ei suuntaan eikä toiseen. Toisaalta mihinkään hysteriaan ei ole syytä antautua.
Tutkitaan kunnolla, ettei hutkita - ihan niin kuin muuten vaan!

H

elatorstai oli koululaisille välipäivä. Oli hienoa nähdä, kun
urheiluseurat järjestivät lapsille helatorstaina puuhaa erilaisten
liikuntatapahtumien merkeissä. Olin tuolloin, aikaisena aamuna,
juoksulenkillä Massilla. Ulvilan Uran suunnistajat olivat valmistelemassa
lapsille suunnistuskoulua. Myös Friitalan koulun kentällä alkoi olla vilinää
ja vilskettä. UPV järjesti junioripesäpalloilijoille pienpeliturnauksen. Väkeä
oli kun pipoa. Pesäpallokamppeisiin pukeutuneet pienet ”petut ja eetut” olivat
kivaa katseltavaa. Varmasti tuolloin järjestettiin muidenkin lajien tapahtumia,
mutta näihin satuin lenkeilläni sattumalta osumaan. Kiitän kaikkia
ulvilalaisia urheiluseuroja arvokkaasta lastemme ja nuortemme eteen
tekemästänne vapaaehtoistyöstä – kiitos!
Aamulenkki on kuin laittaisi rahaa pankkiin – suosittelen
kaikille!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 15.7.2015

Samapa tuo – kunhan on kesä!

O

len aiemmin ollut ihminen, jolle kaikki vuodenajat ovat olleet yhtä mieluisia. Nyt vanhemmiten
etenkin valoisuus on alkanut maistua paremmalta kuin syksyn ja talven pimeys. Koska en kuitenkaan
ole mikään helteenpalvoja, taitavat minulle parhaita vuodenaikoja olla nykyisin loppukevät ja alkukesä.
Silloin alkaa olla jo riittävän valoisaa ja sopivan lämmintä. Jotenkin muuten tuntuu, että nykyisin suomalaiset
kesäsäät ovat varsin arvaamattomia ja yllättäviä. Sää voi olla keskellä kesää ihan mitä vaan. Samapa tuo, kunhan
on kesä - mieluusti vähäluminen.

S

uomi Areena rantautui Ulvilaan. Valtakunnallisesti merkittävä yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma
SuomiAreena rantautui 650-juhlavuoden kunniaksi myös Ulvilaan kahden keskustelun ajaksi. Keskustelut
kokosivat paikalle yhteensä lähes 300 kuulijaa. Friitalan koulun pihassa käydyssä keskustelussa ”Koulun ovet
auki maailmaan – case Icehearts” kävi ilmi, että tärkeintä on ihmisestä ja lapsesta välittäminen. Kokemäenjoen
rannalla, Ulvilan Naparannassa toteutetun keskustelun otsikkona oli ”Kuuma Porin kuntaliitoskeskustelu”.
Yhteisesti todettiin, että tällä hetkellä ei ole vireillä kuntaliitosselvityksiä. Demokratia on puhunut ja päätökset
on tehty. Sen sijaan yhteen ääneen todettiin ja myönnettiin, että ilman avointa ja luottamuksellista yhteistyötä
jatkossa ei pärjää yksikään kunta. Keskustelun lopuksi käteltiin kuvaannollisesti yhteistyön merkiksi ja
vakuudeksi – hieno homma. ”Se on siinä” – tällä erää.

U

lvilalainen automaatioteollisuus näytti iskukykynsä. Elinkeinoelämän hieman alavireisessä ilmapiirissä
ulvilalaisen automaatioteollisuuden yhden lippulaivan Cimcorpin saama jättitilaus Kiinasta on
superupea uutinen. Yhtiö kertoi, että kyseessä on lähes 30 miljoonan euron arvoinen tilaus, joka
sisältää automaatiojärjestelmät koko rengastehtaan materiaalivirran hallintaan. Tilaus on yhtiön tähän asti
suurin. Onnittelut ja kiitokset Cimcorpille myös täältä kaupungintalon kulmahuoneesta.
Kaupungin elinkeinopoliittisessa ohjelmassa olemme linjanneet tehtäväksemme kehittää Ulvilan
automaatioverkostosta houkutteleva vetovoimatekijä ja sijoittumiskohde yrityksille. Tätä linjausta edesauttaa
ja tukee kaupungin ja yrittäjien yhteinen näkemys siitä, että automaatioverkoston yhteistyöllä ja kehittymisellä
ymmärretään olevan positiivinen vaikutus myös muiden toimialojen yritysten menestymiseen. Olemme siis
vilpittömästi iloisia yritystemme menestyksestä.
Näkyykö automaation teemalla tekemämme edunajamistyö uunituoreen hallituksen ohjelmissa ja linjauksissa,
on vielä odotuksen asteella. Tietoyhteiskuntakehityksestä eli digitalisaatiosta on
hallitusohjelmassa useampiakin kirjauksia. Digitalisaatio on hallituksen strategian
läpileikkaava teema, sanotaan. Miten tähän läpileikkaavaan teemaan asettuvat
ulvilalainen automaatio ja robotisaatio – sen aika näyttää. Tätä ainakin
olemme päättäjien kärkijoukoille painottaneet.

L

eineperissä on käynnistetty piknik-sunnuntait koko heinäkuun
ajaksi. Minulle on usein sanottu, että Leineperi on upea paikka, mutta
sinne pitää saada joitakin uusia avauksia. No nyt on taas saatu yksi
uusi avaus – heinäkuun piknik-sunnuntait. Piknik-tapahtuman kuuluu
koostua eväistä, kauniista luonnosta ja mielellään myös kevyestä ohjelmasta,
esimerkiksi musiikista. Tätä ne ovat olleet. Puitteet tällaiselle pikniktapahtumalle ovat Leineperissä aivan mahtavat. Kun sattuu vielä kohtuullinen
sää, niin tunnelma on leppoisan kesäinen. Nyt vain sana kiertämään ja joka
heinäkuun sunnuntai aina vain lisää väkeä paikalle, seuraavan kerran
taas ensi sunnuntaina. Leineperin piknikeissä tuntuu nyt vallitsevan
yhdessä tekemisen henki – hieno homma.
Vaikka kesällä on lupa löhöillä ja grillailla – niin välillä
kuitenkin tossua toisen eteen, eikö niin?
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 5.8.2015

Kilpailukyvystä kilpailuetuun

Y

leisesti puhutaan, että menestyäkseen yrityksellä tai vaikkapa kunnalla pitää olla kilpailukykyä.
Minusta kilpailukyky ei riitä. Pitää olla kilpailuetua. Haen tähän vertauksen urheilusta. Jokainen
arvokisojen finalisti on varmasti lajissaan kilpailukykyinen, mutta mitalit ottavat ne, joilla on muihin
nähden lajissaan jokin kilpailuetu. Minusta näin on yrityselämässä ja myös kuntien välisessä kilpailussa. Kyllä
luit oikein – kuntien välisessä kilpailussa. Se vaan on tosiasia, kutsutaan sitä millä nimellä tahansa, kunnat
kilpailevat keskenään veronmaksajista, olkoonpa ne sitten yrityksiä tai asukkaita. Meillä pitää siis olla joku
kilpailuetu, jotta olemme kuntana houkutteleva ja sitä kautta menestymme.

U

lvilan lukiolle kehitettiin yksi uusi kilpailuetu. Syksyllä aloittava lukion musiikkilinja herätti jopa
ennakko-odotuksia suuremman kiinnostuksen. Hyvä näin. Aloituspaikkoja on 16. Niihin oli 29
hakijaa, joista tiukkojen valintakokeiden jälkeen kaikki aloituspaikat täytetään.

Ulvilan lukion musiikkilinja tarjoaa aktiiviselle musiikin harrastajalle mahdollisuuden yhdistää lukio-opinnot
ja monipuoliset musiikkiopinnot. Musiikin aktiivinen harrastaja tai ammattiopintoihin tähtäävä muusikko
voi suorittaa lukio-opinnot ja samalla edetä musiikin opinnoissa yhdessä muiden musiikkilinjalaisten kanssa.
Kurssitarjonnassa on omat kurssikokonaisuutensa bändityöskentelylle, ääni- ja valotekniikalle, monipuoliselle
laulamiselle, musiikin tietoaineille ja soitinopinnoille. Ulvilassa on musiikkilinjan opiskelijoiden käytettävissä
nykyaikainen musiikin opetusvälineistö ja ammattitaitoinen opetus. Lukuvuoden aikana musiikkilinjalla myös
esiinnytään monipuolisesti niin laajoissa konserttiprojekteissa kuin erilaisilla pienemmilläkin keikoilla. Tämä
se lämmittää musamiehen sydäntä. Kiitokset lukiomme kehittäjille.

A

lkava syksy on kunnissa, kuten on ollut aina, kiireistä aikaa. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa
talousarvion laadinnassa joudutaan keskittymään todenteolla myös tehostamis- ja säästötoimien
löytämiseen. Totta kai ensisijaisena talousarvion laadinnan ohjenuorana on se, että meille kuuluvat
tehtävät hoidetaan kunnialla. Kunnallistalouden yhtälö on kuitenkin varsin haasteellinen, sillä taloudenpidon
suurimmat riskit liittyvät sellaisiin osioihin, joihin emme pysty juurikaan talousarviovuoden kuluessa
itse vaikuttamaan. Tulopuolella näitä ovat verotulojen ja valtionosuuksien kertymät. Se tulee, mikä tulee.
Menopuolella näitä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon menojen ennustettavuus ja
kehitys. Periaate kun on, että lapset, vanhukset ja sairaat hoidetaan juuri sillä tavalla, kuin hoitotarve kulloinkin
edellyttää.
Rakennus- ja saneerauskohteissamme työt ovat edenneet työohjelmien mukaisesti.
Valmista tulee juuri niin, kuin on sovittu. Harjunpään koulusta tulee upea
koulu. Siitä tulee niin upea, että ehdotan sinne kaikelle kansalle järjestettävää
avoimien ovien iltaa, kunhan homma on täysin valmis. Käydään kaikki
katsomassa, että vanhastakin saa remontoitua priimatavaraa, kunhan siihen
vain on yhteinen halu. Päiväkodin sisäilmaongelmien vuoksi jouduimme
myös pikahälytyksellä remontoimaan väistötiloiksi useampiakin tiloja.
Paikat saadaan kuntoon ja kaikille lapsille pystytään osoittamaan
haasteistamme huolimatta hyvät hoitopaikat.

O

malta osaltani on jo odotusta rinnassa. ”Joudun” nimittäin taas
lähtemään yleisurheilun MM-kisoihin. Kisat käydään Kiinan
Pekingissä elokuun lopulla. Pitkämäellä, Ruuskasella ja minulla on
tulosrajat tehtynä - tai ainakin meillä kolmella ovat kisaliput jo taskussa.
Vilkutan sitten taas kaikille Teille ulvilalaisille sieltä katsomoalueelta
156, riviltä 4 tai 5. Minut tuntee siitä, että päässäni on todennäköisesti
valkoinen PoriJazz -lippis. Onkohan siellä kenelläkään muulla
valkoista lippistä? Saattaa olla, nimittäin tuonne ”linnunpesäksi”
kutsutulle stadionille mahtuu samalla kertaa reilut 80 000
katsojaa, että semmoinen urheilukenttä.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 16.9.2015
Hallitus kormuuttaa, turvapaikanhakijat puhuttavat, mutta meillä …

J

oka syksyinen talousarvioruljanssi on taas käynnissä. Nyt joku sanoo varmasti, että taas tulee tätä tylsää
talousarviojargonia eli ammattislangia, mongerrusta ja siansaksaa. Mutta niin se vaan on, että siitä on jotakin
kerrottava. Siispä laitan muutaman rivin, mutta ihan yleisellä tasolla.
Vaikka tämän päivän kunnallishallinto elää koko ajan suuressa muutoksessa, seuraavan vuoden talousarvion
laadinta on jokasyksyinen vääntö. Talousarviosta päättäminen on määritelty kuntalaissa varsin tarkasti eli se ei
ole ollut juurikaan muutoksessa. Ensiksi annetaan talousarvion laadintaohjeet. Lautakunnat hyväksyvät kukin
omat esityksensä toimialansa talousarvioksi. Talousarvioesitysten tultua lautakunnista, niistä kootaan ja tehdään
kaupunginjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi. Tätä esitystä käsittelee puolestaan kaupunginhallitus ja
tekee siitä oman esityksenä kaupunginvaltuustolle joulukuussa. Näin se homma etenee.
Kaupunginjohtajana tulen esittämään useisiin kohtiin merkittäviä tehostamis-, säästö-, ja tulojen lisäämistoimia.
Muu kun ei auta. Toivon tietenkin, että nämä talouden tasapainottamistoimet hyväksyttäisiin päätöksenteossa
yksimielisesti. Näin on talousarvio aina jouluksi syntynyt ja syntyy nytkin. Syntyy joko hyvä, huono tai hyvin
huono talousarvio. Valmistelua varten myös valtuusto kokoontuu omaan talousarvioseminaariinsa syyskuun
22. päivä. Siellä sitten vedetään niin sanotusti linjat – toivottavasti ne ovat esityksiämme tukevia.

K

atse tulevaisuuteen. Jos SOTE-soppa saadaan nykysuunnitelmien mukaan maaliin, muuttuu myös
kunnallinen veronkanto-oikeus toisenlaiseksi. Jos veronkantoa tulee myös maakuntatasolle, laskevat
kuntien tuloveroprosentit merkittäväksi. Kuntalaiselle on tietenkin aivan sama hailee, kuka tuon veron kantaa,
kunhan hänen maksamansa vero ei nouse kovin paljoa nykyisestä – ainakaan jos eivät palvelut samalla parane.
On nimittäin tutkittu, että hyviä palveluja vastaan, ihmiset ovat valmiita maksamaan myös kohtuullisesti
veroja, jopa lisää. SOTE-uudistuksessa on tietenkin vaarana, kun tulee uusi hallinnon ja verotuksen taso, että
myös siitä aiheutuvat käyttömenot nostavat kokonaiskustannuksia. Hallinnon kustannuksista puolestaan ei
tykätä, kukapa tykkäisi?
Joku muuten kysyi minulta, että mitä se SOTE-uudistus oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa: ”Sosiaali- ja
terveyspalvelukokonaisuus saman johdon, hallinnon ja budjetin alle”. Kyllä se tuosta aukeaa, kun hieman
syventyy – vai aukeaako sittenkään?

U

lvilalainen uutisvuoto. Sain viestejä Kiinaan saakka, että maakuntalehden
juorupalstan Tyynikyntäjän uutiskynnys oli ylittynyt Ulvilasta uutisoiduilla
tiedoilla virkahuoneeni lattian hiomisesta, huoneeni verhojen vaihtamisesta
jopa yksityisestä lomamatkastani. Yksikään noista asioista ei kuitenkaan
ole sitä suuruusluokkaa, että niitä olisi ollut tarpeen käsitellä millään
esityslistoilla, joista toimittaja olisi nuo tiedot saanut. Oli tapahtunut
ulvilalainen uutisvuoto. Ulvilassa on siis oma uutisankkuri. Mahtoiko tuo
”uutinen” ketään edes kiinnostaa, tuskinpa?

Kiinnosti tai ei, niin täsmennän kuitenkin hieman tuota uutisointia, sillä
mitään salaista tuohon ei todellakaan sisälly. Tekninen osasto vain katsoi,
että nyt oli sopiva hetki hioa ja lakata kaupunginjohtajan virkahuoneen
alkuperäinen jo 23 vuotta vanha ja kolmen kaupunginjohtajan askeleista
naarmuuntunut parkettilattia. Hionta ja lakkaus tehtiin omana työnä ja hyvä
tuli. Aallon Teuvo oli aikanaan ihan itse valinnut virkahuoneeseen verhot.
Ne olivat jo jotakuinkin siintyneet, aikansa palvelleet ja ryhtinsä
menettäneet. Kun meillä nyt sattui olemaan omassa työpajassa
sisustussuunnittelun ja myös verhojen ompelemisen hallitseva
artesaani, niin huoneeseen tehtiin uudet, pirteämmät verhot. Ne
tehtiin työpajan omana työnä – kiitokset siitä. Tämän suurempaa
uutisen, ei edes juorun, aihetta tähän ei oikeasti sisälly.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
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Uutta ja uljasta odotellessa

U

lvilan jokisilta uusitaan. Ulvilan jokisilta on toimittanut tehtäväänsä yli 60 vuotta. Sillan tulee olla aina aikaansa
sekä tarkoitukseensa sopiva. Sillan rakenteissa on otettava huomioon kasvaneet liikennemäärät, käytössä olevat
kulkuneuvot ja niiden tarpeet. Vuosien saatossa sillan tekniset rakenteet ovat kuluneet. Jokisillalle on jouduttu
tekemään rakenteisiin liittyviä sekä välityskykyä että liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Sillan puurakenteiset
tukipaalut ovat aikansa eläneet ja tulossa tiensä päähän. Nyt alkaa olla aika toimia.
Tavoitteena on, että Ulvilaan aletaan rakentaa uutta ja uljasta jokisiltaa vuonna 2017. Silta rakennetaan nykyiselle
paikalle. Mihinkään mottiin sillan rakennusaikanakaan ei jäädä. Viereen tehdään väliaikainen varasilta. Uuden sillan
kansikorkeus noussee rakennusteknisistä syistä noin metrin nykyisestä. Silta rakennetaan valtion rahoituksella, sillä se
kuuluu valtion liikenneverkkoon. Rakennushanke ei ole mikään pikkutalkoo. Työn alustava kustannusarvio on 4 M€.
Kaupungille tulee myös jonkin verran kustannuksia. Samassa yhteydessä joudumme tekemään joitakin kevyenliikenteen
järjestelyjä sekä siirtämään siltaan kiinnitetyt teknisen huollon putkistot. Hankkeesta tullaan kertomaan pikapuoliin
julkisemmin. Tarkoitus on pitää yleisötilaisuus joulukuussa – joten sitä ja uutta siltaa odotellessa.

U

lvila kunnioitti 650-vuotiasta historiaansa. Pääjuhlan käytännönjärjestelyistä johtuen tapahtuma oli
kutsuvierastilaisuus. Juhlavuodenavaus ilotulituksineen Friitala-aukiolla helmikuussa oli sen sijaan kaiken
kansan juhla, kuten muistatte. Ulvilalaiset ovat toteuttaneet kaikelle kansalle juhlavuoden kuluessa erilaisia
tapahtumia yli 70 kpl.
Pääjuhlaan oli kutsuttu kaupungin entisiä ja nykyisiä päättäjiä, sidosryhmän edustajia, alueen kansanedustajat,
aluehallinnon ja maakunnan liiton johtajat, ulvilalaisten yritysten edustajia, Ulvilan Sotaveteraanien edustajat sekä
naapurikuntien edustajia. Tilaisuuden ulvilalaisuutta korosti se, että kaikki tilaisuuden järjestelyt ja toiminnot oli
tuotettu kaupungin omana työnä. Tilaisuuden kokonaissuunnittelu, painettujen kutsujen ja ohjelmien suunnittelu,
salisuunnittelu ja toteuttaminen, äänentoisto olivat omaa työtä. Myös kiitosta saanut satakuntalainen pitopöytä oli
oman keskuskeittiömme upeata työtä. Tilaisuuden hinta/laatu –suhde oli varmasti kohdallaan. Laatua kuvaa myös
maakuntalehden toteamus, että ”tilaisuus oli hyvin suunniteltu, arvokkaassa ja lämminhenkisessä tilaisuudessa väki
viihtyi erinomaisesti”.
Tilaisuuden ohjelma oli korkeatasoinen. Musiikista vastasi aivan loistava Laivaston Soittokunta. Soittokunta esiintyi
tilaisuudessa palvelumääräyksellä, joka perustui Laivaston lippueamiraalille tehtyyn hakemukseen. Taiturimaista
harmonikkamusiikkia esitti ulvilalainen Kultaisen harmonikan 2012 voittaja Henriikka Santamaa. Ulvilan oman Teatteri
Ulpun historiallinen kuvaelma kaupunkioikeusasiakirjan luovuttamisesta 1365 oli loistava
esitys, ettenkö sanoisi - loppua kohden vallan veikeä. Valtiovallan tervehdyksen toi
eduskunnan toinen varapuhemies Paula Risikko. Mielenkiintoisen juhlapuheen
piti ulvilalaistaustainen arkkipiispa Kari Mäkinen. Tervehdyssanat lausui
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Vepsä.

K

aupungin 650-juhlavuoden luentosarja on saanut ihmisiä liikkeelle
mukavasti. Kiinnostusta kotikaupunkimme historiaan on. Sarjan
ensimmäinen luento oli ”Kellarmäestä Trumetariin”. Alustukset
pitivät dosentit Georg Haggren ja Kari Uotila. Toisessa luennossa
ulvilalaislähtöinen filosofian tohtori Maarit Grahn piti mielenkiintoisen
alustuksen ”Nahkateollisuudesta robotiikkaan - Ulvilan teollisuutta ennen ja
nyt.” Viimeisessä luennossa kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen katsoo jo jonkin
verran tulevaisuuteen ”Ulvilan vetovoima pitkällä aikavälillä.”
Ellet ole päässyt paikalle, ”nouhätä”. Kaikki luentosarjan esitelmät löytyvät
kaupungin kotisivuilta eli www.ulvila.fi. Aiheesta olevasta artikkelista
pääset linkkien kautta esitelmiin. Ei siis muuta kuin mielenkiintoisia
lukuhetkiä.
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
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Ja sama suomeksi…

K

aupunginjohtajan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016 on uutisoitu melko runsaasti. Siitä ollaan
ymmärrettävästi oltu montaa mieltä. En tiedä, onko se yllättänyt, että pääsääntöisesti esitystä on pidetty
tarpeellisena, jopa välttämättömänä. Esitystä on pidetty myös melko rajuna. Mutta muu kun ei auta. Se
vain on taivaan tosi, että mitä pidemmälle sopeuttamistoimia siirretään, sitä raskaammalla kädellä ne kohtelevat
sekä asukkaita että kaupungin työntekijöitä. Kaupunginjohtaja on tehnyt esityksensä kaupunginhallitukselle,
se tekee esityksensä valtuustolle. Veroista ja taksoista lopullisen päätöksen tekee valtuusto marraskuussa ja
koko talousarviosta joulukuussa – eli kattellaas siihen saakka.
Rajuna pidetyn talousarvioehdotukseni ajatuksena on se, että sopeuttaisimme itse vuosien 2016 ja 2017 kuluessa
toimintojamme ja talouttamme siten, että jo vuoden 2018 talousarvio saataisiin ylijäämäiseksi. Sitoutuisimme
siihen, ettemme sopeuttamisen kuluessa söisi taseemme 9,1 M€:n ylijäämää merkittävästi. Pitäytyisimme
investointiraamissamme, emmekä lisäisi velkamääräämme hallitsemattomasti. Siinä ne ovat esitykseni rajut
raamit. Esittämilläni vuosien 2016 - 2018 talousarvioluvuilla kaikki tuo olisi mahdollista. Ylijäämää olisi
taseessa vuonna 2018 jäljellä noin 4,4M€. Velkamäärä olisi vuonna 2018 noin 1550€/asukas. Olisiko tämä
sitten oikein vai väärin, vai oikein väärin?

J

a sama vielä suomeksi. Kerron, mitä esitetyt tuloveron- ja taksojen korotukset tarkoittaisivat kuntalaisen
kukkarossa. Laskelmia pitää hieman yleistää. Jokainen verratkoon tähän omaa huusholliaan. Jos tienaa
3000 euroa/kk, niin vähennysten jälkeen 0,50 tuloveroprosentin korotus nostaisi veroja noin 13€/kk.
Kassaan saisimme 1,1M€. Kolme tonnia on vieläpä monelle melko korkea kuukausitienisti. Vesitaksan korotus
omakotitalossa asuvalle nelihenkiselle perheelle tarkoittaisi puolestaan 5 euron lisälaskua kuukaudessa.
”Come on”, sanoisi ulkomaalainen ja sanon myös minä. Kyseessä ovat sentään yhteiskunnan tuottamat
jokapäiväiset arjen peruspalvelut ja myös yksi elämämme tärkein eliksiiri eli vesi, joita näillä olisimme
rahoittamassa.

J

a lopuksi terveiset Lapin portilta. Kävimme Rouvan kanssa Rovaniemellä muistelemassa menneitä.
Asuimme nimittäin Ounasvaaran rinteillä kolme vuotta opiskellessani Rovaniemellä 70-luvun puolessa
välissä. ”Kaikki muuttuu, kaikki muuttuu, ei entiselleen, ei mikään jää”, sanotaan laulussa. Paljon oli toki
muuttunut, mutta paljon löytyi entistäkin. Kiva oli muistella. Olemmekohan tulossa
vanhoiksi?
Ajomatkaa Ulvilan Palovainiontieltä määränpäähän Ounasvaaralle kertyi
suuntaansa noin 760 kilometriä. Yhteensä ajoimme syysreissullamme
noin 2000 kilometriä. Kun matkan aikana kuunteli alueittain vaihtuvaa
maakuntaradiota, sai huomata, että kaikkialla Suomessa ovat
kunnallishallinnossa esillä ihan samat asiat, kuin on meillä Ulvilassa.
Kunnallisjohtajat esittävät tuloveroprosenttien korottamista, joita toiset
sitten kannattavat ja toiset voimakkaasti vastustavat. Taksoja korotetaan
ja kouluja lakkautetaan. Noiden uutisten jälkeen rohkenen väittää, että
tuloveroprosentin korotuksia tehdään Suomen maassa tänäkin vuonna
useissa kunnissa – kuinkahan meillä?
Sen totean tähän loppuun, että todellinen syy kuntien taloudentilan
ahdinkoon ei ole vain kunnissa itsessään, vaan myös siinä, että
toteutettu valtionosuusuudistus on romuttanut kuntien talouden
pohjan, ainakin verrattuna aiempaan elämään.
Saa kai tämän muutkin sanoa, kuin pääministeri: ”Jos jokin on
varmaa, niin se, että tästäkin selvitään.” / Kaupunginjohtaja
Jukka Moilanen

Kyläpäällikön kolumni 9.12.2015
Mikä ihmeen eriävä mielipide?

M

inulta on kysytty, mitä tarkoittaa, kun ilmoitin talousarviopäätökseen eriävän mielipiteen.
Ymmärrän kysymyksen, sillä kaupunginjohtajan eriävä mielipide ei ole jokapäiväistä kauraa.

Esittelijä ei vapaudu päätöksestä pelkästään sillä, että hänen päätösehdotuksensa on ollut toinen
kuin tehty päätös. Esittelijälle eriävän mielipiteen ilmoittaminen on ainoa mahdollisuus vastuusta
vapautumiseen. Jäsen sen sijaan vapautuu päätöksestä, kun hän on äänestänyt päätöstä vastaan.
Katsoin, että joudun ilmoittamaan eriävän mielipiteen tehtyyn talousarviopäätökseen. Se poikkesi
tekemästäni päätösehdotuksesta oleellisesti. Virkavastuussa en voi hyväksyä miljoonien alijäämäistä
talousarviota. Tulot ja menot eivät ole lähelläkään tasapainoa. Julkisuudessa esillä olleet toimenpiteet
eivät sisällä ensi vuonna toteutuvia sopeuttamiskeinoja. Vuosikatteen jäädessä negatiiviseksi, pitäisi
kaikkien kellojen soida ja lujaa.
Pöytäkirjaan liitetyt perusteluni ovat seuraavat: ”Kaupunginhallituksen päättämä ja
kaupunginvaltuustolle ehdottama vuoden 2016 Ulvilan kaupungin talousarvio on kaupungin talouden
kannalta epärealistinen eikä talousarviolla ole edellytyksiä turvata kunnan tehtävien hoitamista.
Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio on käytännössä selkeästi alibudjetoitu ja ainakin
kuntalain hengen vastainen.
Vuosikatteeltaan tosiasiallisesti negatiivinen ja tilikauden alijäämältään vahvasti alijäämäinen
talousarvio ei toteuta kaupunginvaltuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman
sopeuttamistoimenpiteitä eikä aikataulua ja johtaa tarpeettomasti kaupungin talouden kestämättömään
tilaan jo suunnitelmavuosien aikana. Kun vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes vuoden
juokseviin menoihin.
Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Tuottavuus- ja
toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä oli tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun
mennessä Ulvilan kaupungin talouden tasapainotila. Tätä tavoitetta ei ole saavutettu eikä nyt
hyväksytyllä talousarviolla kyetä saavuttamaan tulevaisuudessakaan.”
”Yrittänyttä ei laiteta” - Lounaisrannikon Automaatiomessut 2016.
Olemme järjestämässä ensi kesänä ulvilalaisten automaatioyritysten
kanssa automaatiomessut. Mukana tulee olemaan myös automaatioalan
koulutus. Messuille voivat osallistua yleisönä kaikki halukkaat, eivät
vain automaation ammattilaiset. Suunnitelmissa on, että non-stopbussi
kiertäisi ulvilalaisia automaatioyrityksiä, jolloin halukkailla olisi
mahdollisuus käydä katsomassa, mitä missäkin yrityksessä tuotetaan.
Ulvilassa toimii noin 40 automaatiotoimialan yritystä. Ilosanomamme
on ”Robocoast – Automation City Ulvila” - tervetuloa!
Joulu lähestyy - Toivotan Rauhallista Joulua ja Voimia Tulevalle
Vuodelle 2016!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

