Lauantaina 20 joulukuuta
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Neuvotteluajat maanantaisin
klo 18.30 asti.

PAIKALLISIA

Ajanvaraukset 010 257 3201
Etua elämään. OP-Pohjolasta.

TÄLTÄ SIVULTA:
– Nuoret pitäisi saada jollain konstilla
liikkumaan ja pois kyliltä.

Talousarvio ja lautakunnat
puhuttivat valtuustoa
KIMMO GUSTAFSSON

Oripää
Kimmo Gustafsson
Oripään kunnanvaltuuston
kokouksessa saatiin keskustelu aikaiseksi talousarvion investointiosasta, lautakuntien
yhdistämisestä ja terveystoimen yhteistyösopimuksesta
Loimaan kanssa.
Lautakuntien muutoksen
yhteydessä Erkki Halkivaha
(kesk.) teki ehdotuksen, ettei
vapaa-aikalautakuntaa yhdistettäisi sivistyslautakuntaan.
Hänen mukaansa se heikentäisi nuorisolle suunnattuja vapaa-ajan toimintoja.
Hän muisteli, että siihen on
vuosien varrella liitetty jo koulu-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja raittiuslautakunta. Näin
suuressa kokonaisuudessa hän
arveli vapaa-ajan asioiden jäävän muiden jalkoihin.
– Kouluasiat ovat tässä tietysti ensimmäisenä. Kolmen
tunnin kokouksen jälkeen ei
jakseta enää puuttua tähän,
Halkivaha selvensi.
Halkivahan ehdotusta kan-

natti Rauno Tamminen (kesk.),
jolloin asiasta äänestettiin.
Halkivaha sai ehdotukselleen
oman, Tammisen sekä Osmo
Isotalon (kesk.) äänet häviten
12–3.

Rahaa halliin
Talousarviossa
Halkivaha
puuttui investointiosassa jääkiekkokaukaloiden uusimiseen varattuun 9 800 euroon.
Hänen mielestään summasta
pitäisi siirtää 8 000 euroa liikuntahallin suurentamisen
suunnitteluun.
Halkivahan mukaan halli on
riittävä ala-astelaisille, mutta
vanhemmille lapsille ei. Hän
perusteli ratkaisua sillä, että
jäätä ei esimerkiksi viime talvena juurikaan ollut ja tämäkin syksy sekä talvi on ollut
sateinen.
– Nuoret pitäisi saada jollain
konstilla liikkumaan ja pois
kyliltä, Halkivaha perusteli.
Hannu Suisto (kesk.) totesi
esityksen olevan paikallaan. 20
vuotta vanhat laidat kuitenkin

Erkki Halkivaha totesi investointiosan olevan pieni ja ehdotti uusille valtuutetuille haastetta liikuntahallin laajentamishankkeen kautta. Keskustan uudet valtuutetut (taustalla) olivat joukolla
seuraamassa kokousta.

vaativat hänestä korjauksen.
– Viime talvenakin kaukalo
oli täynnä, kun jäätä oli. Tämä

TP 2007

TA 2008

TAE 2009

Asukasluku

1361

1335

1382

Veroprosentti

18,5

18,5

18,5

Verotulot (milj. E)

3,1

3,3

3,5

Valtionosuudet (milj. E)

1,5

1,7

1,9

Investoinnit (E)

0,6

0,4

0,3

Lainat/as. (E)

468

644

454

Vuosikate/as. (E)

286

111

134

TP = tilinpäätös
TA = talousarvio
TAE = talousarvioehdotus
Vuosikate = tulojen ja menojen erotus. Se kertoo, paljonko rahaa jää lainojen lyhennyksiin ja investointeihin.

Oripään budjetti
säilyttää palvelut
Kunnanjohtaja Asta Suominen luonnehtii Oripään ensi
vuoden talousarviota peruspalvelut säilyttäväksi.
– Oppilasmäärien kasvun
vuoksi budjetissa on opettajanvirka lisää. Mitään ei ole
jouduttu karsimaan, Suominen kiteyttää.
Positiivisena hän pitää sitä,
että 18,5 tuloveroprosentilla
pystytään laskelmien mukaan
hoitamaan palvelut kuten ennenkin. Talousarviossa ei tosin
ole otettu huomioon talouden
taantumaa, vaan ensi vuodellekin on arvioitu 6 prosentin
kasvua. Samoin vuoteen 2011
ulottuvassa taloussuunnitel-

massa on kasvun arvioitu olevan 5 prosentin luokkaa.
Mikäli verotulot eivät kerry
suunnitellusti, on ensimmäisenä vaihtoehtona tuloveroprosentin nosto. Vasta sen jälkeen
Suomisen mukaan pohditaan
karsimisia.
– Talousarviota laatiessa tosin huomasi, ettei siellä ilmaa
ole.
Suominen ei kuitenkaan
usko taantuman koskettavan
Oripäätä kaikkien pahimmin,
koska toiminta painottuu paljon yhteisöveroon.
Suominen arvioi kunnan
tilanteen hyväksi, sillä kassatilanne on hyvä. Vuoden 2007
tilikauden ylijäämä oli reilut
348 000 euroa. Tälle vuodelle
arvioidaan nollatulosta.

Suisto myös toivoi, että lautakunnat pysyisivät talousarvion raameissa, koska se on

Tuki on tarpeen

Oripään talousarvio 2009
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kannattaisi nyt hyväksyä, kun
tähän on rahaa pistää. Jatkosta
ei tiedä, Suisto totesi.

laadittu heidän pyyntöjensä
mukaan.
Pertti Liinoja (vas.) otti myös
osaa keskusteluun pohtien asioiden tärkeysjärjestystä. Rahaa
tulee menemään esimerkiksi
haja-asutusalueen viemäröintiin. Mikäli liikuntahallille tehdään jotain, tulisi siihen saada
hänestä valtiolta tukea.
Halkivahan ehdotus rahan
siirrosta ei saanut kannatusta,
joten muutoksia ei talousarvioon tullut.
Pöytäkirjaan lisättiin vielä
yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöstä Loimaan yhteistoiminta-alueen kanssa.
Halkivaha halusi kuulla sopimuksesta tarkemmin, lähinnä muuttuuko jotakin nykyisestä ja voivatko virttaalaiset
käyttää jatkossakin Oripään
palveluita.
Kunnanjohtaja Asta Suomisen mukaan mikään ei näillä
näkymin muutu. Asia hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokous oli Oripään nykyisen valtuuston viimeinen.

Vuoden 2009 talousarvio on
arvioitu hieman alle 95 000
euroa alijäämäiseksi.
Investoinnit on arvioitu
noin 300 000 euron suuruisiksi,
joista Oripään pitäisi Suomisen mukaan selvitä.
– Viime vuonna olimme
merkinneet talousarvioon
otettavaksi lainaa, mutta emme sitä ottaneet. Kassatilanne
on hyvä, eli jos ei mahdottomia
yllätyksiä tule, pystymme hoitamaan investoinnit.
Suurimmat investoinnit talousarviossa ovat maanhankinta, Nallenkolon korjaus,
Salamäentien työn loppuun
saaminen ja asemakaavan
ajantasaistaminen. Niihin varatut summat ovat 120 000,
50 000, 28 000 ja 10 000 euroa.

Priimus-konsernin joululahjarahat omaishoidolle
KATI UUSITALO

Loimaa
Kati Uusitalo
Omaishoitajat tarvitsevat tukea
puurtamiseensa, joka voi olla
hyvinkin raskasta ja toisaalta
myös yksinäistä, vaikka usein
työ on myös palkitsevaa. Tuen
tarve on suuri myös silloin, kun
hoidettavaa ei enää ole.
– Omaishoitotyö jättää
suuren tyhjän tilan, kun toinen jättää, projektityöntekijä
Ritu Loijas Loimaan Seudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry:
stä kertoo.
Yhdistys tukeekin läheisiään
hoitavia eri tavoin. Se toimii
kymmenessä kunnassa Loimaan seutukunnan alueella.
– Järjestämme koulutusta, virkistystilaisuuksia, kesäretkiä, viihderetkiä sekä
omaishoitoviikolla tietenkin
aina erilaisia tapahtumia, puheenjohtaja Antti Koivunen
kertoo.
Helmikuun 6.–7. yhdistys
järjestää Loimaan työväenopistolla koulutusta, jossa luennoivat Omaishoitajaliiton
Ismo Salminen edunvalvontavaltuutuksesta sekä Yrjö Mattila omaishoitajia koskevien
lakitulkintojen ongelmista. Lisäksi Lari Janatuinen luennoi
geriatriasta.
Tilaisuudessa on myös
mahdollisuus kysellä mieltä
askarruttavista omaishoitoon
liittyvistä asioista.
– Alastaron seurakuntasalissa on 1.3. Joel Hallikaisen konsertti. Järjestämme sen varoin,
jotka eräs veteraani ja entinen
omaishoitaja lahjoitti meille,
Koivunen sanoo.

Loimaan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry sai tänä vuonna
Priimus-konsernin joululahjoihin varatut rahat. Lahjoituksen
kävivät pokkaamassa Ritu Loijas ja Antti Koivunen.

Kielteinen päätös
Priimus-konserni, johon kuuluvat muun muassa Priimus
Paino ja Loimaan Lehti ja Auranmaan Viikkolehti, lahjoitti
joululahjoihin varaamansa
rahat tänä vuonna Loimaan
Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle.
Viime vuonna lahjarahoilla
tuettiin nuorisoa, tänä vuonna
konserni halusi muistaa läheisistään huolta pitäviä ihmisiä
ja heitä tukevaa yhdistystä.

– Omaishoitajuus voi tulla
hyvinkin lähelle jokaista, Priimus Groupin talouspäällikkö
Terttu Erkkilä toteaa.
Antti Koivunen kiitti lahjoituksesta ja kertoi, että tuki oli
tullut oikeaan aikaan.
– Meille saapui juuri Raha-automaattiyhdistykseltä
kielteinen päätös tuesta, jota
olimme hakeneet uutta projektia varten, hän harmittelee
ja toivoo, että kunnat myös
tukisivat toimintaa.

