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Talousarviota valmistellaan
epätietoisuudessa
Saija Käkönen
FORSSAN LEHTI

FORSSA Epätietoisuus mahdollisesta kuntien valtionosuuksien
leikkaamisesta vaikeuttaa ensi
vuoden talousarvion laadintaa.
Forssassa kaupunginhallitus hyväksyi eilen talousarvion strategiset linjaukset ja painopisteet.
– Joillain luvuilla pitää lähteä

liikkeelle. Olemme tietoisesti siirtäneet talousarvion valmistelua
tavallista myöhemmäksi, jotta
olisimme edes hieman viisaampia. Lukuihin joudutaan valmistelun edetessä vielä palaamaan,
kun valtion budjettiriihestä saadaan tietoa, talousjohtaja Leena
Järvenpää sanoo.
Kesäkuussa julkistetussa hal-

litusohjelmassa on sovittu kuntien
tehtävien lisäämisestä ja samalla

”Joillain luvuilla
pitää lähteä
liikkeelle.”
merkittävistä leikkauksista valtionosuuksiin. Hallitusohjelman

mukaan leikkaus olisi yli 600 miljoonaa euroa vuodessa.
Kuluvana vuonna valtionosuuksia kertyy Forssalle 33,9 miljoonaa
euroa. Se on noin kolmannes koko
tulorahoituksesta. Tässä vaiheessa talousarvion laadintaa valtionosuuksien määrä ennakoidaan samaksi kuin vuonna 2011.
– Kuntaliitto on tehnyt koelaskelmat 630 miljoonan euron leik-

Kamerat
pois
oikeudesta

kauksilla. Tällä hetkellä laskelmat
näyttävät Forssan osalta plussaa,
koska muun muassa kustannustenjaon tarkistus on otettu huomioon. Siihen en henkilökohtaisesti
usko, että valtionosuudet kasvaisivat. Jos sen sijaan tulee isompia
leikkauksia esimerkiksi koulutukseen, on sillä toki vaikutusta, Järvenpää sanoo.
Maakunta, s. 6

Ulkomaat, s. 9

Heinijärven suojeluyhdistys
räppäsi itselleen voiton
Kehumiskisan tarkoitus on

Kaisa Hynynen
FORSSAN LEHTI

TAMMELA Heinijärven suojeluyhdistys voitti lauantaina Elomessuilla järjestetyn Kimppakehu-kisan finaalin.
Omaperäisellä räpillä osallistuneen yhdistyksen puheenjohtaja Marja Mäkelä halusi lähteä
kisaan mukaan heti sillä hetkellä
kun sai siitä kuulla.
– Ajattelin heti, että nyt meillä
on tuhannen taalan paikka tehdä jotakin kivaa ja samalla saada yhdistystä tunnetuksi, hän
sanoo.

nostaa yhdistyksiä ja vapaaehtoistyöntekijöitä esille hauskalla
tavalla. Suojeluyhdistyksellä oli
muutama viikko aikaa oman räppinsä valmisteluun.
– Se tuli aika nopeasti kasaan
kuitenkin. Yhden yön funtsin, että mitä se voisi olla ja päätin, että ei ainakaan mitään asiallista.
Nolataan itsemme vaikka sitten,
mutta jotakin erilaista pitää kuitenkin keksiä, Mäkelä sanoo.
Kisan järjesti YLE Häme sekä
Hämeen kylät ry. Tänä vuonna
Euroopassa vietetään vapaaehtoistyön teemavuotta.
Seppo Pessinen

Kunnat
hyvinvointikuntayhtymään
vähitellen
Saija Käkönen
FORSSAN LEHTI

FORSSAN SEUTU Forssan, Jokioisten, Tammelan, Ypäjän ja
Humppilan muodostama hyvinvointikuntayhtymä on syntymässä
aikataulun mukaisesti.
Eilen asiaa käsittelivät Tammelan ja Humppilan kunnanhallitukset sekä Forssan kaupunginhallitus. Kaikissa päädyttiin ehdottamaan valtuustolle hyvinvointikuntayhtymän perustamista
1.1.2013 alkaen.
Aiemmin tässä kuussa puoltavan päätöksen ovat tehneet Jokioisten ja Ypäjän kunnanhallitukset. Kaikkien kuntien valtuustojen
on vielä vahvistettava päätös kuntayhtymään liittymisestä.
Forssa siirtää kaikki sosiaalitoimen ja perusturvan palvelut kuntayhtymälle vuoden 2013 alussa.
Muut kunnat siirtävät sosiaalitoimen palvelut päivähoitoa lukuun
ottamatta kuntayhtymän hoidettaviksi viimeistään vuoden 2015
alussa.
Humppilan kunnanjohtajan Esko Tonterin mukaan tekemistä
riittää, ennen kuin kuntayhtymän
kelkkaan voidaan käytännössä hypätä.
– Humppilassa noin 40 prosenttia kunnan työntekijöistä siirtyy
kuntayhtymän palvelukseen. Siinä
täytyy miettiä monenlaista; miten
kaikki saadaan työllistettyä, miten
palkat lasketaan ja miten tekninen
toimi jatkossa pelaa, Tonteri listaa.
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Hirvinauhaa
harkitaan
Hämeeseenkin

Uutta kuhaa Kaukjärveen
XX Tammelan kolme osakaskuntaa istutti eilen maanantaina Kaukjärveen nuoria kuhanpoikasia. 7000 innokasta kalaa sai uuden kodin järvestä, jonka tila
on muuttunut Ensio Mutasen (oik.) mukaan jatkuvasti paremmaksi. Mukana istutuspuuhissa olivat ämpäriä kantava Pentti Kujanpää, Eetu Ruottinen (vas.)
sekä Heikki Miettinen.
Tänään, s. 12
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Seppo Pessinen

Nuorille
painoarvoa
Humppilassa

Sadepäivinä
voi sonnustautua
syksyn muotiväriin
►►Yksi syksyn ja talven pukeutumisen perusväreistä on tänäkin vuonna harmaa. Väri pääsee yleensä parhaiten oikeuksiinsa, kun harmaata
asukokonaisuutta höystetään erilaisin tehostevärein. Harmaan eri sävyjä käyttäen voi luoda itselleen joko arkipäiväisen tai juhlavan ilmeen.
Luonnollinen ja eläimellinen harmaa on monien eläinten, kivien ja
kasvienkin pääväri. Hopeansävyisenä väri koristaa yhä useammin ihmisiä, ja hopeakorujen valikoima onkin
viime vuosina laajentunut selvästi.

►►Humppilan nuorisovaltuusto on
askeleen lähempänä. Maanantaina nuorisovaltuustolle hyväksyttiin
toimintasäännöt, ja marraskuussa
on luvassa mitä ilmeisimmin ensimmäiset nuorisovaltuustovaalit.
– Eiköhän ehdokkaita löydy riittävästi. Humppilassa on aktiivisia
nuoria, Merita Töttölä toteaa ja
mielii itsekin ehdokkaaksi.
Töttölä uskoo nuorisovaltuuston
antavan nuorten näkemyksille painoarvoa.
– Virallista kautta on helpompi
vaikuttaa, Töttölä tiivistää.
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Merita Töttölä uskoo nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin.

Arkisen soratien harmautta
elävöittävät kivien vaihtelevat
muodot.

Seppo Pessinen

Vesihuoltojohtajaksi
ehdotetaan
Kimmo
Paakkosta
►►Forrssan uudeksi vesihuoltojohtajaksi on vahvimmin ehdolla hankolainen insinööri Kimmo Paakkonen.
Kaupunginhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan esittää
valtuustolle, että Paakkonen valittaisiin virkaan.
Valtuustolle tehtävä ehdotus hyväksyttiin äänin 9-2.
Hallitus myös ehdottaa Paakkosen palkaksi vahvistettavan 5 500
euroa kuukaudessa.
Forssan kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran tulevana
maanantaina.

