UUTENA VUODEN AATTONA
VUOSI 2020
Vuosi 2020 alkaa olla takana päin. Vuosi on ollut koronan seurauksena erikoisin, mitä minun virkaurani
aikana vastaan on tullut. Maaliskuu muutti päivärytmit täysin, ja verkossa käytävät paikalliset,
maakunnalliset ja valtakunnalliset koronakokoukset täyttivät päivät lähes kokonaan parin kuukauden
ajan. Koronakokouksia pidetään edelleen, mutta harvemmassa rytmissä. Onneksi Kinnulan
koronatartunnat ovat jääneet toistaiseksi yksittäistapauksiin. Tässä yhteydessä ei koronasta tämän
enempää, vaan nostan esiin vuoden ajalta muita olennaisia asioita kunnan toiminnasta.
TALOUS
Yhtenä merkittävänä painopistealueena on kunnassa ollut talouden tasapainotus. Vuoden 2018
tilinpäätös oli 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja vuoden 2019 oli 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Valtuusto totesi syksyllä 2019, että näin ei voi jatkua; tätä vauhtia kunta on pian syönyt ylijäämänsä ja
kriisikunnan tila on edessä. Näin ollen valtuusto päätti, että taloudessa pitää saada oikaisu ja hyväksyi
vuoden 2020 talousarvion -350.000 euroa alijäämäisenä ja samalla sen, että vuonna 2021 pitää
taloudessa päästä tasapainoon, eli saavuttaa vähintään nollatulos.
Tämän vuoden 2020 talous näyttää toteutuvan vähintäänkin valtuuston päätöksen mukaisesti, joten
taloudessa ollaan saavuttamassa valtuuston edellyttämä oikaisu. Valtuusto hyväksyi ensi vuoden 2021
talousarvion 500 euroa plusmerkkisenä, joten siltäkin osin suunta näyttää oikealle. Tulevan vuoden
talousarvio sisältää kuitenkin monia kysymysmerkkejä niin kuin talousarviot yleensäkin. Pääseminen
500 euron ylijäämään vaatii vielä paljon työtä.
Verotulojen suotuisa kehitys sekä valtionosuuksiin tulleet koronatuet ovat vaikuttaneet myönteisesti
talouden oikaisuun. Toisaalta myös kulukuri on pitänyt hyvin.
TOIMINTA
Vuosi alkoi Häkkilänkartanon asuntojen kaupalla, josta päätös oli tehty jo edellisen vuoden lopulla.
Näin ollen Kinnulan Vuokratalojen omistukseen ei jää mitään kaupan jälkeen, ja yhtiö ajetaan alas
kaupan seurauksena.
Maaliskuussa valtuusto teki päätöksen oman jätevesipuhdistamon rakentamisesta. Vuosia kestäneet
neuvottelut siirtoviemärin rakentamisesta Toholammille päättyivät Kinnulan valtuustosalissa 5.2.
pidettyyn yhteiskokoukseen Lestijärven ja Toholammin kuntien kanssa. Tuossa kokouksessa todettiin,
että ei ole edellytyksiä jatkaa suunnitellun siirtoviemärin valmistelua. Sen jälkeen valmistelua on
jatkettu oman puhdistamon rakentamiseen tähdäten yhdessä Lestijärven kunnan kanssa. Urakoitsijaksi
valittiin kilpailutuksen jälkeen marraskuussa Suomen Maastorakentajat Oy. Valmistelu on edennyt
muutoin suotuisasti, mutta aivan vuoden lopulla tuli tieto ympäristöministeriön päätöksestä, jonka
mukaan hankkeelle ei tulla myöntämään haettua avustusta.
Koulujen lomakaudella toteutettiin mittava noin 700.000 euron remontti koulukeskuksessa. Remontin
tavoitteena oli saada terveellinen sisäilma koulukeskuksen tiloihin. Syyslukukauden mittaustulokset
osoittivat, että tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikeita ja onnistuneita. Joiltain osin remontoitavaa jäi
vielä tulevillekin vuosille.

Heinäkuussa valtuusto päätti ulkoistaa kirjanpidon ja palkkahallinnon Monetra Keski-Suomelle.
Syksyllä muutoksen läpivienti samaan aikaan talousarviovalmistelun kanssa aiheutti monia haasteita,
jotka pääosin on voitettu vuoden vaihteeseen mennessä. Pientä hienosäätöä jää vielä seuraavaan
vuoteen, mutta kun uudet toimintatavat opitaan, pienentyvät taloushallinnon kriittisten toimintojen
henkilöriskit oleellisesti. Tähän tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt huomiota jo useamman vuoden
aikana. Esimerkiksi varahenkilöstön järjestäminen on pienessä organisaatiossa ollut ongelmallista.
Syyskuussa valtuusto päätti hyväksyä ns. siltarahoituksen periaatteet yhdistysten Leader-hankkeiden
alkuvaiheen rahoitukseen. Siltarahoituksen tarkoituksena on auttaa hankkeiden alkurahoitusta, koska
avustusrahat tulevat hankkeille vasta jälkijättöisesti. Toivotaan, että tämä rahoitusmuoto auttaa
yhdistyksiä toteuttamaan kunnassa viihtymistä edesauttavia ja vetovoimaisuutta lisääviä hankkeita.
Vuoden aikana tapahtui kunnan hallinnossa useita henkilövaihdoksia. Sivistysjohtaja vaihtui,
sosiaalijohtaja vaihtui ja taloushallinnosta irtisanoutui pitkäaikaisia työntekijöitä. Tällaiset vaihdokset
tuovat paljon haastetta pieneen organisaatioon Uudet työntekijät ovat kuitenkin päässet nopeasti
sisään Kinnulan hallintoon, ja toiminnot on saatu rullaamaan ilman suurempia vastoinkäymisiä.
Henkilöstö on joutunut venymään usein äärirajoille ja ansaitsee ison kiitoksen.
Kunnan organisaation ulkopuolelta todettakoon, että Antti ja Ville Kinnunen rakensivat Heikkilän tilalle
kunnan suurimman, kahden robotin navettarakennuksen. Kinnulan yrittäjät palkitsivat tämän vuoden
yrittäjätekona joulunavauksen yhteydessä.

SUUNTANA VUOSI 2021
Uuteen vuoteen voi lähteä toiveikkaasti.
Heti uuden vuoden alussa on tavoitteena saada Lestijärven kanssa sovittua viimeiset kuviot
jätevedenpuhdistamosta ja valmistella paperit päätöksentekoa varten. Ajatuksena on perustaa
osakeyhtiö, joka rakentaa puhdistamon sekä hallinnoi puhdistamoa ja jo aiemmin rakennettua
siirtoviemäriä pumppaamoineen. Kuokka iskee maahan keväällä.
Lämpöputkitehtaan kanssa on tavoitteena saada jatkosopimus valmiiksi helmikuun loppuun mennessä
ja sopimuksen hyväksyntä maaliskuun aikana.
Hautakankaan tuulipuiston rakentaminen alkanee ensi kesänä. Puistoon on tulossa 8 tuulivoimalaa.
Edellä mainittujen lisäksi voisi jonkun toiveen vielä heittää uuden vuoden tinojen valantaan:
-

selätetään korona
yritykset ja yrittäjät menestyvät; siitä muodostuu yhteiskunnan talouden selkäranka, mikä
mahdollistaa kaiken muun
kunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmat saadaan ratkaistua ja päästään vakiinnuttamaan kunnan
perustoiminnat terveisiin tiloihin

Kuntastrategian mukaan Kinnula on elinvoimainen ja turvallinen hyvän elämänlaadun kunta:

”Säilyäkseen elinvoimaisena Kinnulana, kunnan strategia korostaa kunnan pysymistä itsenäisenä, siten,
että strategia korostaa toimeliaisuutta ja yhteisöllisyyttä, johon kuuluu yhteisön säilyminen ja
omaleimaisuus sekä kestävää kehitystä.
Ollakseen turvallinen Kinnula, kunnan strategia korostaa tasa-arvoisuutta, oikeudenmukaisuutta,
yhteisöllisyyttä, yritteliäisyyttä ja fyysisen ympäristön turvallisuutta.
Ollakseen elämänlaadun Kinnula, kunnan strategia korostaa välittämisen kulttuuria, hyvinvointia ja
henkistä turvallisuutta.
Strategian vahva perusta on kunnan vahvassa taloudessa. Vain taloudellisesti hyvin toimiva kunta voi
taata palvelut kuntalaisille ja yrityksille, ja luoda siten elinvoimaa, turvallisuutta ja elämänlaatua. Siksi
talouden vahva seuranta ja ennakointi ovat tärkeä pohja taloudellisen vahvan perustan luomiselle.”
KAIKILLE OIKEIN HYVÄÄ VUOTTA 2021!
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