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Kunnanjohtajan katsaus

sosiaari_ ja terveystoimen uudistaminen ja maakuntaha*innon vahvjstaminen kaatuivat

vaarikauden roppur,iå-t;"-,'ä iäi,ä1! ä*iätri*"i=uuo"niulrnnili"r'n 
vaikeusaste on jossatn

määrin risääntynyi.'ö;'ädänar<tiist.i, 
åita Luit *"" ,uääirrtä" p"hjaksi tehtyä työtä' et

heitetä romukoppäun, uuun tureva ;:t]juidlä Ååriiträl"ruuu*'vooy11amään 
sitä omren

uudistustensa pohjana..pikaisll.i*äää'"i ruit"rk;;;i; nakopiiti=sä' ioten kunnan

kehittämisen askermerkit pysy"u"aiäitJån t"ituirinåffi;; vaalikauden loppumetreille

asti. uudistusren i.ää;*iåån u"*<utrir..irtå uuo"n r."3räåiråiän.r"rr"ntamisen 
rahoitta-

miseen ei ole ui"råliå*ä.rä r.unt"lä;"idårr.år*iå.'v;iil;ti*"stinävttää 
siltä' että sat-

raanhoitopiirin jaånkunnat joutuuui-uäi"åån*i" oruråån aiottua pidämpään taloudelli-

.essä vastuussa 'äii"ärun 
råkennuttamisesta' 

lusti. Urheilukentän

y:il?:",,:fJi'iåY,lå'ljflö"-:Jt:3'il!?iliffi'ä:'[1"'ffjlå;:'ffi:?L';ii"äåilu'u*uru
vietettiin "uo,r,.'ä"iå 

r 12-päivän;äöi9 hermikuusrä.-irrå*rristen asumispalveluyksikkö

varmistuu toukot<uussa 20191u r"å 
"är*iririiråt"iri.ia'nrråntyrinlg".ttä 

lakkaa' Koulujen

ia varhaisr<asvatrir<sän tarvitsämi;';ö;i;pärverulen r.'röäiiriir påltvl maaliskuussa 201e'

vahateide n 2 ja9 risteysarueen osåyteiåta"uun ui#,;iä;;'liit"tiiin aluevaraussuu'nni-

terman tekemineri "ir"å'u, 
i"n", åiiå;'ö;;tiikk";il;;'iär'oär1, 

ja urottuu vattateiden

risteyksee.. nrrä""l""rruu,init"räilä oiåtuu. n?.räil;;iti;iu"tu""n liittvmäjärjeste-

rvihin, vartateidei'ri=t"vr.."n u"osiä*ä"* F i;"oitåäätäir*npit"ille alustava kustannus-

ärvio. s u u nn itelm"'iu',äaån vrrteisös"ä u rä" n maan ElY-keskuksen kan ssa'

Humppilan kunnan turevaisuude.n haasteet riiityvät parverujen järjestämiseen alati tiukentu-

vassa taroustlaniu"",u, rarousdranlrä;rf1i*13J1':',:äiä[:::ff1;i':T'll? !1y:-

;'Jå':täj;täffff 5t'triå:jlill"ilä*:,i$tååi*1'J:ä:1U,nHm::m.:f ""

iaiuat noin 66 zöö 
"uro" 

a*e v_uoJe n 2ot.tason.ja :äå:,ä ;;;g." zo{a talousarvioon tuli

noin 507 +1s e;'ä Nämä 
".1iå'vr'äå'ta 

t::{1d;tiähi"-'!ti99t ranssa mahdollistivat

kunna*e vriraariaisen tirinpäätö1!ä,i vriraaln"-.u r"ävi'iT+'664,14.euroa' Talousarvlossa

ori varauduttu zäiiB' uuron ,riraä*aåä.-kattu*ålänrå'i'it 
*aa täi"utsa on kuitenkin

vielä 278 501,12 euroa'

Tiukan tarouskurin ja parverujen.uudistamisen risäksi kunnan toimintaedellytyksiä on pyritty

vahvistamaan iisaantyvan ,uuou"rii;"ä;iiäiivo1 5ärtiå. 
öärt"rtrateoia vaimistui elokuun

ropussa iu ,"uäunrr.,,i"in"n_rur.""rrö"åivonta 
.t"iäiääJ"n zorg ätutt"' Huoli kilpailu-

kykyisistä paruåiuisla, elinke.inoåiä,'å' t"rpeisla' ö;i"i;6t;en' haasteista ja väen vähe-

nemisestä korå seutukunnarta. #i;i";tä,i"rti ui"liåääkr.tä r"tlinaiten kilpailun tieltä

kohti itsen'i''nä äii;ä ilnti"n aitoa vhteistvöstä'

ff Hårilil?,rff ::"*:??-yl:ili,:i,,ffi 
',Hlli,:rillr:låTf 

.i;ffi 
l3'iffi:?"t5:i:lili

tamisohjerm"n-räätimise'a. 
r""**äiTrrålt"i1.ii'päiveruinin 

o-n. nyt tehty ja voimavarola

suunnataan parverujen kehittjrä;", yritysten äåj;i;;J"trytv"t"n parantamiseen Ja

asu kkaidet j ;;;''tttiän h o u kuttel u un ku ntaamme'

Jari Keskitalo
kunnanjohtaja


