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PALVELUKSEEN HALUTAAN

RAASEPORI
Seurakuntamme piirit ja 

kerhot ovat tauolla 31.1.2021 
asti. Jumalanpalvelukset toi-
mitetaan ja videoidaan ilman 
läsnäolevaa seurakuntaa. Vide-
ot ovat katsottavissa Raasepo-
rin suomalaisen seurakunnan 
YouTube-kanavalla ja Face-
book-sivuilla klo 12 allaolevina 
päivinä:

Su 10.1. Jumalanpalvelus-
hetki Karjaan kirkosta. Salmis-
to, Latvala

Postillan kirpputori ja olo-
huone ovat avoinna rajoitetus-
ti, ilman ruokailua, noudattaen 
erityisiä turva- ja hygieniasään-
töjä.    

Kirkkoherranvirasto Kar-
jaalla, suosittelemme asiointia 
puhelimitse tai sähköpostin 
välityksellä, ma-to klo 9-13, p. 
019-2793030, raaseporin.seu-
rakunta@evl.fi.  

Tammisaaren palvelupis-
te: ajanvarauksella, ma-pe klo 
9-13, p. 019-2411060, ekenas-
nejdens.forsamling@evl.fi.

Karjaalla

PASSI-
KUVAT

MEILTÄ SÄHKÖISET

Keskuskatu 83 | ma–pe 9–17 | 019 239 0789

karjaanpuhelin.fi

Kuitukaista, 
kaapeli-tv ja 
maksukanavat

Uudet keinut ja teline heti täynnä

Koulu alkoi iloisissa  
merkeissä loman jälkeen

(Raasepori) Kiilan koulun 
pihalle Karjaalle on hankittu 
uusia keinuja ja leikkiteline 
koulun vanhempainyhdistyk-
sen ja Karjaan-Pohjan Sääs-
töpankkisäätiön avustuksella. 
Myös oppilaat osallistuivat 
varojen hankintaan myymällä 
pipoja. Hanke maksoi hieman 
alle 8.000 euroa, josta koti- ja 
kouluyhdistyksen osuus oli 
2.700 euroa.

Telineet ja keinut asennet-

tiin paikoilleen joululoman 
aikana ja ne otettiin käyttöön 
heti loppiaisen jälkeen koulu-
jen alkaessa. Oppilaskunnan 
puheenjohtaja, viidesluokka-
lainen Jon Hellman sai kun-
nian vihkiä laitteet käyttöön 
torstaina.

Näyttää vahvasti siltä, että 
investointi ei ollut turha vaan 
se vastaa tarpeeseen ja kysyn-
tään, sillä leikkiteline ja kei-
nut olivat täynnä vain joitakin 

sekunteja nauhan leikkaami-
sen jälkeen.

-Näkisin, että pihalle tus-
kin tarvitaan enää lisää muita 
välineitä, tilanne on mielestä-
ni nyt varsin hyvä, Hellman 
arveli tuoreeltaan ja totesi 
avajaissanoissaan uusien lait-
teiden näyttävän oikein mu-
kavilta. Rehtori Riikka Lan-
kinen kertoi leikkiteline- ja 
keinuhankkeen lähteneen liik-
keelle oppilaiden pyynnöstä.

Kiilassa aloitettiin koulu joululoman jälkeen iloisissa merkeissä uusissa keinuissa ja leik-
kitelineessä.

www.etela.com

Lähidemokratiaa edusta-
viin kevään 2021 kuntavaalei-
hin on enää hieman alle sata 
päivää. Kuntaliiton mukaan 
nyt jos koskaan on korkea 
aika keskustella kunnista, 
niiden tehtävistä ja roolista 
sekä siitä, mistä kuntavaaleis-
sa tosiasiallisesti päätetään ja 
mihin palveluihin kunnissa 
panostetaan.

Osana valtakunnallista 
kuntavaalikampanjaa Kunta-
liitto korostaa elinvoima- ja 
työllisyyskysymyksiä, kestä-
vän kehityksen kokonaisuutta 
sekä ilmasto- ja ympäristöky-
symyksiä. Lisäksi keskuste-
luun nostetaan kuntien palve-
luiden tulevaisuus. 

Elinvoima- ja työllisyys-
kysymykset ovat erityisen 
tärkeä osa-alue läntisellä Uu-
dellamaalla, jossa väestö vä-
henee ja ikääntyy ja samalla 
työikäinen väestö vähenee.

Vaaleilla on  
merkitystä

Kattavien ja monipuolisten 
ehdokaslistojen sekä äänes-
tysaktiivisuuden noston edel-
lytyksenä on kuntien roolin ja 
kuntapolitiikan merkityksen 
näkyväksi tekeminen, sillä 
kunnat luovat perustan asuk-
kaiden hyvälle elämälle.

-Ei ole yhdentekevää, 

Vaalit enää alle 100 päivän päässä

Kevään kuntavaaleissa  
ratkaistaan kuntien suunta

mistä aiheista kuntavaalien 
yhteydessä puhutaan. Kunta-
liitto pyrkii osaltaan tuomaan 
vaalien agendalle faktapoh-
jaista, kuntien tulevaisuuteen 
ja kehitykseen tähtäävää kes-
kustelua, Kuntaliiton toimi-
tusjohtaja Minna Karhunen 
sanoo.

Suomalaisten arjessa kai-
ken takana on kunta. Esimer-

kiksi ilmastoteot ja luonnon 
monimuotoisuuden turvaa-
minen tehdään lopulta aina 
paikallisella tasolla kunnissa. 
Kestävät kunnat rakentuvat 
pitkälti kuntapolitiikassa teh-
tävien ratkaisujen varaan.

Kunta rakentaa myös tilaa 
yrittämiselle ja luo menesty-
misen edellytyksiä. Työ on 
näin ollen aina kunnallista: 

kunta luo mahdollisuuden 
työlle ja tekijälle kohdata ja on 
koti yrittäjille ja yrityksille.

-Maaliskuussa käynnisty-
vät työllisyyden kuntakokei-
lut ovat hyvä esimerkki siitä, 
miten kunta voi toimillaan 
vaikuttaa työllisyyden paran-
tamiseen. Kokeilujen sijaan 
pitäisinkin puhua tulevaisuu-
den toimintamallista, Kun-

taliiton varatoimitusjohtaja 
Timo Reina sanoo.

Mihin kunnilla  
on varaa?

Tulevaisuudessa siintä-
vän sote-uudistuksen myötä 
kunnat ovat Kuntaliiton mu-
kaan yhä vahvemmin lasten 
ja nuorten kuntia, ja siksi on 
ratkaistava myös se, miten 
kunnat varmistavat toimivat 
palvelut myös jatkossa. 

Samalla on huomioitava 
myös se, mihin kunnilla on 
tulevaisuudessa varaa. Kau-
pungin- ja kunnanvaltuutetut 
ovat merkittävässä roolissa 
ratkomassa kuntatalouden 
kestävyyttä.

Kuntien palveluissa tode-
taan olevan aina kehitettävää 
ja siksi Kuntaliitto kehottaa 
vaikuttamaan asioihin äänes-
tämällä. Kunnissa ratkaistaan, 
millä tavoin seuraavien neljän 
vuoden aikana kehitetään niin 
terveydenhuoltoa, päivähoi-
toa sekä varhaiskasvatusta, 
ikäihmisten palveluita, katu-
jen kunnossapitoa, peruskou-
lutusta kuin liikunta- ja kult-
tuuripalveluitakin.

Lähidemokratiaa edustavat 
kuntavaalit järjestetään huhti-
kuun 18. päivänä, jolloin vali-
taan edustajat kuntien päättä-
viin elimiin.

Kuntaliitto haluaa tuoda kuntavaalien agendalle kuntien tulevaisuuteen ja kehitykseen 
tähtäävää keskustelua. Elinvoima- ja työllisyyskysymykset ovat erityisen tärkeä osa-alue 
läntisellä Uudellamaalla, jossa väestö vanhenee ja vähenee.

(Raasepori) Tekninen 
lautakunta on päättänyt, että 
yksityistien kunnossapitoa-
vustusta voidaan lautakunnan 
määräämistä ehdoista poike-
ten maksaa, vaikka tiekunta ei 
ole pitänyt vuoden 2020 vuo-
sikokousta. Kokous voidaan 
siirtää vuodelle 2021 ja pöy-
täkirja toimittaa kaupungille 
sen jälkeen.

Helpotusta tiekunnille
Helpotuksesta päätettiin, 

sillä koronaepidemian vuoksi 
monet tiekunnat lykkäsivät 
tiekokousta syksyyn. Tilanne 
ei ole kuitenkaan helpottanut, 
minkä vuoksi kaupunki päätti 
poikkeusmenettelystä.

Avustuksen saamiseksi 
tiekuntien tuli esittää hyväk-
sytyt tilinpäätöksensä viime 
vuoden loppuun mennessä. 
Jos vuonna 2020 pidettäväksi 
suunnitellusta kokouksesta ei 
toimiteta pöytäkirjaa vuonna 
2021, maksettu avustus peri-

tään takaisin.
Yksityisten tiekuntien 

avustuksiin on varattu 230.000 
euroa. Määräaikaan mennessä 
viime keväänä saapui noin 220 
kunnossapitoavustushakemus-
ta ja toistakymmentä peruspa-
rannushakemusta. Avustuksia 
haettiin 545 tiekilometrille, 
joiden varrella on lähes 1.700 
vakituista asuinrakennusta ja 
4.300 vapaa-ajan kiinteistöä. 
Noin 200.000 euroa avustuk-
sista käytetään teiden kunnos-
sapitoon. 

K ausitasoitettu teolli-
suustuotanto kasvoi 

marraskuussa 0,7 prosent-
tia edellisestä kuukaudesta. 
Teollisuuden työpäiväkorjattu 
tuotanto oli Tilastokeskuksen 

mukaan marraskuussa 0,9 
prosenttia pienempi kuin vuo-
den 2019 marraskuussa. Tam-
mi-marraskuussa työpäivä-
korjattu tuotanto laski 3,1 
prosenttia vuodentakaisesta. 
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