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Uutiset

Harri Suomalainen
Uudessakaupungissa sat-
tui viimeisen vuoden 
aikana jo neljäs raken-
nuspalo muutaman kort-
telin alueen sisällä viime 
lauantaiaamuna. Noin 
80 neliömetrin suurui-
nen omakotitalo syttyi 
palamaan Myllyrintees-
sä lähellä kaupungin mu-
seota.

Pelastustoimen henki-
löstön mukaan palo syttyi 
todennäköisesti sähkö-
pääkeskuksesta, josta se 
levisi rakennuksen ylä-
pohjaan. Palon havaitsi 
ohikulkija.

Rakennuksen irtaimis-
to tuhoutui täydellisesti, 
henkilövahingoilta vältyt-
tiin. Lokakuussa samai-
sen Myllymäen itäisellä 
rinteellä Blasieholmanka-
dulla sattui tulipalo, joka 
vaati asukkaan hengen. 
Niin ikään joulukuus-

sa parin korttelin pääs-
sä Alisellakadulla syttynyt 
pienkerrostalon palo vaati 
yhden uhrin.

Vuosi sitten tammi-
kuussa syttyi Blasie-
holmankadulla puinen 
ulkorakennus, jossa paloi 
vain viereisen asuintalon 
poltinpuut.

Rymättylän Vehotnie-
mentiellä paloi perjantai-
iltana autosuoja. Palossa 
menehtyi koira. 

Lisäksi autosuojassa ol-
lut auto ja traktori tuhou-
tuivat.

Torstaina alkuillalla 
syttyi auton moottoritila 
palamaan Kalannin Koti-
polulla sijaitsevassa auto-
suojassa. 

Paikalla olleet henkilöt 
saivat siirrettyä ajoneuvon 
pois autosuojasta, jonka 
jälkeen Uudenkaupungin 
pelastuslaitoksen henki-
lökunta sammutti palon.

neljäs rakennuspalo 
U:gissa samalla 
alueella

Uudenkaupungin Myllyrinteessä syttyi 
puutalopalo viime lauantaina. 

Ilmo SuIkk anen

Kustavin kunta tarjoaa 
vuoden 2017 alusta alkaen 
kaikille lapsille maksuton-
ta varhaiskasvatuspalvelua 
20 tuntia viikossa lapsen 
ikään katsomatta. Kustavi 
haluaa taata kaikille lapsil-
le tasavertaisen oikeuden 
ja mahdollisuuden laa-
dukkaaseen varhaiskasva-
tukseen.

Lisäksi kunta hakee 
vastaavaa lastentarhan-
opettajaa kehittämään 
varhaiskasvatuspalvelu-
jaan edelleen. Kunta halu-
aa olla varhaiskasvatuksen 
edelläkävijä ja antaa arvoa 
lapsuudelle, lapsen yksilöl-
lisyydelle ja hyvälle arjelle.

Kustavin varhaiskasvatus 
koostuu yhdestä päiväko-
dista, missä pedagogiikkaa 
toteutetaan pienryhmissä 
toimien. Päiväkoti tarjoaa 
varhaiskasvatuspalveluja 
kulloinkin kunnassa tarvit-
tavalla volyymilla ja erilai-
set lasten yksilölliset tuen 
tarpeet huomioiden.

– Haluamme ol-

la kuntalaisten korkeal-
le arvostama ja luotettava 
varhaiskasvatuksen asian-
tuntija. Toimintamme 
perustuu uuteen varhais-
kasvatuslakiin, esiopetuk-
sen opetussuunnitelmaan 
ja valtakunnallisiin var-
haiskasvatussuunnitelman 
perusteisiin. Tavoittee-
namme on tarjota jokai-
selle päivähoidossa olevalle 
lapselle hänen kehitystään 
vastaavaa toimintaa am-
mattitaitoisen henkilökun-
nan ohjauksessa, Kustavin 
kunnan sosiaalisihteeri 
Marika Lehtinen sanoo.

Kustavin varhaiskasva-
tuksen laadullisen kehit-
tämisen kulmakiviä ovat 
lasten, vanhempien ja hen-
kilökunnan osallisuus sekä 
perheiden kanssa tehtävä 
yhteistyö. Kustavi panostaa 
myös varhaiskasvatushen-
kilöstön täydennyskoulu-
tukseen pystyäkseen 
tuottamaan ja kehittämään 
laadukkaita varhaiskasva-
tuspalvelujaan.

Kustavi tarjoaa maksutonta 
varhaiskasvatusta

Satu Puustinen
Mynämäessä avattiin Suo-
mi 100-vuotisjuhlavuosi 
yhteisöllisesti viime lauan-
taina. Juhlapuheiden sijaan 
laulettiin ja tehtiin käsitöi-
tä yhdessä sekä nautittiin 
kakkukahvit ja Mynämäki-
pipareita. Mynämäen kir-
jastossa leppoisan, kaikille 
avoimen hetken kulttuurin 
ja kahvin parissa järjestivät 

Mynämäen kulttuuri- ja 
kirjastotoimi, Mynämäen 
rotaryklubi, Wirmo-Seu-
ra, Mynämäen Mieslaulajat 
ja Mynämäen Seudun Mat-
kailuoppaat.

– Osa itsenäisyyttä juhlis-
tavista tapahtumista katsoo 
tulevaisuuteen, osa katsoo 
menneisyyteen. Juhlavuosi 
antaa mahdollisuuden ym-
märtää menneisyyttä. Siir-
rymme ajassa 100 vuotta 

taaksepäin, sanoi Arja Ki-
tola Mynämäen rotaryklu-
bista.

mynämäen menneisyy-
teen katsahdettiin Wirmo-
seuran vanhoin valokuvin. 
Suomalaisuutta lähestyttiin 
laulamalla yhdessä maakun-
talauluja Mynämäen Mies-
laulajien kanssa. Historiaan 
saatiin konkreettinen oman 
käden kosketus kirjailemal-
la 100 vuotta sitten vanhalla 
menetelmällä yhteistä villa-
kirjontatyötä.

Ainakin Sipilän pappilan 
saliin on tarkoitus saada ai-
kaiseksi yhdessä valmistettu 
kynnysmatto, jota nyt aloi-
teltiin. Maton tekoon voi 
osallistua kuka tahansa kir-
jastossa kirjontapajassa.

yhteisen kirjontatyön en-
sipistot tehtiin artesaani 
Leena Gustafssonin opas-
tuksella.

– Kansallisaatteen aikana 

pidettiin paljon esillä villa-
kirjontaisia oviverhoja, kyn-
nys- ja pöydänalusmattoja ja 
-liinoja. Tehtiin sellaisia töi-
tä, jotka pitävät kotia lämpi-
mänä, Gustafsson kertoi.

Kengänkorkomatoksi ni-
metty matto syntyy pienis-
tä kengänkoron mallisista 
lapuista, jotka on kirjail-
tu kauniiksi ja jotka on om-
meltu yhteen. Sata vuotta 
sitten ei ollut vielä ompe-
lukoneita. Kodeissa oli vil-
laa, josta kehrättiin lankaa. 
Kengänkorkomatoissa on 
voitu hyödyntää myös van-
hoja vaatteita, pula-aikana 
muun muassa.

– Kierrätysajattelu sopii 
hyvin tähänkin aikaan, ja 
kirjontaa esiintyy muodis-
ta riippuen, Gustafsson sa-
noi.

Kirjontapaja on auki kir-
jastossa aukioloaikoina. 
Ryhmien opastuksesta voi 
sopia Leenan kanssa soitta-
malla p.040 848 8483.

mynämäessä yhteisöl linen 
juhlavuoden avaus

Maakuntalaulut raikuivat yhteislauluna juhlavuoden avajaisissa kirjastossa Mynämäen Mieslaulajien johdolla.

Vanhoi kuvi Mynämäest -kuvista kertoi Kari Ahtiainen.

Satu PuuStInen
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Mynämäessä yhteisöl linen 
juhlavuoden avaus

Maakuntalaulut raikuivat yhteislauluna juhlavuoden avajaisissa kirjastossa Mynämäen Mieslaulajien johdolla.

Satu PuuStinen

Satu PuuStinen

Kirjonnan ja kahvittelun 
lomassa kuunneltiin Mynä-
mäen Mieslaulajien laula-
mia maakuntalauluja ja osa 
laulettiin myös yhdessä.

Mynämäen Mieslaulajat 
täytti 85 vuotta marraskuus-
sa, mutta he juhlistavat sitä 
tänä Suomen juhlavuon-
na. Juhlakonsertti on huh-
tikuussa. Kuoro on myös 
mukana keväällä Turun 
messuhallissa pidettävässä 
yli sadan kuoron yhteiskon-
sertissa.

– Kuoroissa on ollut mu-
kana kaiken kansan väkeä. 
Laulu yhdisti ihmisiä, sanoi 
avajaisissa kuoroa johtanut 
Jarmo Jokila.

Kirjaston huoneisiin ra-
kennetaan monin aistein 
havaittavaa historiaa.

– Jos teillä on itsellä tähän 
100-vuotisjuhlaan liittyviä 
esineitä, toivon, että tuot-
te niitä tänne kirjastoon tai 
Wirmo-seuralle, sanoi Kari 
Ahtiainen.

Artesaani Leena Gustafsson näytti yhteisen käsityön 
mallina paimiolaista kengänkorkomattoa.

Harri SuoMalainen

– Helppoa ei kunnallisvaa-
liehdokkaiden saanti ole 
ollut. Aika tuntuu olevan 
sen verran kiireistä, ettei 
haluta sitoutua vaativaan 
luottamustoimeen, tote-
sivat Uudenkaupungin 
Sosialidemokraattien kun-
nallisjärjestön puheen-
johtaja Jaana Vasama ja 
vaalipäällikkö Helena 
Vartiainen.

Uudenkaupungin val-
tuustoon valitaan 43 
edustajaa, ja sama määrä 
vuoden 2012 vaaleissa de-
mareilla oli myös ehdolla. 

Ehdokasmäärä saisi olla 
puolitoistakertainen val-
tuutettujen lukumäärään 
nähden eli 64 henkilöä.

Nyt lupautuneiden eh-
dokkaiden tarkkaa määrää 
Vartiainen ei kerro. Hä-
nen mukaansa nykyisistä 
valtuutetuista osa lähtee, 
osa ei. 

Tiedotustilaisuudessa 
läsnä oli vanhoista jatkoon 
pyrkivistä ehdokkaista Va-
saman lisäksi Uudenkau-
pungin Sos.Dem. Killan 
puheenjohtaja Lea Myl-
lymäki sekä vailla val-
tuustokokemusta olevat 
Seppo Laine, Kalannin 
Työväenyhdistys Voiton 
puheenjohtaja Juhani 
Konttinen, Marko Turu-
nen ja Hillevi Wallin.

– eHdoKKaiden keskuu-
dessa on havaittavissa sel-
vää innostuneisuutta ja 
myös tyytymättömyyt-
tä nykyiseen valtuustoon. 
Kuntalaiset pitää muis-
taa, ja yrittäjien asiat pi-
tää nostaa esiin tulevana 
valtuustokautena, painot-
taa Vartiainen. 

Vaikka sosialidemokraa-
tit menettivät viime vaa-
leissa yhden paikan, olivat 

he 15 paikallaan ja yli 33 
prosentin ääniosuudellaan 
parhaiten menestynyt sd-
ryhmä Varsinais-Suo-
messa ja tiettävästi koko 
maassa.

Uudenkaupungin de-
marien vaaliteesit lähtevät 
sote-asioista painottaen 
perusterveydenhuollon 
toimivuutta. 

Kunnallista palveluasu-
mista tulee kehittää, ja 
siinä asiassa toisen van-
hustenhoivapalveluja tar-
joavan Sorvakkokodin 
perustaminen olisi pai-
kallaan.

Elinkeinopuolella pai-
notetaan yrittäjien kanssa 
tehtävää yhteistyötä sekä 
asuntojen turvaamista. 

Maahanmuuttajien to-
detaan olevan voimava-
ra hyvän kotouttamisen 
avulla.

laSten varhaiskasvatus-
ta demarit esittävät as-
teittain maksuttomaksi 
yli 3-vuotiaille. Paljonko 
tämä tulisi kaupungille 
maksamaan, siitä ei tark-
kaa laskelmaa ole, ja siksi 
siirtymä olisi asteittainen.

Koulupuolella on mai-
ninta Viikaisten koulusta. 
Rakennetaanko kokonaan 
uusi koulu vai korjataan-
ko nykyistä, siitä ei vielä 
ole kantaa lukkoon lyöty. 

Vapaa-aikasektorin yk-
si teesi on, että kirjasto 
on säilytettävä nykyisessä 
puutalorakennuksessa.

Sosialidemokraattien 
vaalitapahtumat käyn-
nistyvät perjantaina 20.1. 
Viikaisten koululla pidet-
tävässä yrittäjäillassa, jos-
sa puhuu kansanedustaja, 
puolueen puheenjohta-
jakandidaatti ja yrittäjä-
ohjelmaa laatinut Timo 
Harakka.

Seuraavana päivänä lau-

antaina 21.1. juhlii Sosia-
lidemokraattinen Kilta 
50-vuotisjuhliaan Työ-
väentalolla, jossa puhuu 
puoluesihteeri Reijo Paa-
nanen ja esiintyy turku-
laisista demarinestoreista 
koostuva orkesteri Rafa-
elin Enkelit.

VaaliKaMpanjan varsi-
naiset avajaiset pidetään 
Työväentalolla vasta pa-
rikuukautta ennen var-
sinaista vaalipäivää eli 
tiistaina 7.2.

– Sanoisin, että vaalien 
ajankohdan muutos syk-
systä kevääseen on jossain 
määrin venyttänyt vaali-
työn alkua, mutta suurta 
muutosta siinä ei ole ta-
pahtunut, arvioi Vartiai-
nen.

Lasten ja lapsiperhei-
den ulkoilutapahtuma 
järjestetään hiihtoloman 
aikaan viikolla 8, ja lohi-
keittoa demariehdokkaat 
tarjoilevat torilla kahtena 
lauantaina. 

Uudenkaupungin So-
sialidemokraatit, entinen 
Uudenkaupungin Työ-
väenyhdistys, täyttää tä-
nä vuonna 125 vuotta, jota 
juhlistetaan koko päivän 
tapahtumalla lauantaina 
18.3. 

Sos.Dem. Killan 50-vuo-
tisjuhlaseminaarin tee-
mana lauantaina 25.3. on 
Uudenkaupungin selviyty-
mistarina, ja seminaarissa 
puhuvat Rauman nykyi-
nen ja Uudenkaupungin 
entinen kaupunginjohtaja 
Kari Koski sekä entinen 
pääministeri Paavo Lip-
ponen. Seminaari on osa 
Uusikaupunki 400 vuotta 
-tapahtumia.

Vaalitapahtumien sarjan 
päättä Eläkeläisten iloinen 
iltapäivä Työväentalolla 
maanantaina 3.4.

Kampanjoinnissa mukana Paavo 
Lipponen, Timo Harakka ja Kari Koski

u:gin demarit juhlivat 
vaalihumussa kaupunkia 
ja yhdistyksiään

Demarien listoilla kunnallisvaaleihin lähtevät ainakin Marko Turunen, 
Seppo Laine, Hillevi Wallin, Juhani Konttinen ja Lea Myllymäki.

Harri Suomalainen


