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Sari Honkasalo
Positiivinen rakennemuu-
tos yllätti Vakka-Suomen, 
minkä vuoksi Mynämä-
en Rotaryklubi ja Wirmo-
Seura esittävät Mynämäen 
kunnalle toimia, joilla pa-
rannetaan kunnan tunnet-
tavuutta ja vetovoimaa.

Kunnanhallitus otti kir-
jelmän käsittelyynsä maa-
nantaina, ja päätti viedä 
siinä ehdotetut kehittämis-
kohteet valmisteluun.

– Positiivinen rakenne-
muutos tuo toivottavasti 
tuhansia ihmisiä lähialu-
eelle, ja on tärkeää, että 
Mynämäki olisi aktiivinen, 
että siitä saataisiin tänne-
kin pieni osa. Ratkaisuja 
pitää tehdä nopeasti, tote-
aa rotarien presidentti Juk-

ka Gustafsson.
Gustafssonin eri tahoilta 

saamien tietojen mukaan 
kunnasta puuttuu tässä ti-
lanteessa tarvittava joh-
dettu projektinomainen 
toimenpideohjelma, ja sik-
si asiaa ryhdyttiin Wirmo-
seuran kanssa nostamaan 
esiin.

Kiireellisimpänä toimen-
piteenä kirjelmässä esite-
tään täsmäprojektia, jossa 
selvitetään asuntojen saa-
tavuus kuntaan muuttoa 
harkitseville ja lisätään yh-
teistyötä kiinteistöalan yri-
tysten, rakennusliikkeiden 
ja pankkien kanssa.

Tietoa Mynämäestä pitää 
myös toimittaa yritysten 
rekrytointia hoitaville jat-
kuvalla yhteydenpidolla, ja 

saada muuttoa harkitseville 
tietoa esiin kunnan verkko-
sivuille nykyistä paremmin 
löydettäväksi.

– Kunnan pitää nimetä 
tähän työhön henkilö, joka 
ehtii hoitaa sitä ja mielel-
lään jo tuntee asiat, Gus-
tafsson toteaa.

Autotehtaan ja Turun 
telakan lisäksi runsaas-
ti työntekijöitä rekrytoivat 
muiden muassa Sandvik ja 

Rolls-Royce.
– Se koskee myös isoa 

joukkoa toimihenkilöi-
tä. Toimihenkilöperheissä 
usein toinenkin puoliso on 
toimihenkilö, ja molemmil-
le ei ehkä löydy esimerkiksi 
autotehtaalta töitä. Mynä-
mäellä on tässä nyt mie-
lestäni iskun paikka, koska 
sijainti on hyvä siihen, että 
toinen voi käydä työssä Uu-
dessakaupungissa ja toinen 
Turussa, Gustafsson toteaa.

rotarien ja Wirmo-Seu-
ran kirjelmässä esitetään 
myös toimia Mynämäen 
tunnettavuuden paranta-
miseksi. Yksi niistä on tuo-
da nykyistä enemmän esiin 
kemisti Johan Gadolinin 
elämäntyötä.

Kunnassa on vuonna 
1995 tehty kunnanhallituk-
sessa päätös Gadolin-pro-
jektista, joka on kuitenkin 
jäänyt pääosin toteutta-
matta. 

Gustafsson toivookin, 

että se päivitettäisiin ja 
ryhdyttäisiin myös toteut-
tamaan.

– Aluksi voitaisiin nime-
tä Keskuskatu Johan Gado-
linin kaduksi. Näin saadaan 
esimerkiksi kunnanviras-
tolle, pankeille ja lukiolle 
osoite, joka puhuttelee.

Tärkeä vetovoimatekijä 
kunnalle on lukion säily-
minen, ja sinne ehdotetaan 
luonnontieteellisen linjan 
perustamista.

Kunnanhallitus päät-
ti antaa lukiota, kulttuu-
ria ja matkailua koskevat 
kehittämisesitykset kas-
vatus- ja sivistyslauta-
kunnan valmisteltavaksi, 
Keskuskadun nimenmuu-
toksen teknisen toimen ja 
vuokra-asuntotilanteen 
kartoittamisen sekä mark-
kinointitoimenpiteiden 
kehittämisen kunnan joh-
toryhmän valmisteltavaksi 
seuraavaan kunnanhalli-
tuksen kokoukseen.

Rotarit ja Wirmo-seura esittävät 
kehittämistoimia Mynämäessä

elinkeinoelämän muutos 
vaatii nopeita ratkaisuja

Rotarien presidentin Jukka Gustafssonin ja Wirmo-Seuran puheenjohtajan Marja Virpin mielestä Mynämäen kannattaisi tehdä Gadolinin 
nimeä tunnetuksi esimerkiksi nimeämällä Keskuskatu Johan Gadolinin kaduksi ja lisäämällä lukion luonnontieteellistä painotusta.
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Vesa Penttilä
maskun kunta ei ryhdy 
hakemaan tässä vaihees-
sa uutta teknistä johta-
jaa. kunnanhallitus valitsi 
maankäyttöinsinööri 
Jukka Niemeläisen tek-
nisen johtajan avoimen 
viran hoitajaksi. Järjeste-
ly on tilapäinen ja se voi-
daan purkaa tarvittaessa.

Palkkaus on teknisen 
johtajan kokonaispalkka 
ja sen lisäksi maksetaan 
kymmenen prosentin 
korotus maankäyttöinsi-
nöörin tehtävien hoita-
misesta. 

tekninen johtaja Ma-
rika Nurmikko irti-
sanoutui virastaan 
maaliskuussa.

teknisen johtajan teh-
tävien hoidosta ja muis-
ta työjärjestelyistä on 
neuvoteltu maankäyttö-
insinöörin, työpäällikön 
ja rakennustarkastajan 
kanssa.

niemeläisestä 
maskun 
tekninen 
johtaja

Vesa Penttilä
kun askainen ja lemu 
liittyivät maskuun vuo-
den 2009 alussa, lau-
takuntien jäsenmääriä 
nostettiin. nyt kun-
nanhallitus esittää, et-
tä valtuusto vahvistaisi 
toimielinorganisaation, 
jossa lautakuntien jäsen-
määriä tarkistetaan pää-
osin alaspäin.

maskussa on jo pää-
tetty, että valtuutettujen 
määrä vähenee 43:sta 
35:een. 

keskusvaalilautakun-
taan tulee vaalilain mu-
kaisesti viisi jäsentä.

lisäksi hallitus esittää, 
että tarkastuslautakun-
nassa olisi kuusi, kunnan-
hallituksessa yhdeksän, 
henkilöstöjaostossa vii-
si, varhaiskasvatus- ja 
opetuslautakunnassa 
yhdeksän, teknisessä 
lautakunnassa seitse-
män, rakennus- ja ym-
päristölautakunnassa 
seitsemän, tiejaostossa 
kolme ja hyvinvointilau-
takunnassa viisi jäsentä.

nykyisistä toimielimis-
tä perusturvatoimikunta 
ja haja-asutuslautakunta 
on tarkoitus lakkauttaa 
ja tiejaosto siirtää ha-
ja-asutuslautakunnasta 
rakennus- ja ympäristö-
lautakunnan yhteyteen.

masku 
pienentää 
lautakuntia




