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Pekka Leino, Pekka Myllymäki, Juuso Alatalo, Jukka Gustafsson ja Esko Martikainen 

pohtivat Mynämäen kehittämistä. 
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Mynämäki sai ideoita kunnan kehittämiseen 

Vesa Penttilä 

 

Kunnan kehittäminen ei ole Mynämäessä pelkästään viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 

varassa. Mynämäen Rotaryklubi, Wirmo-Seura ja Mynämäen Lions Club tarjosivat tiistain 

keskustelutilaisuudessa tukun konkreettisia ideoita mynämäkeläisyyden kohentamiseen. 
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Wirmo-Seuran Marja Virpi kritisoi kunnan kotisivuja. 

 

– Yhdistystoiminta on sivuilla huonosti esillä ja tapahtumakalenteri on yhtä murheellinen esitys. 

Uskon, että muuttoa harkitsevat katsovat kunnan sivuilta harrastusmahdollisuuksia, Virpi totesi. 

 

Lisäksi Virpi esitti harkittavaksi, voisiko Mynämäen lukio erikoistua esimerkiksi luonnontieteisiin. 

 

Lions Clubin Hannu Rovion, Pasi Tenhon ja Petri Iso-Kouvolan toiveet liittyivät muun muassa 

asuntotarjontaan ja yritystiloihin. 

 

– Kuntaan olisi hyvä saada vuokra-asuntotuotantoa, mutta myös tonttitarjontaa pitää olla. Kunnan 

kotisivuilla pitäisi olla selvät kuviot, jos haluaa rakentaa Mynämäkeen, Rovio esitti. 

 

– Kaavoitukseen menee aikaa, mutta nyt tarvittaisiin nopeita ratkaisuja. Voisiko kunta sitoutua 

vuokratalohankkeeseen, jotta projekti saataisiin käyntiin? Tenho kysyi. 

 

– Myös yrittäjille tarvitaan tiloja, jotta kuntaan saadaan työpaikkoja, Iso-Kouvola huomautti. 

 

Jukka Gustafsson uudisti Mynämäen Rotaryklubin aiemman ehdotuksen uusien asukkaiden 

hankkimiseen tähtäävästä kehitysprojektista, jolle luotaisiin aikataulu, tavoitteet, resurssit ja 

budjetti. 

 

– Tämä olisi investointi, joka maksaisi itsensä nopeasti takaisin. Nyt positiivisessa 

rakennemuutoksessa pieniltä kunnilta tarvitaan ponnistuksia, sillä muuten jää vain murusia 

pöydälle, Gustafsson varotteli. 

 

Rotareiden listaa täydensivät Pertti Saarikallio ja Ilmari Aikkinen. 

 

– Yleiskuva on Mynämäen haaste, sillä kyse on myös fiiliksestä. Mynämäki olisi saatava näkyviin 

myös perinnemaisemassa kulkevalle valtatielle. Kunnan verkkosivuilla ei ole tietoa muuttajille, 

Saarikallio harmitteli. 

 

– Vuosituhannen alussa tehty tutkimus lapsiperheille voitaisiin uusia. Myös Mynämäen luontoa 

voisi hyödyntää. Mietoistenlahti on maan parhaita lintujen kevätmuuton tarkkailupaikkoja, Mynä- 

ja Laajoki ovat hienoja kanoottireittejä ja Kuhankuonon reitistö on hyvin suosittu, Aikkinen luetteli. 

 

Mynämäen lukion rehtori Pekka Leino ei innostunut erikoistumisesta. 

 

– Hyvä yleislukio on erityislukio. Lähialueen lukioita voidaan myös yhdistää, jos oppilasmäärä 

alkaa mennä alle sadan, Leino totesi. 

 

Menestynyt lukio keräsi keskustelijoilta kehuja. Leinolla oli pari vinkkiä tulevaisuuden turvaksi. 

 

– Kova huoli on siitä, että oppilasmäärän väheneminen voi näivettää koko kuntaa. 

Kuljetusyhteyksiä pitää parantaa, jotta oppilaita saataisiin esimerkiksi Vehmaalta ja Kustavista. 

Peruskoulun kanssa voitaisiin kehitellä kokonaiskoulupäivää, jotta kunnan sisäiset kuljetukset olisi 

helpompi järjestää. Tämä tarkoittaisi iltapäivätoimintaa peruskouluun. 

 



Kunnan päättäjistä yhdistysväen toiveita olivat kuulemassa valtuuston puheenjohtaja Juuso 

Alatalo (sd.) ja kunnanhallitusta luotsaava Pekka Myllymäki (kesk.). 

 

Alatalon mukaan tonttipolitiikka ja vuokra-asuntotuotanto täydentävät toisiaan. 

 

– Ei ole realistista ajatella, että autotehtaalle tuleva työntekijä ottaisi pankkilainaa ja ostaisi talon 

Mynämäestä, joten myös kerrostalo- ja rivitaloasumista on edistettävä. Elinvoiman kehittäminen 

tarkoittaa väkiluvun kasvua, yritysten hyvinvointia ja uusia työpaikkoja, Alatalo totesi. 

 

Myllymäki nosti esille etenkin Uudenkaupungin radan sähköistämisen. 

 

– Tämä on varma asia ja se avaa mahdollisuuksia henkilöliikenteen aloittamiseen. Kun otetaan 

huomioon vielä valtatien vetovoima, Mynämäki ei ole välivyöhykkeellä, vaan Uudenkaupungin ja 

Turun keskipisteessä, Myllymäki kuvaili. 

 

 


