
Kunnan kuulumisia –palstalle 

Kesä alkaa pikkuhiljaa kääntyä syksyyn ja palataan niin sanotusti normiarkeen. Kulunut kesä on 

ollut tapahtumarikas sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Suomi 100 –juhlavuosi on vielä 

entisestään lisännyt tapahtumien määrä, vaikka toisaalta tuntuu, että juhlavuositeema on hieman 

keinotekoisesti liimattu jokaiseen perinteiseenkin tapahtumaan.  

Elokuun viimeisestä viikonlopusta oli 100 päivää aikaa itsenäisyyspäivään. Viikonloppua 

markkinoitiin valtakunnallisesti ”Maailman suurimpina kyläjuhlina” ja Punkalaitumellakin saatiin 

nauttia yhdessäolosta erilaisissa tapahtumissa. Juhlavuoden teema Yhdessä on toteutunut hienosti 

paikkakunnallamme ennen juhlavuottakin, mutta nyt hyvän yhteishengen on todella huomannut. 

Pienellä paikkakunnalla aktiiviset toimijat kuuluvat yleensä moneen eri yhteisöön, joten verkostot 

eri toimijoiden välillä syntyvät vaivattomasti.  

Kuntaelämässä niin kuin melkein joka paikassa muuallakin eletään jatkuvassa muutoksessa. 

Muutosvauhti tuntuu vaan kiristyvän ja reagointiaikojen oletetaan vain nopeutuvan koko ajan. 

Kunnan organisaatiorakennetta muutettiin kesäkuun alusta lukien ja uusi valtuusto sekä muut 

uudet luottamushenkilöt aloittivat nyt ensimmäistä kertaa toimintansa kesken kalenterivuoden.  

Uuden kuntastrategian valmistelu aloitettiin uusien valtuutettujen kanssa jo ennen lomakautta ja 

työtä jatketaan erilaisilla kokoonpanoilla. Kuntalaisille on avattu kysely, jolla voi antaa palautetta 

kunnan palveluista, mutta ennen kaikkea odotamme toiveita, missä on parannettavaa. Kysely on 

auki 10.9. saakka ja kyselyyn voi vastata sähköisesti netissä tai paperilomakkeella, joita on 

saatavana kirjastolta ja kunnanvirastosta.  

Johtoryhmäläiset ovat parina torstaina jalkautuneet torille ja suunnitelmissa on jatkaa käytäntöä 

vielä pari kertaa. Syyskuun lopulle on suunnitteilla kirjastolle keskustelutilaisuus, jossa kuntalaiset 

voivat kysyä mieltä askarruttavista asioista sekä kertoa toiveita ja kehitysehdotuksia 

luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 

Kunnassamme huolia riittää - asukasluku pienenee, yritykset lopettavat ja tyhjiä liiketiloja on 

kylänraitti pullollaan. Lisäksi pohditaan tulevaa sote-uudistusta, vaikka vuosi tulikin jatkoaikaa. 

Torikeskusteluissa on tullut mm. vahvasti esille kuntalaisten huoli siitä, että säilyykö terveysasema 

paikkakunnalla. Huolista ja murheista huolimatta mielestäni Punkalaitumella on positiivinen ja 

hyvä tekemisen meininki. Esimerkkinä mainittakoon vastikään alkanut työllistämisen kuntakokeilu 

ja uusi asiointipiste kirjastolla. 

Arvostelua kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toimista on ollut aina ja näin kaiketi 

pitääkin olla. Julkisen tehtävän tai luottamustoimen vastaanottaminen tuo ”luontaisetuna” 

asettautumisen arvostelulle. Kaikkia tehtyjä päätöksiä ja toimenpiteitä ei aina kaikkien mielestä 

nähdä järkevinä. Joskus syynä on se, että kaikkia asiaan vaikuttavia taustatietoja ei tiedetä. Tässä 

kohtaa tietysti meidän on kunnassa katsottava peiliin ja mietittävä, miten voimme parantaa 

toimintatapojamme päätöksentekoon vaikuttavien taustojen selvittämiseksi. 

Näin viranhaltijan näkökulmasta katsottuna yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa on sujunut 

oikein hyvin. Keskinäinen luottamus on toiminut ja asioita on voitu valmistella hyvässä 

työskentelyilmapiirissä.  Toivottavasti hyvä yhteistyö jatkuu. Osa luottamushenkilöistä käyttää 

runsaasti aikaa yhteisten asioiden hoitamiseksi ja meillä Punkalaitumella työstä maksettava 

korvaus on melko minimaalinen. Toivotan kunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille jaksamista 

työhön punkalaitumelaisten parhaaksi. Näin urheilijatermein ”teemme parhaamme ja katsotaan 

mihin se riittää”. 
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