
Kuulumisia kunnasta 

Olemme kesäkauden jälkeen siirtymässä kohti syksyä ja kunnan asioiden päätöksenteko uusiutuneen valtuuston, 

kunnanhallituksen ja uusien lautakukuntien kokoonpanoilla on hyvässä vauhdissa. Aikaisemman sivistyslautakunnan 

tehtävät on jaettu kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan kesken. Tehdyssä muutoksessa 

tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointiin liittyvien asioiden huomioimista päätöksenteossa, mikä tässä 

yhteydessä tarkoittaa nuoriso- ja liikuntatoimintaa, kulttuuritoimintaa, kuntalaisten neuvontaa sekä 

työllisyyspalveluita. 

Kunnan johtoryhmän kokoonpano on muuttunut kesän jälkeen varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuuritoimen sekä 

hyvinvointitoimen osastojen johtajien tullessa mukaan kunnan johtoryhmän työhön. Toteutetun muutoksen 

tavoitteena on parantaa kuntalaisia koskevien palveluiden päätösten valmistelua kunnan johtoryhmätasolla. 

Uuden valtuustokauden alussa kunnat määrittelevät keskeisimmät tulevien vuosien tavoitteet ja kehityskohteet 

kuntastrategiassa. Punkalaitumelle olemme järjestäneet useita tilaisuuksia valtuutettujen, nuorisovaltuuston ja 

yrittäjäjärjestöjen kesken kehittämisalueiden määrittämiseksi. Kaikille kuntalaisille olemme järjestäneet avoimen 

verkkokyselyn, johon olemme saaneet yli 150 vastausta. Näitä vastauksia käsittelemme syyskuun aikana valtuuston 

kanssa järjestettävässä tilaisuudessa. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. 

Ennen kesälomien alkamista valtuusto korotti uuden yhteiskoulun ja lukion rakentamisen määrärahaa budjetissa ja 

julkistimme avoimen tarjouspyynnön urakoitsijan valitsemiseksi. Tarjouspyynnössämme lisäsimme uudeksi 

vaatimukseksi sen, että uuden koulun ulkoseinät tulee toteuttaa massiivihirsirakenteisena. Tämä vaatimus yhdessä 

aikaisempien tiukkojen sisäilman puhtausvaatimusten sekä liimattujen lattiapintojen kiellon myötä pienentää tulevien 

sisäilmaongelmien riskiä koulun käyttöiän aikana. Odotamme rakennusliikkeiltä vastauksia tarjouspyyntöömme 

lokakuun ensimmäiselle viikolle, jonka jälkeen pääsemme valitsemaan parasta tarjousta toteutettavaksi niin, että 

rakentamien voisi alkaa ensi keväänä.  

Uuden päiväkodin toteuttamiseksi valtuusto on päättänyt aloittaa kaavamuutoksen Penttilän alueen kaavassa 

korttelissa 133, jolloin uusi päiväkoti tulee rakennettavaksi Riissuontien varrelle. Uusi päiväkoti tullaan toteuttamaan 

massiivihirsiseinärakenteisena kunnanhallituksen tekemän periaatepäätöksen mukaisesti.  

Kotitalouksissa syntyvien jätteiden käsittelyyn olemme saaneet merkittävän parannuksen Loimi Hämeen jätehuollon 

avattuja lajitteluaseman kunnassamme. Lajitteluasemalle voi viedä kaikkea normaalia kotitalouksissa syntyvää jätettä 

pois lukien ruokajätteet. Uusi lajitteluasema antaa nyt mahdollisuuden puhdistaa varastot tai pihanperät vanhoista 

akuista, viallisista laitteista tai rakentamisen jätteistä.  

Uutena kehittämiskohteena kunnassamme on Kanteenmaan alue, jossa nyt parhaillaan rakennetaan uutta biokaasun 

tuotantolaitosta ja suunnitellaan liikennebiokaasun jakeluasemaa 2- tien varteen. Lähiaikoina valtuuston päätettäväksi 

on tulossa uuden maa-alueen osto Kanteenmaassa, jonka kautta kunnalla on mahdollisuus kaavoittaa alue 

teollisuustonteiksi hyvien liikenneyhteyksien varrella. 

Suomen hallituksen eteenpäin viemä maakuntauudistuksen aloitushetki on uuden lainvalmistelujen yhteydessä 

siirtynyt vuodella alkamaan 1.1.2020. Tehdyn valmistelun mukaisesti kunnilta siirtyy vastuu  tuottaa sosiaali- ja 

terveyspalveluita maakunnille. Tässä tulevassa muutoksessa olemme pyrkineet turvaamaan vanhusten ja vammaisten 

asumispalveluiden jatkumisen nykyisissä Pakarin alueen rakennuksissa tekemällä 15 vuoden vuokrasopimuksen Med 

Group Oy:n kanssa. Vuokrasopimuksen mukaisesti Med Group sitoutuu tuottamaan palveluita 15 vuotta edellyttäen, 

että siirtyvää henkilökuntaa ja käyttöönotettavia palveluseteleitä koskevat päätökset tehdään Sastamalan kaupungin 

ja Punkalaitumen kunnanhallituksessa ja valtuustossa.  

Kunnan toiminnan menestymisessä keskeistä on hyvä keskusteluyhteys kunnan työntekijöiden, luottamusmiesten ja 

kuntalaisten välillä. Tämän parantamiseksi olemme kunnan johtoryhmin voimin olleet neljänä edellisenä toripäivänä 

tapaamassa kuntalaisia. Tiedonkulun parantamiseksi olemme myös uusineet kunnan verkkosivut sekä päivitämme 

aktiivisesti kunnan facebook sivustoja. Olemme ottaneet kunnassa käyttöön myös eRaati ohjelman, jonka avulla 

kysymme kuntalaisten mielipiteitä erilaisista päätettävistä asioista.  Tämän kuukauden 28.päivä klo 17:30 järjestämme 

kirjastolla kaikille avoimen keskustelutilaisuuden kuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Tervetuloa kertomaan 

mielipiteesi. 


