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� Uudenkaupungin 
kaupunginhallitus

Hallitus päätti, että Lokalahden 
keskustan kaavamuutos voi-
daan käynnistää ja kaava laa-
ditaan ensi vuoden aikana.

Iso-Vilissalon ja Vähä-Vilis-
salon saaret päätettiin kaa-
voittaa ensi vuoden aikana. 
Tämän hetkisiä, vuoden lo-
pussa päättyviä vuokraso-
pimuksia jatketaan siihen 
asti, kun kaava on saanut 
lainvoiman. Sen jälkeen ton-
tit myydään. Vuokralaisilla on 
ensisijainen oikeus tonttien 
ostamiseen. Iso-Vilissalossa 
on tällä hetkellä 17 vuokra-
tonttia ja Vähä-Vilissalossa 
10 vuokratonttia.

� Sari Honkasalo

Mynämäessä päivähoidossa 
olevien lasten vanhempien 
keskuudessa ryhdyttiin tä-
nä syksynä useallakin taholla 
pohdiskelemaan tarvetta van-
hempainyhdistykselle. Toi-
meen tartuttiinkin nopeasti, 
ja yhdistys on nyt perustettu. 
Hallituksen järjestäytymisko-
kous pidettiin maanantaina.

Ennen yhdistyksen perus-
tamista mynämäkeläiset van-
hemmat olivat yhteydessä 
muun muassa Suomen van-
hempainliittoon, josta saivat 
tukea, ideoita ja neuvoja sii-
tä, miten asiassa kannattaa 
edetä.

Vanhempainliitossakin asia 
on ollut tänä syksynä ajan-
kohtainen, kun siellä on kes-
kusteltu paljon siitä, miten 
päivähoitolasten vanhempia 
saataisiin aktivoitumaan tär-
keään vanhempainyhdistys-
toimintaan.

Esteenä pidetään usein 
sitä, että pienessä yksikössä, 
kuten yhdessä päiväkodissa, 
toimijoita on varsin vähän. 
Ongelmaksi muodostuu 
myös päivähoidon luonne, eli 
lapsi saattaa vaihtaa ryhmää 
tai päiväkotia useammankin 
kerran ennen kouluikää.

Tällöin yhteys vanhem-
painyhdistykseen katkeaa 
helposti, toimijat vaihtuvat 
tiiviiseen tahtiin eikä innok-
kaita uusia vetäjiä aina löydy.

– Tämän vuoksi lähdim-
mekin liikkeelle siitä mel-
ko ”hurjastakin” ajatuksesta, 
että saataisiin perustettua 
Mynämäkeen sellainen yh-
distys, johon olisivat terve-
tulleita niin päiväkodeissa, 
ryhmäperhepäiväkodeissa, 
perhepäivähoidossa kuin esi-
opetuksessakin olevien lasten 
vanhemmat sekä myös päivä-
hoidon ja esiopetuksen hen-

kilöstö, puheenjohtaja Jenni 
Lahtonen toteaa.

 
Vanhempia lähdettiin 
tavoittelemaan niin, että päi-
vähoidonjohtajan suostu-
muksella kaikkien yksiköiden 
vastaavien kautta toimitettiin 
koteihin jaettavaksi kutsu pe-
rustamiskokoukseen 14.11. 
Mukava joukko vanhempia 
tuli paikalle, ja hallitukseen 
saatiin edustajia melko kat-
tavasti eri yksiköistä.

 – Yhdistyksen rekisteröinti 

on nyt vireillä ja lähiviikkoi-
na ovat myös jäsenhakemuk-
set täytettävissä. Yhdistys on 
tarkoitettu siis kaikkien päi-
vähoito- ja esiopetusyksiköi-
den lasten vanhemmille koko 
kunnan alueella. Jäseneksi 
voi halutessaan liittyä myös 
kotihoidossa olevan lapsen 
vanhemmat, jos kiinnostus-
ta vaan riittää, kertoo Jenni 
Lahtonen.

Yhdistykselle ollaan puu-
haamassa facebook-sivustoa 
ja mahdollisesti myös omia 

kotisivuja, joilta saisi sitten 
jatkossakin tietoa yhdistyk-
sen tavoitteista ja toimin-
nasta.

 
Mynämäen päivähoitolas-
ten vanhempainyhdistyksen 
tarkoituksena on sääntöjensä 
mukaan edistää vanhempien 
ja päivähoidon sekä esiope-
tuksen välistä vuorovaikutus-
ta ja yhteistoimintaa, tukea 
terveellisen ja turvallisen kas-
vuympäristön luomista sekä 
edistää lasten hyvinvointia.

Yhdistys tuo esille vanhem-
pien näkemyksiä päivähoitoa 
ja varhaiskasvatusta koskevis-
sa kysymyksissä sekä toimii 
lasten vanhemmille yhteis-
työn ja vertaistuen foorumi-
na.

 – Tavoitteenamme ei ole 
niinkään varainkeruu, vaan 
saattaa vanhemmat yhteen 
luomaan sellaista toimintaa, 
joka oikeasti johtaa lasten hy-
vinvoinnin lisääntymiseen. 
Aika näyttää mihin kaikkeen 
rahkeemme riittävät, yhdis-

tyksen sihteeri Miia Suomi-
nen painottaa.

Suomen Vanhempainliit-
toon kuuluu noin 1400 jä-
senjärjestöä.

– Meillä ei ole toistaisek-
si jäsenenä vastaavanlaista 
vanhempainyhdistystä kuin 
Mynämäelle juuri perustet-
tu, kertoo liiton suunnitteli-
ja Merja Korhonen ja toivoo 
yhdistyksen myös hakevan 
liiton jäsenyyttä.

Mynämäen päivähoitolasten vanhempainyhdistys piti järjestäytymiskokouksensa maanantaina. Kymmenjäsenistä hallitusta lähti luotsaamaan pu-
heenjohtajana Jenni Lahtonen (kuvassa edessä oik.). Hänen vieressään sihteeri Miia Suominen.

Mynämäessä oma yhdistys päivähoidossa 
ja esiopetuksessa olevien vanhemmille

Kattava yhdistys uutta ajattelua

Kesän ja syksyn aikana on saa-
tu merkkejä susipentueesta 
Varsinais-Suomessa Pöytyän 
alueella. Varsinais-Suomessa 
on syntynyt susipentue vuo-
sittain vuodesta 2005 lähtien.

Pöytyällä saatiin marras-
kuun aikana näkö- ja jäl-
kihavaintoja viiden suden 
laumasta. Näköhavaintoja tu-
kee maastosta löytynyt susi-
pentueen kohtaamispaikka, 
josta löytyi jälkiä, jätöksiä, saa-
liseläinten tähteitä, makauk-
sia ja pentujen pureskelemia 
puunkappaleita. Pentueen 
tarkka koko varmistuu talven 
aikana.

Varsinais-Suomessa on 
tehty pentuelauman lisäksi 
syksyllä havaintoja kolmen 
aikuisen suden laumasta Pöy-
tyän, Laitilan, Mynämäen ja 
Nousiaisten seudulla.

Aikaisemmin tänä vuonna 
Satakunnassa Huittisten, Ko-
kemäen, Köyliön ja Säkylän 
kuntien alueella olevalla re-
viirillä havaittiin susipentue, 
jossa oli kahdeksan pentua. 
Satakunnassa havaintojen 
pääpaino on ollut Huittisten 
ja Köyliön susireviirillä, missä 
susia on nähty myös asutuk-
sen läheisyydessä.

Muualla Satakunnassa on 

havaittu harvakseltaan yk-
sittäisiä susia, ja muutamia 
havaintoja susiparista tai -kol-
mikosta on tehty Keski- ja Poh-
jois-Satakunnassa. Tarkempi 
arvio susien määrästä selviää 
talven aikana.

Susien aiheuttamia vahin-
koja tänä vuonna on sattunut 
Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen tietojen mu-
kaan Satakunnassa neljällä ja 
Varsinais-Suomessa yhdellä 
lammastilalla. Lampaita on 
menetetty noin 55. Satakun-
nasta on tiedossa yksi varmis-
tettu ja yksi todennäköinen 
koiravahinko.

Susipentue Pöytyällä, 
kolmen aikuisen lauma 
Nousiaisten-Mynämäen alueella

Työttömien määrä väheni 
Vakka-Suomessa lokakuussa 
viime vuodesta yhdellä pro-
sentilla, muissa Varsinais-
Suomen seutukunnissa 
työttömien määrä lisääntyi.

Työttömyys väheni vuo-
den takaiseen tilanteeseen 
verrattuna Laitilassa, jossa 
työttömyysaste oli lokakuus-
sa 5,7 prosenttia (vuosi sitten 
6,0), Taivassalossa, jossa työt-
tömyysaste oli 7,9 prosenttia 
(8,1) ja Uudessakaupungissa, 
jossa työttömyysaste oli 9,9 
prosenttia (10,2). Syyskuuhun 
verrattuna tilanne kuitenkin 
heikkeni kaikissa kolmessa 
kunnassa.

Korkein työttömyysaste Va-
kan kunnista on Uudessakau-
pungissa ja matalin Laitilassa.

Työttömänä lokakuussa Uu-
dessakaupungissa oli 727, Tai-
vassalossa 61 ja Laitilassa 221 
työnhakijaa.

Kustavin työttömyysaste oli 
7,9 (6,0), Maskun 6,7 (5,1), My-
nämäen 7,5 (6,7), Naantalin 7,9 
(6,2) ja Nousiaisten 6,1 (4,8). 
Pyhärannassa lokakuun työt-
tömyysaste oli 7,2 (6,9) ja Veh-
maalla 7,8 (5,4).

Maakunnan korkein työt-
tömyysaste on Salossa 14,6 ja 
toiseksi korkein Turussa 13,9. 
Alhaisin on Paraisten 5,6 pro-
senttia

Työttömien määrä väheni 
Vakka-Suomessa


