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Marko Nieminen jätti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Mitä Nakkilassa on tapahtunut tämän ikävän pandemian aikana?
Eikö Nakkilassa ole muita asioita käsiteltävänä näinä taloudellisen ja terveydellisen kriisin aikana, kuin omavelkaisen takauksen myöntäminen kiinteistö Oy Nakkilan vuokra-asunnot -yhtiön lainalle?
Olemmeko varautuneet tulevaan ja onko kunnassa tehty jonkunlainen varautumissuunnitelma?
virusepidemia/pandemiat
kunnan taloudellinen tilanne?
PITÄISIKÖ VARAUTUA?
Minulla on tässä muutamia varautumissuunnitelmia, jotka luovutan kunnan
ylimmälle johdolle sekä kaikille valtuustoryhmille sekä kunnanhallituksen
käsittelyyn.
Hillitkäämmesote-menoja, vähentäkäämme eriarvoisuutta, luokaamme parempaa infraaja parantakaamme Nakkilan elinvoimaa
Nakkilan kunnassa on hyvät peruspuitteet asumiselle, yrittämiselle sekä
kehon ja mielen virkistäytymi selle. Uusi liikuntakeskus, joka valmistui aikoinaan aikataulussa, on hyvä paikka kuntoilijoille, urheilijoille ja aloittelev ille
kuntoilijoille. Yli 8 lilj. Investointi oli erittäin suuri pienelle kunnalle, jossa ikäihmisten osuus kasvaa kasvamistaan ja lasten osuus vähenee.
Niin täällä Nakkilassa kuin myös lähikunnissa ja uskallan väittää, että läpi
lähes koko valtakunnan, yhteiskunta ottaa huomioon ihmisten mahdollisuuden kuntoillaja pitää huolta terveydestään.
Ongelmanamme, niin Nakkilassa kuin läpi valtakunnan, on se että emme
huomio niitä 5-7% väestöstämme jotka käyttävät yli 95% sosiaali- ja terveydenhuollon menoista. Tämä on suuri ja mittava ongelma sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti!
Tämä väestömäärä on sitä, jota tulisi ottaa enenemässämäärin huomioon
kun terveyttä ja hyvinvointia edistetään Nakkilassa. Tästä on kyse myös
SOTE-uudistuksessa, jota on tehty lähes 15 vuotta. Nyt kun meillä on upea
liikuntakeskus meillä on mahdollisuus suoda kaikille kuntalaisille mahdollisuus osallistua ter veyttä ja hyvinvointia tukevaan toimintaan. Tietenkin
suurena huomiona on korona pandemia ja sen tuomat rajoitteet, jotka tulee
huomioda.
Mikäli Nakkilassa hoidetaan ennaltaehkäisevät palvelut hyvin se maksaa
jokaisen sijoitettavan euron kolminkertaisena takaisin kunnalle ja samalla

se säästää niistä kaikkein raskaimmista ja kalleimmista SOTE-menoista,
jotka tulee kunnan maksettavaksi myöhäisemmässä vaiheessa. Haluamme
antaa vahvan viestin Nakkilalaisille, kunnan valtuutetuille, virkamiehille ja
Kessotelle. Ennaltaehkäisevien palveluiden menoja tulee lisätä painopistettä ennaltaehkäisyyn, opastukseen, ohjaukseen, valistamiseen ja varhaiseen puuttumiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen. Mikäli ennaltaehkäisy
hoidetaan Nakkilassa oikein, tuo se lisää hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta, työkykyä ja toimintakykyä ja SÄÄSTÖJÄ. Mikäli ennaltaehkäisy ja perusterveydenhuolto kohdennetusti väärin tai huonosti, tulee sairaanhoidon
kulut lisääntymään ja ihmisten terveys, toimintakyky/työkyky laskee ja pahoinvointi lisääntyy.
Tämän ikävän tilanteen, pandemian seurauksena, olemme joutuneet erittäin moninaisten ongelmien eteen. Ongelmat ovat suuria, mittavia ja koskettaa todella syvältä, erityisesti heikommassa asemassa olevia. Ihmisten
eristäytyminen ja jopa eristäminen tuo kohtuuttomia psykososiaalisia ongelmia, joista kaikki ei selviä.Voimme nostaa esiin "ratkaisuja", joita olisi pitänyt tehdä, miksei tehty, miksei määrätty, MIKSI E l.
Tämä keskustelu on globaalin ongelman, pandemian vuoksi turhaa, jopa
vahingollista mutta tämä keskustelu tulee käydä kun ensin olemme taltuttaneet koronan.
Summa summaarum. Voimme (minä uskon että voimme) kaikki yhteisellä
äänellä todeta. Kaikkein tärkeintä on nyt ja tulevaisuudessa, varsinkin kun
elämme erittäin epävakaata aika ja olemme taloudellisessa kriisissä ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN PUUTTUMINEN!
Tämä koskee niin ihmisiä, yhteisöjä, luontoa, ympäristöä, rakentamista/korjausrakentamista, ihmisten terveyt tä, toimintakykyä ja hyvinvointia, SIIS
GLOBAALIA MAAILMAA.
Suurimmat kunnan menot tulevat tekemättä jättämisestä, hoitamatta jättämisestä, ihmisten välinpitämättömyydestä ja siitä että ongelmat lakaistaan
maton alle. Työhön ei tartuta, ongelmiin ei puututa ja vastuuta kierretään ja
sysätään toisaalle. Tämä ei mielestäni vetele. Koska tekemättä jättäminen
maksaa moninkertaisesti enemmän kuin itse tekeminen.
Työn tekeminen tuo veroeuroja, parempaa ja terveellisempää infraa, lisää
turvallisuutta ja parantaa hyvinvointia.
KUN AIKA ON, PITÄÄ SANOA! KUN AIKA ON, PITÄÄ TEHDÄ!
KUN AIKA ON, PITÄÄ MYÖS TOIMIA!"

Päätös:
Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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