Kokoomus-Vasemmistoliiton hallitus on käyttämässä pakkokeinoja kuntien
talouksien säälimättömään murtamiseen. Pöytyän kuntaa johtaa sama
koalitio kuin Valtakunnan hallitustakin. Pakkoliitokset toteutetaan ja perinteiset
kunnille jo lakisääteisesti kuuluneet Valtionavut joko poistetaan tai sitten
minimoidaan heti kunnalisvaalien jälkeen. Arvoisien kuntalaisten on näissä
vaaleissa tunnettava oma tilanteensa. Entinen "viivanveto" ei saata enää päteä.
Itse allekirjoitan kaikki Keskustapuolueen hyvät kuntapoliittiset vaatimukset.
On tarpeetonta toistaa samoja asioita aina jokaisen erikseen. Nyt on vaan
järkähtämättömästi torjuttava Kokoomus-Vasurihyökkäys, ettei Pöytyän kohtalo
ole sama kuin saastuminen Salon-ja turuntautiin. Hallitus toitotti suureellisesti
Puolustusvoimien megasäästöistä Julkisen Talouden saneerausohjelmassaan.
Lopputulema on kuiten päinvastainen yltiöpäisten sotamateriaalien hankintojen
myötä. Tämä hämäys, joka vielä laajenee irtisanomisten poisvedoilla SA:sta , on
tuhoisa yhteiskunnan tasapuolisuutta ajatellen. Monet tuhannet irtisanotut
teollisuuden- ja tuotannon työntekijät kantaa yksin seuraukset, kun toiset saa
jäädä lekottelemaan heidän keräämillään verorahoilla.Hallituksella tökkii. Näissä
kuntavaaleissa luodaan pohjaa tulevia politiikan muutoksia varten tuleviin koitoksiin
Eduskuntavaaleissa muutaman vuoden päästä.
Pöytyän kunnassa on varauduttava, tämän epäluotettavan Kokoomus-Vasemmistoliiton
hallituksen, kurjistamistoimiin säästöbudjetilla. Yritystukiviidakkoa on karsittava jonkin
verran kunnassakin. PK-yrityksille on kuitenkin oltava tarjolla parhaita alueita toimimiseen myös haja-asutusalueilla. PK-yritykset edustavat innovatiivistä osaamista ja
pysyviä paikkakuntakohtaisia työpaikkoja ja ovat siten kuntalaisten "valopilkkuja".
Yrityksiä kuntaan hankki kunnan johto ja elinkeinoasiamies, joihin nyt paineita asetettava.
Kunnan vero- ja velkarahoilla ei voi enää olla ainoa tapa toimia yritysten hankinnassa,
vaan halvan korkotason aikaan vapaanrahoituksen merkitystä täytyy korostaa. Veroäyri on jo nyt tosiasiassa Suomen korkeimpia, kun seurasi vaalitelevisiointeja. Kuntaveröäyrit on jo noussut hallituksen vääristä, kuntia kurjistavista päätöksistä. Terveys- ja
sosiaali-alan että vanhusten hoivan yhteistyö kuntien yli on kaikissa tapauksissa tärkeä.
Yhteistoiminta naapurikuntien kesken on avainsana monella palvelusektorilla. Pöytyän
tulee mielestäni asennoitua yritysasioissa Loimaan suuntaan. Pöytyän vetovoimaa voi
parantamaan Keskustan kunnallisjärjestön- viihtyvyys- ja vapaa-ajankäytön ohjelmalla.
Varhaiskasvatustilanteessa on ilmennyt korjattavaa äitien taholta. Lapsia ei saa pallotella.
Ensi valtuustokaudella on käytettävä oman kunnan yritysarsenaalia entistä laajemmin.
Tarjouspyyntöjen vastauksissa on tuijotettu liikaa niiden hetkellisedullisuuteen. Mm.
bussikuljetukset ja kunnan rakentamisen kiinteistövälitys annettiin nuijan kopautuksella
naapuriin. Tarjousten lukuluovuutta nostettava uudelle tasolle, sen minkä laki vaan sallii.
Pöytyällä kokee iso osa pikku-yrittäjistä itsensä etuisuuksien ulkopuoliseksi. Palkansaajat ovat samaa kastia. Yritystoiminnan rajaton paapominen ei saa syrjäyttää eniten
veroja kuntaan maksavaa verokirjaväkeä. Kuntahallinnossa tarkasteltava linjaorganisaatioiden päällekkäisyyksiä ja ylimalkaan lisääntyneitä päällikkö-nimityksiä. Korkeampi
virkanimike on kunnalle kallista puuhaa, kun usein pärjää perinteisellä esimiesajattelulla.
Kunnan tärkeimmät virat ovat mielestäni: Kunnanjohtaja, teknillinen johtaja ja elinkeinoasiamies.
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