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Terveiset Keskustan valtuustoryhmältä
Valtuustokauden viimeisessä budjettikokouksessa 7.12. Keskustan
ryhmäpuheenvuorossa luotiin katsaus kuluneeseen valtuustokauteen. Asko
Niemelän pitämässä puheessa nostettiin esille Keskustalle tärkeitä asioita ja joissa
Keskustan valtuustoryhmän jäsenillä on ollut merkittävä rooli.
Asukasluku nousuun
Klaukkalan ohitustien valmistuminen lisää Etelä- Lopen houkuttelevuutta.
Läyliäisten–Maakylän osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa 2019. Se
sisältää 261 uutta rakennuspaikkaa yksityisten maille sekä 35 ha teollisuusaluetta.
Kaavan valmistelussa Keskustan valtuustoryhmän vaatimuksesta otettiin uusi lähtö
huomioiden maanomistajien toiveita. Läyliäisten asemakaava-alueilla on ennestään
rakentamisvalmiita tontteja 32.
Kunnan markkinoinnissa on otettu käyttöön netti-ja TV-mainokset. Tonnin Tonttikampanja on purrut. Viimeisempien tilastojen mukaan asukasluku on kasvanut noin
40 asukkaalla.
Hyvät tietoliikenneyhteydet
Heti valtuustokauden alussa Keskustan aloitteesta kuntaan lähdettiin tekemään
koko kunnan kattavaa valokuituverkkoselvitystä. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin
eripuolilla kuntaa. Järventaustan kylässä asiasta innostuttiin todenteolla ja kyläläiset
perustivat valokuituosuuskunnan. Valokuitua on nyt rakennettu Järventaustan
kylään ja Läyliäisiin. Osuuskunta laajentaa toimintaansa Joentaan ja kirkonkylän
alueelle, mikäli riittävästi kiinnostuneita löytyy. Toimivat etätyöyhteydet ovat
elintärkeitä niin kuin korona-aika on meille osoittanut. Keskustan valtuusto-ryhmä
on tyytyväinen siitä, että perusopetuksen oppilaille hankitaan päätelaitteet, tämä on
merkittävä panostus digiopetukseen kouluissa.
Hoitajia lisää
Keskustan valtuustoryhmä on kantanut suurta huolta hoitajien jaksamisesta
vanhustenhuollossa. Olemme kannattaneet kaikkia perusturvan esityksiä, jotta
hoitajamitoitus voidaan nostaa etupainotteisesti 0,7:ään yhtä hoidettavaa kohti.
Tällä valtuustokaudella on palkattu 18 uutta hoitajaa.
Terveydenhuolto

Terveyskeskuskuntayhtymän riihimäkiläiset ja hausjärvejäiset edustajat eivät
ymmärrä lainkaan loppilaisten yksimielistä vaatimusta lääkäripalveluiden
palauttamiseksi Lopelle. Edellisen hallituksen sote-uudistus lupasi valinnanvapaussotekeskukset. Saimme houkuteltua Pihlajalinnan avaamaan toimipisteensä Lopelle.
Nyt sinne pääsee terveyskeskuksen maksusitoumuksella. Toivottavasti nykyisen
hallituksen sote-ratkaisu tuo lääkärit Lopellekin lähipalveluna.
Terveyskeskuskuntayhtymä oli lakkauttamassa Launosten ja Läyliäisten neuvolat.
Tämän saimme estettyä heti alkumetreillä.
Investoinnit
Urheilu-ja lähiliikuntapaikkoihin on panostettu paljon tällä valtuustokaudella.
Päiväkotien piha-alueita uudistetaan. Keskusurheilukenttä kunnostettiin
perusteellisesti ja Launosiin rakennettiin kauan kaivattu tekonurmikenttä. Uuden
liikuntahallin suunnittelu on aloitettu ja hallin rakentaminen päästään aloittamaan
tulevana vuonna, mikäli valtuusto niin päättää ja rakentamispäätöksen
edellytyksenä oleva valtion tuki saadaan.
Päätös Läyliäisten uudesta paloasemasta on tehty ja rakentaminen alkaa tulevana
vuonna.
Yrittäjyys
Silmänkannon yritysalueella pää on saatu auki, kun Järkisaneeraus osti alueelta
ensimmäisen tontin ja toinen yritys Suomen Rengaskierrätys käynnistää
toimintaansa alueella seuraavaksi. Meille keskustalaisille yrittäjyys on ykkösasia,
haluamme olla mukana vahvistamassa yrittäjien toimintaedellytyksiä Lopella kaikin
keinoin.
Näistä kaikista valtuustokauden saavutuksista, joita Keskustan johdolla olemme
yhteistyöllä saaneet aikaiseksi, on valtuustoryhmämme on ylpeä.
Keskustan valtuustoryhmä toivottaa rauhallista adventin aikaa ja hyvää uutta vuotta
kaikille kuntalaisille!
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