Kyösti Isoaho:
Huolenpitoa huomennakin meistä kaikista
Suostuin pitkän suostuttelun jälkeen Keskustan kuntavaaliehdokkaaksi, vaikka olen edelleen sitä
mieltä, että siellä on viisaita ja asioihin enemmän perehtyneitä henkilöitäkin ehdolla. Nyt kun olen
ehdokkaaksi suostunut, niin haasteeseen täytyy vastata. Rupesin miettimään siltäkin kantilta
asioita, kun hyvin monia henkilöitä, varsinkaan nuorempia, ei kiinnosta politiikka nykyään. Radiosta
kuuntelin aamulla kun yksi vaikutusvaltainen poliitikko ihmetteli, miten esim. presidentin vaaleissa
äänestysprosentti ylittää yli 70%, mutta kuntavaaleissa on hyvä, jos päästään 60%:n.
Nyt käytävissä kuntavaaleissa valitaan valtuutetut, jotka päättävät tulevalla valtuustokaudella
isoista asioista, esim. tulevaan Sote uudistukseen liittyen. Sote on itsenäisen Suomen yksi
suurimmista asioista historian aikana, mitä nyt päätetään. Yhtiöittäminen tuntuu olevan yksi
merkittävä keskustelun aihe, joka pyörii ja velloo myös Soten ympärillä. Valinnan vapaus yksityisen
ja julkisen terveydenhuollon välillä on tarjolla nykyäänkin, mutta yksityiset palvelut ovat niin kalliita
tällä vanhalla systeemillä, ettei niitä voi vähävaraiset käyttää. Siihen varmasti tulee muutos, kun
Sote -laki astuu voimaan.
Haapaveden kaupungin talous on pahasti alijäämäinen mutta uskon, että tehdyt toimenpiteet
alkavat vähitellen tehota. On eletty ylivarojen ja siitä pitäisi nyt ottaa vihdoin opiksi. Uusien
päättäjien pitää ottaa asia vakavasti. Vanhoja investointeja ja tehtyjä virheitä ei nyt kannata enää
muistella vaan keskittyä tulevaisuuteen. Päätökset on tehty demokraattisesti ja se kuuluu
politiikkaan.
Sivukylien asuttuna pitäminen on tärkeä ja kouluja ei pidä sulkea sen takia, että halutaan rakentaa
uusi keskuskoulu. Se maksaa kymmeniä miljoonia. Koulujen sulkemisesta on aikoinaan tehty
valtuuston päätös, jossa koulun sulkemispäätös edellytti oppilasmäärän vähenemistä alle 28.
Nuorten ja lasten syrjäytyminen on yksi tärkeä asia, joka huolestuttaa ja haluan ottaa asian
keskusteluun, jos tulen valituksi valtuustoon. Kaikkien pitää ymmärtää, että nuorissa on
tulevaisuus. Minusta kaupungissa on säästetty vuosia vääristä asioista, kun lasten ja nuorten
avohuoltomenot ovat paisuneet satoihin tuhansiin, pelkkä ylitys vuonna 2016 oli 324215 €. Tällä
summalla olisi palkattu ennalta ehkäisevään perhe- ja nuorisotyöhön useampi henkilö.
Minulle tärkeä on maa- ja metsätalous. Olen syntymästä asti juurtunut kiinni maatalouteen ja
leipäni tähän asti sieltä saanut. Pidän erittäin tärkeänä, että ei ainakaan heikennettäisi
maatalouden ja metsätalouden toimintaedellytyksiä, kun kaupungin päätöksissä esim.
kiinteistövero on vasta navetan tehneillä iso rasite taloudessa, varsinkin nyt huonona aikana.
Välillisesti kaupunki hyötyy valtavasti maa- ja metsätaloudesta. Yli satatuhatta euroa miinusta on
kaupungin verotuloihin aiheuttaneet pelkästään venäjän pakotteet. Siitä, kun suhteuttaa, niin
ymmärtää vasta sen tärkeyden. Kaupungin päättäjien pitää ponnistella sen eteen, että tänne
saataisiin ne tulevat laitokset mitä Vapo ja Kanteleen voima ovat suunnitelleet.
Nyt näyttäisi sille, että ihmiset alkavat arvostaa kotimaista ruokaa, kun on alkanut paljastua,
minkälaista voi tuontiruoka olla. Suomalainen elintarvike on laadullisesti parempaa, mitä
ulkolainen, sen voin itse tuottaja taata. Toivoisin, että kaupungin päätöksissä, ja ruokahuollon
hankinnoissa suosittaisiin kotimaista ja mielellään lähiruokaa. Sekin luomuna tuotettuna.
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