
Mitä Mikolla mielessä? sama kysymys jo toisella vuosituhannella  

Sehän se mielessä paitsi silloin kun putosin Päijänteellä jäihin! Ei kahteen minuuttiin. 

 

 Uurainen  

Onnellisesti kaupunkien kainalossa 

 

 

Työmies haluaa kotikuntaansa myönteistä kehitystä ja hallittua kasvua.  Haluan kunnan eri osien 

tapapuolista kohtelua ja veroeuroille vastinetta myöskin syrjäkylillä. 

Uuraisten merkittävä voimavara ovat aktiiviset kylät. Kylätoiminnan edellytykset on turvattava 

talousarvioon vuosittain varattavalla kylätoimintatuella. 

Kuntalaisia tulee kuulla heitä koskevissa asioissa entistä enemmän ja aikaisemmassa vaiheessa. Kuntalaisia 

koskevien asioiden tiedottamista tulee tehostaa. Mieluummin lausuntoja ja kannanottoja jo 

valmisteluvaiheessa kuin oikaisuvaatimus tai valitustie. 

Kunnan palkkalistoilla olevalle henkilökunnalle koulutusta asiaakaspalvelutehtävään niin, että jokainen 

kunnassa asioinut on Uuraisten käyntikortti maailmalla. Auki julistettujen paikkojen täytössä on 

kiinnitettävä erityistä huomioita hakijoiden ulospäinsuuntautuneisuuteen ja asiakaspalvelukelpoisuuteen 

Nuorissa on Uuraisten tulevaisuus. Jo peruskouluvaiheessa on opetukseen otettava mukaan 

yrittäjäkasvatusta. Koulun ja liike-elämän yhteistyötä on kehitettävä ja lisättävä. On pyrittävä 

käynnistämään hankkeita oppisopimuskoulutuksen saamiseksi Jyvässeudulla toimiviin yrityksiin ja jaettava 

peruskoulunsa päättäville riittävästi tietoa oppisopimuksen ja ammatillisen koulutuksen 

yhdistämismahdollisuudesta.  

Peruskoulun opetussuunnitelmaan voisi lisätä myös hanketyöskentelyn alkeet koska erilaiset hankkeet ovat 

nykypäivää lähes kaikessa toiminnassa. 

Peruskoulussa on oppilaille annettava kunnollinen perehdytys erilasiin ammatteihin. Oppilaita on 

kannustettava käsillä tekemiseen koska heistä on puutetta. Kädentaidot eivät ole vain väline työhaussa 

vaan merkittävä avu myös tavallisessa elämässä. 

Nuorten kesätyöllistämistä on tuettava entistä enemmän ja eri toimijat tasapuolisesti huomioiden. Nuorten 

työkokeilu on tehtävä tutuksi yrittäjille ja yhdistyksille. Työkokeilupaikan tarjoajalle on annettava reilu 

tunnustus ja mieluusti pientä vaivan palkkaa tulevaisuuden tekijän huolehtimisesta jopa kuukausien ajan. 

Mikko kannattaa vapaa-ajankiinteistöjen muutosta vakituiseksi asunnoksi ja haluaa luoda edelletyksiä 

kaupungista maalle järven rantaan etätyöntekoon haluaville. 

Maaseutumaisen kuntamme ympäristöstä on huolehdittava entistä tarkemmin. Siirtoviemärin 

pumppausasemat on kaikki varustettava useamman tunnin ylivuodon sallivilla vara-altailla. 

Pumppaamoiden hajuhaitat on saatava poistettua. Runsaassa virkistyskäytössä olevien järviemme tilasta on 

pidettävä huolta. Turvetuotannolle on suotava mahdollisuudet mutta ei järviemme kustannuksella. 
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Virkistyskäytössä olevien järvien rannoilla on satoja lomamökkejä. Kiinteistöverotuoton lisäksi mökkiläiset 

ovat voimavara toimiessaan kyläläisten mukana talkoissa ja tuoden kirkonkylän kaupoille asiakkaita ja 

tapahtumiin osallistujia. Rakennuslupa pitää saada omalle maalle vaikka metsän keskelle. Etäisyys koulusta 

ei saa olla rajoite maaseutukunnassa. Näin pienessä maassa saati sitten kunnassa mikään ei ole kaukana.   

Jätehuollossa on siirryttävä entistä enemmän valvottuun malliin, missä vapaamatkustajat ja ympäristön 

roskaajat saadaan eliminoitua. Yhteistyötä Sammakkokankaan kanssa on kehitettävä niin, että Lokalan-

jäteaseman aukioloaikoja saadaan lisää ja eri puolilla kuntaa olevat keräyspisteet poistetaan ja alueet 

siivotaan. Yhtään uutta keräyspistettä ei tule perustaa. 

Mikko päivittäisi kunnan rakennusjärjestystä on omakotiasujien oikeuksien puolustamisen suuntaan.  

Omakotialueen pienille tonteille ei tule sallia isojen kotieläinten pitoa, mikä lisää häiriöitä ja lannasta 

aiheutuvaa hajuhaittaa. Isolle eläimelle pitää sallia reilu tila liikkumiseen. Alle hehtaarin tontille vain pienet 

kotieläimet esim. koira, kissa tms muttei  mitään kenneliä tai kissojen lomakotia. Naapureita tulee kuulla 

hyvin herkällä korvalla rakennnuksen käyttötarkoituksen muutosta haettaessa.   

Kunnan on huolehdittava metsäomistuksensa ylläpidosta. Jos metsämaata myydään hyvää 

käyttötarkoitukseen on saaduilla varoilla hankittava uutta metsäomistusta. Kunta on lähes ikuinen vain nimi 

voi vaihtua ja nuorikin metsä on sijoitus kunnalle vuoisen saatossa. Ostetuista metsämaista on 

huolehdittava, pusikoituminen on ehkäistävä ja laatupuulle annettava tilaa kasvaa.  

Työmiehen mielestä yhteydet on pidettävä kunnossa ja pitkässä juoksussa parannettava entisestään. Pian 

käyttöön valmistuva laajakaista on otettava hyötykäyttöön. Kuntaa on markkinoitava paikkana tehdä 

paikasta riippumatonta työtä. Laajakaista antaa mahdollisuuden monipuoliseen etätyöhön. 

Kirkonkylän palvelutarjonnan lisääntyminen on Mikonkin toive. Elintarvikeliikkeen, apteekin, pankkien, 

polttoainemyynnin ja postin lisäksi vireä kirkonkylä tarvitsisi kahvilatoimintaa joka tarjoaisi mokkaa myös 

iltaisin. 

Maakuntamalliin siirryttäessä kunnan on saatava parhaat voimat edustamaan kuntaa sosiaali- 

terveyspalvelujen järjestämisestä päätettäessä. Keskustalaisissa luottamushenkilöissä on erittäin pitkän 

linjan sosiaalipuolen tuntijoita  mm. Koskisen Simo. Heidän paikallistuntemuksensa ja kokemuksensa 

uuraislaisen sosiaalipalvelun kustannustehokkaasta mallista on saatava Sote-päätöksissä kuuluviin. 

Kunnalta pitää löytyä tapauskohtaisesti rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin.  Jos isompi yritys etsii paikkaa 

tai tilaa toiminnalleen kuntamme alueelta niin pitää olla keinot saada yritys ja työntekijät Uuraisille 

veronmaksajiksi.  Kaikki lain sallimat keinot käyttöön. 

Kunnassa työskentelevien projektityöntekijöiden toimenkuvaan tulee liittää etsiväyritystoiminta. 

Tietoliikennettä hyödyntävien yritysten esim. puhelin/chat-palvelukeskus voi sijaita missä vain. Uuraisen 

pitää seurata ja kuunnella tarkasti mitä tapahtuu, selvittää onko uuraislaiset juuret omaavia yritysjohtajia 

Suomessa tai maailmalla. Maakuntamallin käynnistyttyä on kunnan toiminnoista liki puolet muiden 

hoidettavana. Kunnassa on kuitenkin kunnanjohtaja ja muutama muu johtava viranhaltija. Heidän 

työpanoksestaan on osa lohkaistava elinkeinopolitiikan hoitoon. Yritysvierailut ja tutustumiset on otettava 

säännölliseksi toiminnaksi. Kunnan on kuultava yritäjien toiveita, ehdotuksia ja tehdä esityksiä yrittäjien 

yhteistoiminnan lisäämiseksi. Takavuosien yhteiset messuosastot Jyväskylän Messuilla uudelleen tapetille. 

Parasta kunnan markkinointia on sen yrittäjien markkinointi messuilla ja muissa massatapahtumissa. 

 


