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Laitilan Sanomat

OSSI NYSTRÖM

Nuoria oli paikalla kolmisenkymmentä, kuntapäättäjiä puolet vähemmän.

Nuoret ja päättäjät kohtasivat
Ossi Nyström
Laitila-salissa pidettiin tiistaina nuorten ja kuntapäättäjien yhteinen keskustelutilaisuus, jossa nuoret nostivat
esiin muun muassa harrastus- ja vaikutusmahdollisuuksiinsa liittyviä kysymyksiä.
– Toimintaa ei ole tarpeeksi, ei ole esimerkiksi retkiä ja leirejä kauhean usein,
Vendla Toukoniitty harmitteli.
– Toivon että kysymyksen
esittäjä on aktiivinen Noora
Mantereen suuntaan, ja
käytte vuorokeskustelua, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Eero Kuisma totesi.
Nuorisovaltuuston varapu-

Nuoret kysyivät,
voisiko nuokkari
olla auki myös
viikonloppuisin.

heenjohtaja Ilmari Vuorela
lisäsi, että myös nuorisovaltuustoa voi lähestyä esimerkiksi retki-ideoiden kanssa.
– Meillä on nyt tuhat euroa
käytettävänä juuri tämmösiin
juttuihin.
SKEITTIRAMPPIEN huono
kunto herätti huolta nuorten
keskuudessa. Lisäksi esitettiin toive siitä, että ramppeja
siirrettäisiin lähemmäksi
keskustaa.
– Asia on ollut tapetilla, ja
ne ovat tällä hetkellä kovastikin väärässä paikassa, tekninen johtaja Mika Raula
myönsi.
– Tavoitettavuus on tällä
hetkellä huono, ja myös ilkivalta on sellainen, minkä

voisi välttää, jos ne saataisiin
keskemmälle. Ideoita sijoituspaikasta otetaan vastaan,
Raula jatkoi, heittäen pallon
takaisin nuorille.
Nuoret ottivat kopin, ja esittivät oman ehdotuksensa.
– Eikö se kannattaisi tehdä
koulun läheisyyteen, niin
siitä olisi iloa sitten koulupäivänkin aikana, kun aina
valitetaan, ettei siellä ole välituntisin muuta tekemistä
kuin seistä ja palella?
NUORET kysyivät, voisiko
nuokkari olla auki myös viikonloppuisin, ja voisivatko
he jotenkin edesauttaa kolmannen nuoriso-ohjaajan
palkkaamista.
– Voitaisiin kyllä miettiä,

josko se kerran kuussa voisi
olla viikonloppuisinkin auki.
Varmasti se kolmas nuorisoohjaaja helpottaisi tilannetta,
mutta yhden henkilön palkkaaminen on aika iso juttu
kaupungille, sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen valitteli.
– Kun kaikilla on rajalliset
resurssit, niin pitäisi miettiä,
että millä lailla voitaisiin yhdessä tehdä asioita nuorten
hyväksi paremmin, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen totesi, viitaten seurakunnan ja kolmannen sektorin
kanssa tehtävään yhteistyöhön.
PÄÄTTÄJIEN ja nuorten välinen silta mietitytti Ilmari

Vuorelaa.
– Kaikki nuoret eivät koe,
että he pystyisivät vaikuttamaan näiden nykyisten kanavien kautta. Onko nuorten
ja päättäjien välillä oleva silta
liian kapea, että kaikki eivät
pääse sen yli samaan aikaan?
– Sen takia tykkään tästä
ajatuksesta, että silta olisi
mahdollisimman leveä, että
nähdäkseni nuoriso on Laitilan tulevaisuus. Kannan
huolta siitä, että teidän ääni
kuuluisi päätöksentekoon
asti, sillä teitä me odotetaan
takaisin. Me odotetaan, että
te rakastutte Laitilaan niin
paljon, että te tulette tänne
omine perheinenne kasvattamaan lapsenne täällä, Luukkonen maalaili.

Laatikossa lojuvat heijastimet käyttöön nyt
■■Heijastin on tarpeellinen sekä pimeillä teillä että valaistuissa taajamissa
VILLE JUUTI

Lounais-Suomen poliisilaitos ja Liikenneturva toteuttavat yhteistyössä kampanjan, jonka tarkoituksena
on saada laatikoissa lojuvat
heijastimet hyötykäyttöön.
Ensimmäistä kertaa toteutettava Heijastinseinä-kampanja käynnistyi tiistaina 1.
lokakuuta eli valtakunnallisena heijastinpäivänä.
KAMPANJA toteutetaan
Turussa kauppakeskus Hansassa, jonne on perustettu
kahden viikon kampanjaajaksi heijastinseinä.
Hansatorille, rullaportaiden ja infopisteen läheisyyteen sijoitettavan seinän

– Seurantatilastojemme
mukaan vain joka
toinen lounaissuomalainen
käyttää heijastinta. Ne unohtuvat
helposti
laatikoihin.
Tapio Heiskanen

ideana on, että kuka tahansa
voi tuoda kotoa ylimääräiset, kaappeihin kerääntyneet hyväkuntoiset heijastimet, ripustaa ne seinälle ja
siten lahjoittaa ne muiden
käyttöön. Vastaavasti seinästä voi halutessaan napata
minkä tahansa heijastimen
mukaansa.
NIIN poliisi, Liikenneturva
kuin lukuisat muutkin tahot
jakavat vuosittain huomattavat määrät heijastimia. Silti
vain murto-osa niistä päätyy
tielläliikkujien käyttöön.
– Seurantatilastojemme
mukaan vain joka toinen
lounaissuomalainen käyttää

heijastinta. Se ei kuitenkaan
johdu siitä, etteikö heijastimia olisi, ne vain helposti
unohtuvat laatikoihin. Siellä
niistä ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, sanoo Liikenneturvan Lounais-Suomen
yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.
POLIISI muistuttaa, että heijastin on todellinen hengenpelastaja.
– Heijastin on merkittävä
turvallisuustekijä niin maaseudulla kuin kaupungissa.
Yleinen harhaluulo on, että
heijastinta tarvitaan vain
haja-asutusalueen pimeillä
teillä. Kuitenkin se on turval-

lisuuden kannalta yhtä tärkeä myös valaistuilla alueilla,
muistuttaa vanhempi rikoskonstaapeli Riku Sukari.
KAMPANJAN myötä poliisi ja Liikenneturva muistuttavat ihmisiä heijastimen
tärkeydestä ja haluavat lisätä niiden käyttöä. Lisäksi
toiveena on, että Heijastinseinä-ideaa kopioitaisiin ja
hyödynnettäisiin laajemminkin. Esimerkiksi koulut,
omakotitalo- ja kyläyhdistykset sekä kaupat voivat perustaa omia heijastinseiniään ja
siten omalta osaltaan edistää
liikenneturvallisuutta alueellaan.

Melkein jokaisessa kodissa
on heijastimia, mutta liian
usein ne unohtuvat laatikoiden pohjalle. Heijastinkampanjassa muistutetaan,
että nyt on oikea aika kaivaa heijastimet esiin.

