Tervetuloa jouluostoksille myymäläämme!
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mme!
Perjantaina 2.12. palvelemme klo 18 asti,,
kahvipannu tällöin kuumana koko päivän.
Myymälä avoinna myös la 10.12. klo 9-14.
4.
Nouda samalla uusi seinäkalenteri
ja hae leima joulupassiin.
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Laitilan Leivälle vientikauppoja Saksan messuilla
■ JUHANI MARTTALA
Todelliseksi menestykseksi
luonnehtii toimitusjohtaja
Mika Heinonen Laitilan
Leivän osallistumista Kölnissä järjestetyille Anuga
2011 elintarvikemessuille.
– Kontakteja tuli aina
yhdysvaltoja ja Australiaa
myöten Kiinasta puhumattakaan, Heinonen kertoo.
Osa niistä johti myös tilauksiin ja toimitukset Eurooppaan alkavat näillä näkymin
viikolla viisi.
– Säilyvyys asettaa rajat
viennille, johon lähdemme
makeilla säilyvillä kahvileivillämme. Niiden keskimääräinen säilyvyys on kolme
viikkoa, pikkuleivillä kuitenkin neljä kuukautta.
Heinosen mukaan idea
messuille lähdöstä kypsyi
kuukautta ennen kuin ne
Kölnissä 5.-9. lokakuuta järjestettiin. Peruutuspaikka
leipomo-osastolta järjestyi
viikon jonotuksen jälkeen
ja messuosaston sinne suunnitteli laitilalainen mainostoimisto Tekokuu. Kokoa
osastolla oli 75 neliötä.
– Osasto rakennettiin paikalla valmiiksi. Me veimme
sinne täyden kuorma-autollisen tavaraa. Esimerkiksi
maistiaisiksi tarjoamiamme
herraväen pikkuleipiä siihen sisältyi kymmeniätu-

Laitilan päivähoitopalvelut esitetään
siirrettäväksi osaksi
opetustointa, kun
asiaa koskeva
lainmuutos tulee
voimaan.

Laitilan Leivän messuosastolla olivat mukana Christer Arnlind (vas.), Elina Kurki, Mika Heinonen, Inga Heinonen ja
Tomppa Arino.

hansia kappaleita.
Satsaus kuitenkin kannatti ja Heinonen kertoo
varanneensa paikan seuraaville Anuga-messuille, jotka
järjestetään kahden vuoden kuluttua. Messut ovat
maailman suurimmat elin-

tarvikealan messut, joilla
kuluvana vuonna osallistui
6 596 yritystä sadat maasta. Niiden messuosastojen
yhteenlaskettu pinta-ala oli
284 000 neliömetriä. Messuilla vieraili 155 000 elintarvikealan ammattilaista

180 maasta.
– Pakastamalla vientiä
Laitilan Leipä aloitti voi laajentaa vaikka koko
viennin Ruotsiin kuluvan maailmaan, hän kaavailee.
vuoden alusta. Heinonen
laskee, että nykyisestä kolmin tai nelinkertaiseksi kasLisää aiheesta
vavasta tuotannosta menee
sivulla 28.
vientiin jo puolet.

Lautakunta esittää:

Kuntalisä lasten yksityiselle hoidolle
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää,
että Laitilan kaupunki
ryhtyisi maksamaan
lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää
kokeiluluonteisesti
ensi vuoden elokuun
alusta alkaen.
■ JUHANI MARTTALA
Päätös oli äänestyspäätös,
jolla kumottiin sosiaali- ja
terveysjohtaja Sari Rantasen ehdotus olla ottamatta
lisää käyttöön. Yksityisen
hoidon kuntalisän käyttöönottoa esittivät keskustan
ja vihreiden valtuustoryhmät valtuustoaloitteessaan
syyskuussa. Ne perustelivat

Päivähoito
siirtynee
osaksi
opetustoimea

aloitetta sillä, että lisällä
kehitettäisiin edelleen lapsiperheiden palveluita ja
Laitilaa lapsiperheiden mainiompana asuinpaikkana.
– Vuonna 2015 on ennustettu päivähoitoa tarvittavan lisää 60 lapselle, minkä
kattamiseen nykyiset ja
perhepäivähoitajien eläköitymisten myötä heikkenevät resurssit eivät riitä. Yksityisen hoidon kuntalisää
voitaisiin käyttää yhtenä
mahdollisuutena ja kunnallisen perhepäivähoidon tukemismuotona, kuten Uudessakaupungissa tehdään,
aloitteessa perustellaan.
Laitilan kaupunki kannustaa lasten kotihoitoa
kokeilulla, jossa alle kaksivuotiasta lasta kotona hoitavalle ja kansaneläkelai-

toksen maksamaa kotihoidontukea saavalle perheelle
maksetaan 200 euron kuukausittaista kuntalisää. Lisää saavia perheitä on 60 eli
siitä aiheutuu 12 000 euron
kustannukset kaupungille.
– Yksityisen hoidon kuntalisä ei kannusta hoitamaan lapsia kotona, koska
se maksetaan hoidon tuottajalle, eikä perheelle. Se ei
ratkaise päivähoidon ongelmiakaan, koska vain harva
laitilalaisperhe sitä käyttää,
perusteli Rantanen omaa
kielteistä kantaansa käyttöönotolle.

Kolme yrittäjää
Yksityisten hoitopalvelujen
tuottajia on Rantasen mukaan Laitilassa kolme, joista
yksi siirtyi määräaikaiseksi

kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi marraskuussa.
Lokakuussa yksityishoidossa oli viisi lasta, josta yksikään ei ollut alle kaksivuotias.
Lautakunnan kokouksessa jäsen Arto Verho ehdotti
Virve Ahon kannattamana,
että Laitila ryhtyisi maksamaan kuntalisää. Birgit Kinnanen puolestaan ehdotti
Jarkko Männistön kannattamana, että asia palautettaisiin valmisteluun.
Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, määräsi puheenjohtaja Mika
Seikola siitä äänestyksen.
Palautusta kannatti Kinnasen ja Männistön kanssa
myös Ritva Jalonen, mutta
enemmistön äänin 5-3 asian
käsittelyä jatkettiin. Seikola

itse äänesti tyhjää.
Jatkokeskustelussa Virve
Aho teki Verhon esitykseen
tarkennuksen, jonka mukaan yksityisen hoidon kuntalisää maksettaisiin vuoden
mittaisena kokeiluna, joka
alkaisi ensi vuoden elokuun
alusta alkaen. Lisän suuruus
olisi 200 euroa lapselta kuukaudessa.
Se tulikin lautakunnan
päätökseksi äänin 6-3. Vähemmistöön jäivät siirtoa
edellisessä äänestyksessä
kannattaneet, puheenjohtaja Seikola äänesti maksamisen puolesta.
Maksamista kannattivat
myös Heidi Lähteenmäki,
Hilla Nummila ja Jari Kiveisen varamiehenä kokoukseen osallistunut Hannu
Haikama.

Sitä valmistelee toimikunta, jonka asettaman
aikataulun mukaan
opetustoimen, varhaiskasvatuksen ja päivähoidon yhdistävä lainmuutos tulee voimaan
vuonna 2013.
Varhaiskasvatus eli
esiopetus toimii jo nyt
sivistyslautakunnan
alaisuudessa. Myös päivähoitoa osaksi opetustoimea esitettiin valtuustoaloitteessa, jonka
kokoomuksen ja kristillisten valtuustoryhmät
tekivät huhtikuussa.
Aloitetta käsitellyt
sosiaali- ja terveyslautakunta oli tiistaina
siirrosta samaa mieltä,
mutta ehdottaa esityksessään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
myös uuden yhteisen
varhaiskasvatus- ja sivistyslautakunnan perustamista sitä hallinnoimaan.

”

Esiopetus toimii jo
nyt sivistyslautakunnan
alaisuudessa.
Johtamisjärjestelyt
entiseen tapaan
Lautakunta päätti jatkaa päivähoidon johtamisjärjestelyjä tavalla,
jolla niitä on hoidettu
pari viimeksi kulunutta
kuukautta. Järjestelyt
toteutettiin, kun Laitilan päivähoidon johtaja Outi Tapani kesällä
irtisanoutui.
Tehtävää hoitavat
jatkossakin yhteisvastuullisesti vastaava lastentarhanopettaja Taija
Jalonen ja ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja
Riikka Suvanto. Järjestely puretaan, kun päivähoito siirtyy osaksi
opetustoimea.

