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Hyvä vappukansa

On ilo ja kunnia avata tämän vuoden vapputapahtuma täällä Myllykosken torilla. En ole paras ihminen
kertomaan teille työväenyhdistyksen historiasta tai vapunvieton perinteistä menneinä vuosikymmeninä,
mutta uskon, että moni teistä paikallaolijoista osaisi kertoa niistä minulle paljonkin. Sen sijaan haluaisin
kääntää katseen kohti tulevaa.

Kuten tiedämme, Kouvolan taloudellinen tilanne on haastava. Vuoden 2018 verotulot eivät toteutuneet
odotetun kaltaisesti ja sosiaali- ja terveyspalveluita jouduttiin ostamaan arvioitua huomattavasti enemmän.
Tilanne vaatii toimenpiteitä, on mietittävä tarkasti, miten ja mistä voimme säästää, ja miten saisimme lisää
elinvoimaa Kouvolaan. Yksi merkittävimmistä Kouvolan elinvoimaisuuden edistäjistä on rautatie- ja
maantieterminaalihanke RRT. Se on modernia silkkitietä Suomen ja Kiinan välillä ja se tarjoaa
konttiliikenteelle kilpailukykyisen kuljetuskäytävän raiteilla Aasiasta Pohjois-Eurooppaan ja Kouvolaan.
Toiveissa on, että Kouvola tulee olemaan Euroopan johtavien logistiikkakeskuksien joukossa. Toteutuessaan
keskuksen työllistymisvaikutukset olisivat myös merkittävät. Myös täältä Myllykosken suunnalta on
kuulunut positiivisia asioita. Varmasti me kaikki toivomme, että tehdasta koskevat huhut osoittautuvat
todeksi. Kouvolan asuntomessuja unohtamatta.

Valmistellessani sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän maanantaista ryhmäpuheenvuoroa
hyvinvointikertomuksen vuosiraporttiin 2019 liittyen, mietin, mitä hyvinvoinnin edistäminen täällä
Myllykoskella on ja mitä se voisi olla. Hyvinvoinnin edistämisen tärkeys korostuu tässä haastavassa
taloudellisessa tilanteessa ja väistämättömässä väestörakenteen muutoksessa. Yksilön omaa vastuuta
korostetaan entisestään kuin myös vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjen roolia. Jokaisen meistä olisi hyvä
muistaa oman itsemme lisäksi huolehtia kykyjemme mukaan myös läheistemme hyvinvoinnista. Tätä voi
helpoimmillaan toteuttaa tervehtimällä myös puolituttuja, kysymällä kuulumiset siltä vähemmän tutulta
naapuruston asukkaalta. Pienillä teoilla on suuri vaikutus. On sanottava, että mieltäni lämmittää se, kun
seukun parkkipaikat ovat taas viimevuosina olleet erilaisten tapahtumien yhteyksissä täynnä ja Mypan
ottelutkin keräävät pienen tauon jälkeenkin katsojia sankoin joukoin. Jaksan myös kerta toisensa jälkeen
hämmästyä siitä, mitä raittiusseura Hutikan ukot ovatkaan keksineet. Nämä vain muutamia esimerkkejä

mainitakseni. Heinäkuussa Myllykoskella järjestetään myös uusi tapahtuma, Kymi_libri – kansainväliset
kirjamessut, tämän kaltainen toiminta on omiaan nostattamaan pienen kylän imagoa kuihtuvasta
teollisuustaajamasta takaisin muutaman vuosikymmenen takaiseen loistoonsa. Erityiskiitos tämän
kaltaisten yleisötapahtumien järjestäjille, teissä on juuri sitä voimaa, jota Mylsälle kaivataan!

Vielä viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä on nostettava esiin EU-vaalit.

Nyt toukokuussa valitaan suomalaiset vaikuttajat Euroopan parlamenttiin. Ei ole samantekevää millä
arvoilla Eurooppa-politiikkaa rakennetaan tai millaista mielikuvaa suomalaisista päättäjistä luodaan. Suomi
tarvitsee vakaata Eurooppaa ja Eurooppa vakaata Suomea. Esimerkiksi sosiaalisen
oikeudenm ukaisuuden ja reilun työelämän edistäminen sekä aggressiiv isen
verosuunnittelun ja ilmastonmuutoksen torju minen ovat kysymyksiä, joiden
ratkaisemiseksi tarvitaan vahvaa Eurooppa -politiikkaa.
Viime EU-vaaleissa 2014 vain reilu 30 prosenttia kaakkoissuomalaisista käytti äänioikeuttaan. Ollaan tällä
kertaa aktiivisempia. Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitsemme vahvan Euroopan. Edistetään
sitä äänestämällä eurovaaleissa ja samalla varmistetaan Euroopan unionin tuki Kaakkois-Suomen
alueellisessa kehityksessä.

Kiitos ja hyvää vappua kaikille!

