
Valtuustoaloite perintätoimien poistamiseksi kirjastopalveluista

Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja kaikki muut.

Ihmiselle voi tulla elämässä äkkinäisiäkin muutoksia taloudellisuuteen, ihmissuhteisiin, terveyteen ja
moneen muuhun asiaan.

Kun ihmisen talousvaikeudet alkavat asiat rupeavat silloin yleensä kasautumaan päälle. Ihminen masentuu
ja asioiden hoitaminen on huomattavasti vaikeampaa, kun ei välttämättä jaksaisi edes sängystä aina nousta
seuraavana aamuna.

Korona-aika on myös monistanut taloudellisia vaikeuksia monilla perheillä, ja monet taistelevat
väsymykseen asti toimeentuloistaan, kun eivät tiedä miten ruokkisi itsensä ja lapsensa. Tämä sota-aika
myös tulee vaikuttamaan todella suuresti jo heikommassa asemassa oleviin ihmisiin ja tulee syöksemään
monia ihmisiä taloudellisiin kaaoksiin, polttoaineen, energia ja ruoan hinnan nousun myötä.

Totta on myös se, että taloudellinen romahdus voi koskea ketä tahansa.

On todella uskomatonta, että kirjaston myöhästymismaksuja peritään perintätoimistojen kautta. Tällaista ei
pitäisi olla ollenkaan.

Haluan muistuttaa, että perintätoimistojen kautta menevät perinnät nostavat kyseisen laskun hintaa ja jos
ihmisellä ei sillä hetkellä ole maksaa tai ei ole voimia hoitaa sitä myöhästymismaksua, niin tuskinpa on sitä
perintätoimiston maksuakaan tai ulosoton kautta menevää jo monin kertaiseksi kasvanutta laskua ja se jo
vaikuttaa ihmisen luottokelpoisuuteen.

Kirjaston pitäisi olla julkista verorahalla kustannettua palvelua, minkä pitäisi olla tasa-arvoista jokaiselle
riippumatta siitä mikä on ihmisen asema yhteiskunnassa.

Pitää myös muistaa, että jos on tarpeeksi myöhästymismaksuja, niin silloin ei pysty lainaamaan uutta
materiaalia ennen kuin vanhat myöhästymismaksut on maksettu.

Hyvät kuulijat esitän tässä valtuustoaloitteessa,

Kohtal. että Pöytyän kunta lopettaa kaikki perintänsä koskien kirjasto maksuja.

Kohta 2. että Pöytyän kunta tarkkailee tarkkaan myös kaikkia muita perimisiä, missä on pelkona, että jo
valmiiksi heikossa asemassa olevia voi joutua vieläkin vaikeampaan tilanteeseen.

Annetaan ihmisille korona ja sota-aikana helpotus ja tarkastellaan kriittisesti perintätoimia Pöytyän
kunnassa ja poistetaan välittömästi kaikki kirjastomaksuperintätoimet nyt ja tulevaisuudessa.

Tehdään sitä työtä mitä varten me täällä olemme ja pidetään huolta ihmisistä ja tuetaan heitä ketkä
meidän tukeamme eniten tarvitsevat.

Pöytyän kunnan valtuustossa 2. 5. 2022

Kunnanvaltuutettu Matti Rajala
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