VANHUSPALVELUT KUNTOON

YRITTÄVÄ KUNTA MENESTYY
• Yrittäjää ei pompotella. Haluamme elinvoimapalvelut yhdelle luukulle.
Lupa-asiat sujuviksi ja kaavoitus tasapuoliseksi.
• Kuntien hankinnoissa huomioitava paikalliset yritykset. Uudistetaan TE-palvelut 		
edistämään työllistymistä sekä tukemaan paikallisia yrityksiä.
• Työnteko on tehtävä kannattavaksi. Pidämme verotuksen tason kohtuullisena ja 		
vältämme veroluonteisten maksujen lisäämistä.
• Kunnista hyviä työnantajia. Panostamme työhyvinvointiin.

• Palvelut on saatava sellaiselle tasolle, että vanhenemista ei tarvitse pelätä.
Tarvitaan riittävästi hoitavia käsiä ja aitoa välittämistä.
• Omaishoitajien taakkaa helpotettava vapaapäiväjärjestelyillä ja kotiavulla.
• Sukupolvien välinen vuorovaikutus on tärkeää. Yksinäisyyttä ja turvattomuutta
on vähennettävä vertaistuella ja tukihenkilöiden avulla.
• Edistämme hyvää saattohoitoa elämän loppusuoralla.

KILPAILEMME PARHAALLA KOULUTUKSELLA

YMPÄRISTÖ VIIHTYISÄKSI, ENERGIA PUHTAAKSI
• Huolehdimme ympäristöstä. Lähivedet puhtaiksi, lähiluonto ja
puistot viihtyisiksi.
• Puolustamme sujuvia ja edullisia joukkoliikenneyhteyksiä.
• Edistämme kiertotaloutta, uusiutuvan energian käyttöä ja vähennämme
jätteiden määrää.
• Energiaa tuotettava myös hajautetusti. Suosimme asukkaiden mahdollisuutta 		
ryhtyä tuottamaan sähköä itse.
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• Liikkuvat koulut kaikkiin kuntiin! Lisätään liikunnallisia 			
iltapäiväkerhoja. Jokaisella lapsella mahdollisuus ainakin yhteen 		
harrastukseen kukkaroon katsomatta.
• Kunnat ja urheiluseurat yhdessä terveyden edistämiseen.
Hoidetut lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit sekä kävely- ja pyörätiet 		
houkuttavat omatoimiseen liikuntaan.
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• Haluamme lapsiystävällisen kunnan. Perheiden palveluita 		
on lisättävä tukemaan vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä.
• Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisät säilytettävä.
• Puolustamme päivähoidon sekä koulujen pieniä
ryhmäkokoja ja riittävää henkilöstöä. Pidämme aamu- ja 		
iltapäiväkerhojen maksut kohtuullisina.
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PERHEET JA LAPSET ETUSIJALLE

• Oppimistulokset käännettävä nousuun.
Suomi menestymään osaamisella.
• Jokaisen nuoren päästävä opiskelemaan peruskoulun jälkeen.
Lähiopetustunteja on lisättävä. Tehdään loppu koulukiusaamiselle.
• Opetusta kehitettävä huomioiden alueen elinkeinoelämän tarpeet.
• Suvivirsi soikoon, vaalimme Suomen kristillistä kulttuuriperintöä.

SOTE-PALVELUT UUDISTETTAVA
• Haluamme kattavan palvelulupauksen. Hoitoon on päästävä
nopeammin ja palvelut on saatava lähipalveluina.
Maan terveyseroja on kavennettava.
• Panostamme lisää perustason palveluihin, luomme sujuvat 		
hoitoketjut ja lisäämme ennaltaehkäisevää työtä.
Valinnanvapautta on laajennettava palveluseteleiden avulla.
• Päihdehuollossa on panostettava ongelmien ennaltaehkäisyyn.
Mielenterveyspalveluita on oltava riittävästi saatavilla.
• Sotesta ei saa tehdä yksityistä kermankuorinta-automaattia 		
eikä monimutkaista maakuntahimmeliä.

TILAT TERVEEKSI
• Haluamme homevapaan kunnan. On sairasta säästää terveistä tiloista.
• Rakentamisen valvontaa on tehostettava, jotta uusilta
sisäilmaongelmilta vältytään.

OSALLISTU
Toimi kunnassasi inhimillisyyden puolesta!
Voit osallistua kampanjaan monin eri tavoin

1. LÖYDÄ EHDOKKAASI

Löydät kotikuntasi ehdokkaat ehdokasgalleriasta:
www.kd.fi/ehdokkaat
Tutustu ehdokkaisiin ja ole rohkeasti yhteydessä!

2. LIITY KAMPANJAAN

Voit tukea ehdokkaita monin tavoin. Tutustu ehdokkaisiin netissä
sekä osallistu nettiäänestyksiin ja kyselyihin. Tykkää ehdokkaiden
Facebook-profiileista ja kutsu ystäväsikin tykkäämään.
Voit myös tukea ehdokkaan kuntavaalikampanjaa omilla varoillasi!

3. TULE TAPAHTUMIIN

Seuraa www.kd.fi nettisivujen tapahtumakalenteria ja tule mukaan.
Voit myös auttaa – pystytetään yhdessä teltta torille ja jaetaan esitteitä!

4. ÄÄNESTÄ MEITÄ 9.4.

Vaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3. – 4.4.
ja ulkomailla 29.3. – 1.4. varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.4.
Muista käydä äänestämässä ja rohkaise ystäväsikin uurnille!

Vaaliohjelmamme löydät kokonaisuudessaan

www.kd.fi
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