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MENESTYVÄ KAUPUNKI – ELINVOIMAINEN MAASEUTU
Kuntavaaliohjelma 2021
LAPPEENRANNASTA VIELÄKIN PAREMPI
MEILLE KAIKILLE – mm. näillä tavoitteilla:
▪ Elämisen kulut kohtuullisiksi – sähkönsiirtohinnat,
kiinteistöverot ja palvelumaksut maltillisina.
▪ Peruspalveluista ei tingitä.
▪ Investointien laaja-alainen läpinäkyvä tarkastelu tarveharkinta edellä.
▪ Talous tasapainoon.
▪ Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus – turvallinen koulu on jokaisen
oikeus! Jokainen syrjäytynyt lapsi tai nuori on liikaa.
▪ Lasten sekä Nuorten huumausaineiden ja muiden päihteiden käytön
kasvavan suunnan on muututtava, tämä vaatii välittömästi resursseja,
satsauksia ja tekoja.
▪ Jokaisen perusoikeus on ihmisarvoinen vanhuus.
▪ Autoilijoiden ja öljylämmittäjien kurittamisen on loputtava!
▪ Liikuntapaikkarakentamisessa on kuunneltava erityisesti
loppukäyttäjiä.
▪ Päätöksenteko perustuu kuunteluun – me kuuntelemme!

LAPPEENRANNAN KEHITYSPOLITIIKKA
Asukkaiden hyvinvoinnin, yritysten menestyksen ja kaupungin kehityksen
tärkein edellytys on, että mahdollisimman monella on työ- tai
koulutuspaikka.
Kilpailutuksissa on korostettava paikallisuutta, työllisyyttä ja kotimaisuutta
sekä kilpailutuksen osaamista. Lappeenrannan kärkihankkeeksi on
nostettava peruspalvelut. Vetovoimaa luodaan perusasioilla! Investoinnit on
tehtävä järkevästi ja pitkällä tähtäimellä. Jätevedenpuhdistamon
sijoittamisessa, kehittämisessä ja purkupaikan valinnassa on hyödynnettävä
LUT:n osaamista. Puhdistamon tekniikan on oltava samalla kustannustehokas
ja niin hyvä, ettei purkupaikan valinta tuo ongelmaa. Meillä on mahdollisuus
olla edelläkävijä tässäkin mm. jatkojalostuksen kautta. Lentokentän
tukirahoille on asetettava perälauta. Eksoten taloutta on kontrolloitava
jatkuvasti – meillä ei ole enää varaa miljoonien erheisiin. Keskusta on
pidettävä vireänä.
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Keskusta ilman yrittäjiä, ihmisiä ja liikennettä ei ole vireän kaupungin merkki.
Kaavoituksen on oltava pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja ennustettavaa.
Matkailupalvelut kuntoon ja sataman sekä linnoituksen kehittäminen käyntiin.

KAUPUNGIN TALOUS JA TYÖLLISYYS
Velaksi elämisen on loputtava. Ehdoton ei kerskainvestoinneille, jotka eivät
maksa itseään koskaan takaisin. Kaupungin tulee hoitaa ennen kaikkea
lakisääteiset tehtävänsä.

KYLÄT JA SAIMAA OVAT LAPPEENRANNAN RIKKAUS
Koko Lappeenranta on pidettävä asuttuna. Haja-asutusalueella asuminen ei
saa merkitä eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa ja tavoitettavuudessa.
Pidetään Saimaa sen ansaitsemassa kunnossa.

KOULUTUS
Perussuomalaiset tekevät kaikkensa, ettei lähi- ja kyläkouluja lakkauteta
enää lisää, mikäli oppilaita riittää kouluihin. Koulurakennukset on pidettävä
kunnossa. Koulumatkojen tulee olla turvallisia ja ajallisesti siedettäviä.
Ammatillisen koulutuksen on vastattava yritysten ja nuorten tarpeisiin.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT LAPPEENRANNASSA
Tärkeintä on turvata kaikille kattavat perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon sosiaali- ja terveyspalvelut. Ennaltaehkäisyyn on
panostettava. Terveydenhuoltoa ei saa kehittää yksinomaan yksityissektorin,
eikä julkisen palvelun varaan. Molempien toimijoiden vahvuuksia tarvitaan.

ARVOKAS ELÄMÄNKAARI
Olemme kiitollisuuden velassa vanhuksille. On tärkeää, että kotona asuville
ikäihmisille, muille hoivaa ja tukea tarvitseville sekä omaishoitajille
järjestetään riittävästi tukipalveluja ja että heitä tuetaan myös ennakoivasti.
Ikäihmisille, jotka eivät pysty asumaan kotona tulee tarvittaessa järjestää
palvelu- tai hoiva-asumisen paikka mahdollisimman nopeasti.
Vanhuspalveluihin on taattava riittävästi ammattitaitoista työvoimaa, jotta
vaihtuvuus vähenee ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset jaksavat
tärkeässä työssään.
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