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AVOIMEMPI LAUKAA 

 
Millaisen Laukaan me haluamme?  
  

• Päätöksenteko on avointa 

• Kuntalaiset voivat vaikuttaa yhteisiin asioihin  

• Joukkoliikenne toimii ja on helposti saavutettavissa 

• Luonnon monimuotoisuudesta ja eläinten suojelusta huolehditaan  

• Kaavoituksessa kuullaan asukkaita ja huomioidaan ilmasto- ja 

ympäristövaikutukset 

• Lähi- ja luomuruokaa tarjotaan kouluissa ja päiväkodeissa  

• Julkiset palvelut lähellä luovat hyvinvointia  

• Koulut ja päiväkodit ovat hyvässä kunnossa ja ryhmäkoot pidetään pieninä 

• Vanhemmilla on vapaus valita lapsensa hoitomuoto 

• Kunta investoi terveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn  

• Ikääntyvien palvelut ovat laadukkaita 

• Kyläläisillä on toimintatiloja ja koko kylän olohuoneita 

• Luonto ja liikuntamahdollisuudet ovat lähellä 

• Kulttuurin ja liikunnan vapaaehtoistyötä arvostetaan 

• Vähemmistöjen oikeuksia puolustetaan 

• Suvaitsevuutta ja monimuotoisuutta tuetaan  

• Kunta on reilu työnantaja 

• Paikallista yrittäjyyttä tuetaan 

 
 
Vihreä Laukaa 
 
Kuntavaalit ovat tärkeät, koska kuntien valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa ratkaistaan 
hyvän arjen kannalta tärkeitä asioita. Kuntavaaleissa on kyse päiväkodeista, kouluista, vuokra-
asunnoista, työpaikoista, terveyskeskuksista, vanhusten asumisesta, kirjastoista, 
kulttuuritoiminnasta, liikuntamahdollisuuksista, joukkoliikenteestä, teiden kunnossapidosta, 
maankäytöstä ja kaavoituksesta, eli siitä, miten palvelut järjestetään ja millainen asuinympäristö 
meillä on. 
 
Vihreä kunta rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreässä Laukaassa 
edistetään toimeliaisuutta, ehkäistään eriarvoisuutta ja viihdytään.  
 
Vastuuta ympäristöstä ja tulevaisuudesta 
 
Vihreä Laukaa ajattelee tulevaisuutta: luonnon ja ympäristön on säilyttävä puhtaana ja viihtyisänä 
myös tuleville sukupolville. Asuinalueista tulee rakentaa viihtyisiä, eheitä, esteettömiä ja 
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energiapihejä: palvelut ovat niissä lähellä ja kävely, pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö vaivatonta. 
Bussi- ja raideliikenteeseen satsataan, ja erilaisia kimppakyyti-, palvelu- ja kutsuliikennemuotoja 
kehitetään edelleen taajama-alueiden ulkopuolelle. Kevyen liikenteen väylien kunnosta pidetään 
huolta yhtä hyvin kuin muusta tiestöstä, ja uusia pyörä- ja kävelyteitä rakennetaan tarpeen mukaan. 
Liikennejärjestelyjen turvallisuutta seurataan koko ajan ja kuunnellaan asukkaiden kokemuksia. 
 
Vihreässä kunnassa säilytetään lähiluontoa, ehkäistään vesistöjen pilaantuminen ja ennallistetaan 
tärveltyneitä ja saastuneita luontoalueita. Kaavoituksessa otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon 
asukkaiden näkökulma ja luontoarvot. Monet lähimetsät ja –puistot ovat tärkeitä luonnon eläinten ja 
kasvien elinympäristöjä, asukkaiden virkistysalueita ja lasten leikkipaikkoja, joista tulee pitää 
huolta.  
 
Jätteiden kierrätystä parannetaan perustamalla uusia keräyspisteitä ja huolehtimalla niiden 
tyhjentämisestä nykyistä paremmin. Eloperäinen jäte pyritään hyödyntämään biokaasuna. Vihreä 
kunta panostaa uusiutuvaan energiaan ja vähentää ilmaston kuormitusta. 
 
Laukaan kunnan hankinnat tulee tehdä avoimesti ja kestävästi. Suosimme luomua, lähi- ja 
kasvisruokaa sekä reilun kaupan tuotteita. 
 
Toimivat palvelut asukkaiden tarpeisiin 
 
Tasa-arvoiset palvelut ehkäisevät eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Laukaan kunnan tulee turvata 
laadukkaat palvelut, jotka ovat kaikkien saatavilla. Omia palveluja täydennetään tarvittaessa 
yksityisen ja kolmannen sektorin avulla.  
 
Terve talous on palvelujen tuottamisessa välttämätön. Palveluja voidaan tehostaa hyvillä 
uudistuksilla, esimerkiksi liikkuvilla palveluilla, ja hallinto- ja kuntarajoja ylittämällä. Tarvittaessa 
korotetaan mieluummin veroja kuin leikataan peruspalveluita. 
 
Vihreä Laukaa kaavoittaa erilaisia asumismuotoja lähelle palveluja ja huolehtii, että myös edullisia 
vuokra-asuntoja on tarjolla riittävästi.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan ennaltaehkäisyyn hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kulujen 
kurissa pitämiseksi. Neuvola- ja koulupalvelut pidetään hyvällä tasolla: neuvola-aikoja ja 
kouluterveydenhoitajan aikoja on oltava tarjolla riittävästi. Koululuokista tehdään sopivan pieniä, 
jotta opettajalla jää aikaa jokaiselle oppilaalle. Myös päivähoidon laadusta huolehditaan. Laadun 
takeita ovat toimivat tilat, riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa niin perhepäivähoidossa kuin 
päiväkodeissakin ja riittävän pienet lapsiryhmät. Lapsiperheitä tuetaan arjen haasteissa 
kotipalvelun ja perhetyön sekä tarvittaessa lastensuojelun avulla. 
   
Jokaisessa koulussa tulee olla toimiva oppilashuolto, erityisopetus ja mahdollisuus 
kouluterveydenhoito-, psykologi- ja kuraattoripalveluihin. Vanhempia kannustetaan yhteistyöhön 
kouluasioissa. Jokaiselle oppilaalle ja koulun aikuiselle tulee taata terveet, turvalliset ja toimivat 
koulutilat. 
 
Lapsista ja nuorista huolehtivat myös nuorisotyö ja kolmas sektori, joille luodaan uusia 
yhteistyömuotoja. Syrjäytymistä ehkäistään paitsi turvaamalla koulupolku myös järjestämällä 
mielekästä tekemistä ja aikuisten huolenpitoa kouluajan ulkopuolellakin. Laukaan vapaa-
aikatoimen tulee panostaa toiminnassaan vahvasti lapsiin ja nuoriin ja tukea monipuolisesti 
kolmannen sektorin järjestöjä ja toimijoita, jotka järjestävät harrastustoimintaa ja tapahtumia.   
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Toimiva perusterveydenhuolto ehkäisee ongelmien kasautumista. Henkilökunnan riittävyys ja 
jaksaminen ovat terveyspalvelujen pohja. Palvelujen turvaamiseksi kaikille kokeillaan rohkeasti 
uusia ideoita ja uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennetta ja rahoitusta. Ikäihmisille  
turvataan arvokas ja vireä vanhuus: kotihoito toimii, ja vanhuksille, jotka eivät voi asua enää 
kotonaan, tarjotaan kodinomaista asumista ryhmäkodeissa laitoshoidon sijaan.  
 
Vihreä Laukaa huolehtii työntekijöistään ja kunnan työilmapiirist ä myös kuntarakenteen 
muutoksissa. Pätkien sijaan suositaan vakituisia työsuhteita. Asukkaita innostetaan yrittäjyyteen ja 
luovuuteen ja kehitetään yritysympäristöjä, joissa syntyy työpaikkoja. Myös vajaakuntoisten 
työllistymistä tuetaan, ja erityistä huomiota kiinnitetään nuorten ja pitkäaikaistyöttömien pääsyyn 
mukaan koulutukseen ja työelämään. 
 
Avointa päätöksentekoa, kulttuuria ja toimintaa 
 
Vihreässä Laukaassa asukkaille taataan mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Ennen 
päätösten tekoa tulee arvioida niiden vaikutukset erilaisiin ihmisiin ja ympäristöön ja erityisesti 
lasten ja nuorten elämään. Asukkaiden ideat eivät saa hukkua byrokratiaan, vaan ne on huomioitava 
kattavasti. Asukasraadit otetaan luontevaksi osaksi kuulemista ja päätöksentekoa. 
 
Nykyteknologia mahdollistaa monenlaisia yhteydenpidon, avoimuuden ja vaikuttamisen kanavia. 
Suorassa ja lähidemokratiassa hyödynnetään monipuolisesti internetiä ja sosiaalista mediaa 
perinteisten kanavien ohella. Vihreä Laukaa ottaa mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon 
vanhusneuvostoja, vanhempaintoimikuntia, nuorisovaltuustoja, kyläyhdistyksiä, vammaisjärjestöjä, 
urheiluseuroja, kulttuurijärjestöjä ja muita vaikutusfoorumeita. Kaikesta julkisesta tiedosta ja 
päätösaineistosta tehdään avointa ja ymmärrettävää jo asioiden valmisteluvaiheessa.  
 
Kunta on tasa-arvoinen ja pitää huolta kaikista asukkaistaan. Monikulttuurisuuden mahdollisuudet 
hyödynnetään. Vihreä Laukaa arvostaa kulttuurijärjestöjen ja urheiluseurojen 
vapaaehtoistyötä, joka lisää asukkaiden aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Kunnan 
tulee tarjota kaikille avoimia ja maksuttomia tai edullisia kokoontumispaikkoja eri-ikäisille 
ihmisille. Näitä löytyy esimerkiksi koulujen ja päiväkotien tiloista. Liikuntatilojen käytössä tulee 
lasten, nuorten, ikäihmisten ja erityisryhmien olla etusijalla. Vapaaehtoisvoimin syntyvät kulttuuri- 
ja liikuntaharrastukset ovat tärkeää henkistä pääomaa ja hyvin edullista ennaltaehkäisevää sosiaali- 
ja terveystyötä. Harrastusten kautta vanhemmat tutustuvat toisiinsa ja lapset ja nuoret saavat 
ympärilleen enemmän heistä välittäviä aikuisia. Kaikkien, myös vähävaraisten, saatavilla olevan 
harrastustoiminnan jatkuvuus ja vireys tulee turvata kehittämällä tiloja ja liikunta-alueita 
toimijoiden tarpeiden mukaan.  
 
Valtakunnallista kuntarakenneuudistusta tarvitaan palvelujen turvaamiseksi, mutta kuntien 
itsetarkoituksellinen yhdistäminen on tarpeetonta. Terveydenhuolto-, sosiaali- ja 
koulutuspalvelut eivät saa karata liian kauas. Kuntien välinen yhteistyö näiden palvelujen 
järjestämisessä on kuitenkin usein välttämätöntä ja hyödyllistä. Kaavoitusta, maankäyttöä ja 
joukkoliikennettä tulee suunnitella ja toteuttaa seudullisena yhteistyönä. 
 
Laukaan on investoitava ihmisiin. Kunta on ihmisten yhteisö, joka pitää tehdä viihtyisäksi, 
aktiiviseksi ja turvalliseksi paikaksi asua, elää ja toimia. 
 
 
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 8.8.2012 


