
 
 
 

 

 

Hyvä elämä ja valoisa tulevaisuus – Laukaan vihreiden 

kuntavaaliteemat 2017 

 

Mitä haluamme laukaalaisille? 

 Tarjotaan parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja koulutusta 

 Luodaan terveyttä ja hyvinvointia liikunnasta  

 Turvataan laadukkaat, edulliset ja lähellä olevat sote-palvelut 

 Varmistetaan hyvät toimintaedellytykset ja joustavat palvelut yrittäjille 

 Torjutaan yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tukemalla yhteisöllisyyden eri muotoja 

 Arvostetaan kunnan työntekijöitä ja kuullaan heitä arkityössä 

 Säästetään rahaa ja luonnonvaroja energiatehokkuuden, uusiutuvien 

energiamuotojen hyödyntämisen ja resurssiviisauden kautta 

 Pidetään huolta upeasta luonnostamme 

 Rakennetaan alueista viihtyisiä, toimivia ja luonnonläheisiä 

 

Vihreät haluavat niin valtakunnallisesti kuin Laukaassa pitää huolta siitä, että 

Suomessa vuosikymmenien aikana rakennettu hyvinvointi, tasa-arvoisuus ja kehitys 

säilyvät. Vaikka maan hallitus tekee eriarvoistavaa ja tulevaisuutta murentavaa 

politiikkaa, kunnissa voidaan tehdä toisenlaisia valintoja.  

 

 

Koulutus on tulevaisuuden kivijalka 

Kaikille lapsille Laukaassa tulee taata laadukas varhaiskasvatus ja 

koulutus. Niiden tulee olla Laukaan valttikortti, vetovoimatekijä ja 

ylpeyden aihe, ja tämä tulee tuoda aktiivisesti esille kunnan 

markkinoinnissa. Päivähoidon ryhmäkokoja ei saa kasvattaa eikä rajata 

lasten ja perheiden oikeutta siihen. Peruskoulu ja toisen asteen koulutus 

tulee nähdä investointeina tulevaisuuteen, ei säästökohteina.  

Peruskoulusta on 90-luvun laman jälkeen leikattu jatkuvasti, ja sen 

seuraukset näkyvät syrjäytymisenä: jo 20 prosenttia nuorista miehistä ja 

15 prosenttia naisista on vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta ja työtä. 

Tätä ilmiötä voidaan torjua kouluissa takaamalla kunnan puolesta resurssit 

riittävän pienille opetusryhmille, erityisopetukselle, koulunkäynnin 

ohjaajille ja kuraattori- ja psykologipalveluille.  



 
 
 

Oma lukiomme on edistyksellinen ja kustannustehokas. Jyväskylän lukiot 

kamppailevat yhä pahenevassa resurssipulassa. Tässä tilanteessa on 

entistäkin tärkeämpää, että Laukaa pitää huolta oman lukionsa 

resursseista.  

Lasten ja nuorten vähäinen liikunta aiheuttaa terveysongelmia nyt ja 

tulevaisuudessa. Liikkuva koulu -ohjelma tulisi ottaa käyttöön kaikissa 

Laukaan kouluissa, ja sitä täytyy toteuttaa myös konkreettisesti ja 

monipuolisesti. Koulujen kerhotoiminta takaa matalan kynnyksen 

harrastusmahdollisuuksia monille oppilaille. Koulujen tilojen ja pihojen 

tulee olla toimivia, monipuolisia ja aktiivisuuteen ja liikkumiseen 

kannustavia.  

 

Työ tuo turvaa 

Kunta voi tehdä paljon yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja 

työpaikkojen luomiseksi. Näin saadaan kuntaan elinvoimaa ja verotuloja. 

Paikalliset päätökset ratkaisevat myös, millainen kunta on työnantajana ja 

miten työttömät kohdataan.  

Kunta voi vaikuttaa työllisyyteen mm. hankinnoillaan. Hankinnat tulee 

toteuttaa esimerkiksi niiden jakamisen ja tiedottamisen kautta niin, että 

myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua 

tarjouskilpailuihin. Kunnan elinkeinopalvelut ovat tärkeässä roolissa. 

Kunnan tulee palvella yrittäjiä joustavasti ja olla kuulolla yrittäjien 

tarpeiden suhteen. Kaavoituksella voidaan luoda houkuttelevia 

yritysalueita ja hyviä liikepaikkoja.  

Hyvinvoivat yritykset työllistävät. Yhteiskunta voi auttaa tätä esimerkiksi 

työllistämisehdoilla ja -palkkioilla. Työn vastaanottamisen tulee olla 

taloudellisesti kannattavaa ja byrokraattisesti helppoa. Tässä auttaa mm. 

perustulon käyttöönotto.  

Laukaan kunnan tulee olla erinomainen työpaikka, jossa panostetaan 

työhyvinvointiin ja johtamiseen ja kuullaan työntekijöiden 

asiantuntemusta muutoksissa ja uudistuksissa. Työntekijät pystyvät 

parhaiten tekemään ehdotuksia myös säästö- ja 

tehostamismahdollisuuksista. Tästä on Laukaassa jo hyviä kokemuksia. 

Laukaa on matkailupitäjä. Erityisesti luontomatkailussa on paljon 

mahdollisuuksia. Etelä-Konneveden kansallispuisto vetää kävijöitä, jotka 

voivat samalla tutustua myös Laukaan upeisiin luontokohteisiin. 

 

 



 
 
 

Hyvinvointi tehdään lähellä ihmistä 

Kuntien keskeinen tehtävä on edistää terveyttä ja hyvinvointia ja 

puolustaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Sote-uudistuksessa tule pitää 

kiinni ihmisiä lähellä olevista, kaikille helposti saatavissa olevista 

peruspalveluista. Tärkeitä periaatteita ovat myös terveys- ja 

hyvinvointierojen kaventaminen maan eri osien ja eri väestöryhmien 

välillä, palvelujen vaikuttavuus, saumattomat hoitoketjut ja 

demokraattinen päätöksenteko. Sote-palvelujen tulee tuottaa 

hyvinvointia, ei tahkota rahaa yksityisille terveysfirmoille.  

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle, kuntien 

tehtäväksi jää entistä enemmän terveysongelmien ennaltaehkäisy. 

Monipuoliset liikunta- ja kulttuuriharrastukset auttavat sekä psyykkisen 

että fyysisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Haluamme, että Laukaa 

panostaa harrastuspaikkoihin, seuratoimintaan, tapahtumiin ja 

kirjastoihin. Palloilukentät, luistelukaukalot, pururadat, hiihtoladut, 

uimarannat ja koirapuistot ovat satsauksia terveyteen ja vireyteen.  

Yksinäisyys on aikamme suuria kansanterveydellisiä ongelmia. Sen 

torjumiseksi kunnan tulee aktiivisesti tukea yhteisöllisyyttä, jota syntyy 

luontevasti asuinalueilla ja harrastusten parissa. Vapaaehtoistoimintaan 

sijoitettu tuottaa itsensä kuusinkertaisena takaisin. Tuessa ei ole 

läheskään aina kysymys edes rahasta, vaan myönteisestä, kannustavasta 

ja yhteistyöhaluisesta asenteesta ja teoista asukkaiden omaa aktiivisuutta 

kohtaan. Kirjastot, kylätalot, nuorisotilat, leikkipuistot ja liikuntapaikat 

ovat tärkeitä kohtaamisen ja vuorovaikutuksen paikkoja.  

 

Ympäristön viihtyisyys ja luontoarvot tarvitsevat 

huolenpitoa 

Ympäristö on sekä luonnon että ihmisen tuotosta: metsiä, puita, vesistöjä 

ja rakennuksia, polkuja ja katuja. Kunnissa ratkaistaan suuri osa Suomen 

päästöistä muun muassa liikenteen, lämmön ja sähkön tuottamisen ja 

rakentamisen energiaratkaisujen osalta.  

Vihreät haluavat tehdä Laukaasta energiatehokkuuden edelläkävijän. Se 

säästää selvää rahaa. Kuntalaisia tulee tukea oman energian 

tuottamisessa, esimerkiksi aurinkopaneelien ja maalämmön käytössä. 

Puhdasta uusiutuvaa energiaa tulee hyödyntää myös kunnan kiinteistöissä 

mahdollisimman paljon. Kunnasta tulee tehdä resurssiviisas esimerkiksi 

Jyväskylän mallia hyödyntäen, johon kuuluu mm. koulujen ylijäämäruuan 

myynti. Energiatehokkuus, uudet energiamuodot ja resurssiviisaus ovat jo 



 
 
 

luoneet ja voivat luoda ympärilleen myös uusia innovaatioita, yrittäjyyttä 

ja työpaikkoja.  

Kaavoituksella ja muulla suunnittelulla rakennetaan viihtyisä ja 

ekologisesti kestävä elinympäristö. Sellaisessa on houkuttelevaa ja 

helppoa liikkua pyöräillen tai kävellen ja käyttää joukkoliikennettä. Arki on 

sujuvaa, ja asuin- ja yritysalueet ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja 

helposti saavutettavia. Haluamme kehittää taajamien ja kylien välistä 

joukkoliikennettä ja vaadimme kyläteiden kunnostamista. 

Maaseudulla haluamme kehittää kutsuliikennettä ja muita uusia 

liikkumismuotoja. Autoilulle on maassamme paljon tarvetta. Siitä tulee 

koko ajan ekologisempaa sähkö- ja biokaasuautojen avulla. Laukaasta 

löytyy erinomaista osaamista mm. biokaasun liikennekäytössä. Kunta voi 

näyttää esimerkkiä vihreämmästä liikkumisesta esimerkiksi käyttämällä 

ekologisuutta yhtenä kilpailutuksen kriteerinä omissa kuljetuksissa.  

Kunnan omistamat metsät, rannat, taajamametsiköt ja lähipuistot ovat 

tärkeitä virkistyskeitaita, joista on pidettävä huolta. Lähivirkistysalueita on 

hoidettava pehmein keinoin. Taajaman metsä- ja puistoalueiden hoidon on 

tähdättävä virkistysarvojen parantamiseen, ei taloudelliseen hyötyyn 

puunmyynnistä. Metsien käsittelystä on tiedotettava asukkaita ja kuultava 

heidän näkemyksiään. Toivomme, että kunnan metsiä kasvatettaisiin eri-

ikäisrakenteisesti ja kunnassa selvitetään mahdollisuuksia perustaa uusia 

luonnonsuojelualueita luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi. 

Vesistömme ja pohjavesivaramme ovat korvaamattoman arvokkaita. 

Kaikessa ihmisen toiminnassa tulee huolehtia, että vesistöt eivät 

vahingoitu.  

Viihtyisässä ja vireässä kunnassa on eri-ikäisiä rakennuksia. 

Arvorakennukset vaativat suojelua ja huolenpitoa. Julkisessa 

rakentamisessa ja katutilassa tulee kiinnittää huomiota myös 

esteettisyyteen ja elävyyden lisäämiseen. Haluamme, että laukaalainen ja 

muualta tuleva kulttuuri ja tapahtumat ovat osaltaan luomassa 

asuinympäristöstämme virkeää, eloisaa ja yhteisöllistä. 

 

 

 


