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Kuntavaaliteemat 2021

Kangasala

Lisää koulunkäynninohjaajia
Rahaa koulupsykologin palkaamiseksi
Vastustanut koulujen suuria ryhmäkokoja
Senioreille liukastumista estävät apulaitteet kenkiin
Hävikkiruoan tarjoilua vähävaraisille

Poliittisissa puolueissa vallitsevana  käytäntönä ovat olleet
vaalilupaukset, joissa ennen vaaleja luvataan toinen toistaan
hurjempia asioita ja kaikille kaikkea kivaa. Valitettavasti vaalien
jälkeen puolueet eivät kuitenkaan kovinkaan usein toteuta
lupaamiaan asioita. 

 
Me Kangasalan Perussuomalaiset emme kuulu tähän
ryhmään. Perinteeksemme on muodostunut toimia siten, että
TEOT RATKAISEVAT, eivät tyhjät puheet.

Edellisten vuosien aikana olemme ajaneet valtuustossa mm.
seuraavia asioita:



Eläkeläisille alennettua uimalipun hintaa Kuohuun
Lisää rahaa perhetyöntekijöiden palkkaamiseksi
Urheiluseuroille lisää tukea matalan kynnyksen
harrastuksiin
Vastustimme kyläkoulujen lakkauttamisia
Muutimme maapoliittista ohjelmaa maanomistajille
tasapuolisemmaksi
Vastustaneet Tavasen tulemista Kangasalle
Lisää päivystysaikaa terveyskeskukseen
Mukana ns. Nepsyaloitteessa

Me Kangasalan Perussuomalaiset emme turhia
lupaile jatkossakaan. Aiomme toimia maalaisjärki
sekä kaupungin asukkaiden etu edellä nyt ja
tulevaisuudessa. Myös vaalien jälkeenkin.

Maaseudun elinvoimaisuuden
puolesta.

Tulevalla vaalikaudella meille on
tärkeää toimia:

 
1.

 
Kangasala on alueellisesti hyvin laaja alue. Siksi on tärkeää
että turvataan palvelut, asuminen, opiskelumahdollisuudet
ja työssäkäynti tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta.



2. Yritysmyönteinen Kangasala
Paikallisilla yrityksillä on oltava realistiset mahdollisuudet
osallistua kaupungin palveluiden tuottamiseen.
Kilpailutusten ainoa kriteeri ei saa olla tuotettavan palvelun
hinta. Pienhankintojen kilpailuttaminen on tehtävä
joustavammin.Yhtään yritystä ei voi myöskään jäädä
tulematta Kangasalle ideologioiden tai ilmastohömpötysten
takia. Kaavoitus ja liiketilojen fiksu asemointi on tärkeää
puoleensavetävän Kangasalan aikaansaamiseksi. Tätä tukee
myös järkevät ja riittävät pysäköintimahdollisuudet.

3. Ennaltaehkäisevä työn puolesta
Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön alentaa
kaupungin kustannuksia pitkällä aikajänteellä merkittävästi.
Esimerkiksi perheiden ylikuormittuminen vähenee kun apua
ja tukea nuorille sekä vanhemmille on riittävästi ja nopeasti
saatavilla ongelmatilanteissa. 
Syrjäytymistä ja yhteiskunnan rattaista tipahtamista vastaan
on työskenneltävä entistä kovemmin. Käytetyille rahoille
tulee vastetta kun tarjottavat palvelut vastaavat perheen
sekä lapsen tarpeita.
Koulujen on oltava turvallisia oppimispaikkoja. Kiusaamiseen
tulee puuttua nopeasti ja määrätietoisesti. Erityisoppilaille
on järjestettävä tilanteen mukainen tuki ja opetus.
Isommissa ryhmissä opiskeleville on taattava opiskelurauha.



4.Liikunnan puolesta! Kaikille oltava
mahdollisuus harrastaa edullisesti

Niin lasten kuin aikuistenkin henkisen hyvinvoinnin perusta
on liikunnan ja aktiviteettien riittävä toteutuminen.
Mahdollisuus harrastaa ei saa jäädä kiinni rahasta eikä
asuinpaikasta. Kaikille on Kangasalla tarjottava vaihtoehtoja
harrastaa inhimillisillä kustannuksilla sekä järkevän matkan
päästä kotoa.

Muistathan äänestää ennakkoon 7.-13.4.2021 tai
vaalipäivänä 18.4.2021

 
Mukavaa kevättä kaikille!

 
Terveisin,

 
Kangasalan Perussuomalaiset ry


