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LAPPEENRANNAN VIHREÄ KUNTAVAALIOHJELMA 2021 

Mukana ohjelmassa myös Lemi, Parikkala, Savitaipale ja Taipalsaari  

Vihreä kunta huolehtii luonnosta ja torjuu ilmastokriisiä 

Vihreä kunta satsaa koulutukseen 

Kulttuuri, liikuntapaikat ja kirjastot luovat sivistystä ja hyvinvointia kaikille 

Vihreä kunta huolehtii kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista ja osallisuudesta sekä 

toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostosta 

Vihreä kunta on vireä, viihtyisä ja elinvoimainen sekä osallistaa asukkaita ja yrittäjiä 

Vihreä kunta huolehtii luonnosta ja torjuu ilmastokriisiä  

• Kartoitetaan alueen luontoarvot ja tehdään suunnitelma niiden suojelemisesta ja 

parantamisesta. 

• Vaalitaan luonnon monimuotoisuutta kaikessa päätöksenteossa ja nostetaan arvokas 

lähiluonto paikalliseksi ylpeydenaiheeksi. 

• Suojellaan lähimetsiä ja suunnitellaan tarpeelliset hakkuut luonto- ja virkistysarvot 

säilyttäen myös muualla. 

• Huomioidaan Saimaan suojelu kaavoitus- ja elinkeinoratkaisuissa. 

• Varjellaan herkkiä luontoalueita alueellisissa kaivoshankkeissa. 

• Edistetään konkreettisia ja kustannustehokkaita toimia alueen päästövähennyksissä. 

• Liikenne kestäväksi: jalankulun ja pyöräliikenteen edistäminen, joukkoliikenteen 

palvelutason kehittäminen, sähkö- ja biokaasuautoilun edistäminen. 

• Edistetään alueellista lähijunaliikennettä olemassa olevan rataverkon avulla 

heikentämättä muita julkisia liikenneyhteyksiä haja-alueilta tai junareitin 

ulkopuolelta. Rataan sijoitetut kulut eivät saa estää muita ympäristön kannalta 

järkeviä liikenneinvestointeja kuten sähköistä bussiliikennettä, joka ei vaadi suuria 

infraratkaisuja.  

• Kehitetään joukkoliikennettä ja paikallista matkailutoimintaa halpalentojen tukemisen 

sijaan.  

• Edistetään luonto- ja matkailukohteiden saavutettavuutta joukko- ja kevyellä 

liikenteellä. 

• Kehitetään matkailusektorin kestävyyttä ja vihreyttä. 

• Tehostetaan kierrätystä ja korjaamispalveluita alueella. 

• Green Realityn tulee olla kaiken läpinäkyvä ja läpäisevä ajattelu kaikessa 

kunnallisessa päätöksenteossa ja konkreettisissa toiminnoissa kaavoituksesta 

toimistotarvikkeisiin. 

• Green Reality -velvoitteet kaikkeen kaupungin alueen elinkeinotoimintaan. 

Vihreä kunta satsaa koulutukseen 

• Taataan kaikille alueen lapsille yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen. 
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• Turvataan jokaiselle lapselle oikeus tulla hyväksytyksi, saada tarvittavaa tukea ja 

kasvaa tasavertaisena ihmisenä – riittävää tukea lapsille, oppilaille ja perheille. 

• Tarjotaan jokaiselle lapselle oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. 

• Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu. 

• Taataan turvallinen ja terveellinen koulu oppilaille ja opettajille. 

• Peruskouluihin riittävän pienet oppilasryhmät tukemaan oppimista ja yhteistyötaitoja. 

• Taataan oppilaitoksille henkilöstö- ja osaamisresurssit puuttua lainvastaisiin tekoihin, 

syrjintään ja väkivaltaan kouluissa. 

• Satsataan *nyt* erityisesti kaikkiin kunnan alueella koronakriisin vuoksi 

koulutuksesta, kasvatuksesta tai muusta tuesta syrjäytyneisiin lapsiin ja nuoriin. 

• Opettajille ja muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville täydennyskoulutusta ja 

muita resursseja tukea oppimista ja kasvua ihmisenä. 

• Panostetaan lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien tukemiseen. 

• Lisäresursseja oppimisen ja elämänhallinnan tukemiseen. 

• Edistetään harjoittelupaikkatoiminnan ja kesätyöpaikkojen saamista. 

• Edistetään opiskelijoiden paikkakunnalle juurtumista. 

• Tuetaan korkeakouluissa opiskelevia: 

o Kampuksen, opiskelijoiden, kaupungin ja palveluiden yhteistoiminnan 

kehittäminen. 

o Yhteistä tutkimusta elinkeinoelämän ja kaupungin/kuntien kanssa. 

o Opiskelija-asumisen, liikkumisen ja vapaa-ajan palvelujen kehittäminen.  

Kulttuuri, liikuntapaikat ja kirjastot luovat sivistystä ja hyvinvointia kaikille 

• Vihreän kulttuuripolitiikan ytimessä ovat taiteen vapaus ja itseisarvo sekä 

kulttuuripalveluiden monimuotoisuus ja tasa-arvoinen saavutettavuus. 

• Kulttuuri on peruspalvelu, joka kuuluu kaikille ja on osa jokaisen elämää. 

• Turvataan kaikille mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta 

asuinpaikasta, taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. 

• Edistetään kulttuurin saavutettavuutta ja kaikkien osallisuutta tukemalla kulttuurin eri 

muotoja tasapuolisesti. 

• Taataan kattava kirjastotoiminta keskeisenä osana kulttuurin lähipalveluita. 

• Edistetään kuntalaisten mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja hyvinvointiin 

vapaan sivistystyön ja kulttuurihyvinvoinnin keinoin. 

• Edistetään kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden elinkeinoa alueellamme. 

• Tuetaan mahdollisimman tasapuolisesti urheilu- ja liikuntaseuroja ja parannetaan 

niiden toimintaedellytyksiä. 

• Mahdollistetaan monipuoliset lähiliikuntamahdollisuudet. 



3 
 

Vihreä kunta huolehtii kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista ja osallisuudesta sekä 

toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostosta  

• Vihreän sosiaali- ja terveyspolitiikan perusajatuksena on kaikkien ihmisten tasa-

arvoisuus ja saavutettavuus. Erityinen painotus on ennaltaehkäisevässä työssä sekä 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa ja turvata siten eväät hyvään elämään.  

• Panostetaan jatkossakin lasten ja nuorten hyvinvointia tukeviin palveluihin Unicefin 

Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti. 

• Turvataan jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.  

• Huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret, jotka kohtaavat syrjintää kuten 

sateenkaarinuoret ja rasismia kohtaavat lapset ja nuoret. 

• Taataan lapsiperheille heidän tarvitsemansa tuki kasvatuksessa, arjen hallinnassa sekä 

taloudellisessa toimeentulossa. 

• Huolehditaan toimivista mielenterveyspalveluista jokaiselle ikäryhmälle. 

Ennaltaehkäisyn näkökulmasta lasten ja nuorten matalan kynnyksen paikat ovat 

erityisen tärkeitä. Aikuisväestölle tulee mahdollistaa ilmainen lyhytpsykoterapia. 

• Huolehditaan ikäihmisten laadukkaista ja riittävistä palveluista asumiseen, 

terveyspalvelujen saatavuuteen, arjen tukemiseen ja sekä virkistys- ja 

kulttuuripalveluihin liittyen. 

• Ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä. 

• Panostetaan köyhyyden ja sen seurausten torjumiseen. 

• Huomioidaan kunnan suuri yksinasuvien joukko ja tuetaan heidän tasavertaisuuttaan. 

• Tuetaan kuntalaisten hyvinvointia mahdollistamalla monipuolinen virkistys- ja 

kulttuuritoiminta, terveysliikunta sekä erilaisia retkeilymahdollisuuksia. 

• Taloudellisen tasa-arvon edistäminen harrastusten saavuttamisen suhteen. 

• Tehdään kunnalle palveluita koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Vihreä kunta on vireä, viihtyisä ja elinvoimainen sekä osallistaa asukkaita ja yrittäjiä 

• Kestävä kuntatalous turvaa ihmisten hyvinvoinnin, alueen työllisyyden ja yrittäjyyden 

ympäristön kantokyvyn rajoissa sekä ehkäisee ihmisten syrjäytymistä. 

• Vihreä kunta investoi tulevaisuuteen ja kasvuun ennemmin kuin leikkauslistoihin. 

• Vihreä kunta osallistaa asukkaitaan yhteiseen suunnitteluun kuntalaisten asioissa. 

• Turvataan laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut ja pidetään kunta houkuttelevana. 

• Kehitetään yhteistyötä yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

• Suunnataan kuntien investoinnit ja hankinnat hankintalain puitteissa ensisijaisesti 

lähialueille ja tuetaan näin seudun yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä matkaa kohti 

hiilineutraalia Suomea. 

• Tuetaan eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien työllistymistä. 

• Kehitetään mielekästä työpajatoimintaa sekä palkkatukimahdollisuuksia. 

• Parannetaan työttömien mahdollisuuksia uudelleenkoulutuksella ym. koulutuksella 

• Ehkäistään syrjäytymistä työllistämällä nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, työrajoitteisia 

sekä maahanmuuttajia ja tuetaan heitä kohti avoimia työmarkkinoita. 

• Vihreä kunta toimii yrittäjämyönteisesti ja yhteistyössä yrittäjien kanssa huomioiden 

kestävän kaavoituksen, koulutusmahdollisuudet sekä kiertotalouden. 
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• Laajennetaan elinkeinoelämän toimialakenttää ja tuetaan kulttuuritoimijoita. 

• Tuetaan yhteistyötä LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa uusien 

kestävien ja ympäristöystävällisten innovaatioiden ja asiakaslähtöisten 

palvelumuotojen kehittämisprojekteissa. 

• Edistetään etätyömahdollisuuksia ja luodaan myös paikkoja yhteisille kohtaamisille. 

• Edistetään työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edellytyksiä kunnallisilla toimialoilla 

ja koko kunnan alueella. 

• Luodaan viihtyisiä ja monimuotoisia asuinalueita, jotka kunnioittavat myös eri 

aikakausien kulttuurihistoriaa. 

• Järjestetään ideointi- ja arkkitehtuurikilpailuja merkkirakennusten ja alueiden 

suunnittelusta ja annetaan kuntalaisten äänestystuloksen ratkaista. 

• Edistetään kiertotaloutta ja turhan aineellisen kuluttamisen vähentämistä. 

• Huolehditaan Greenrealityn jatkuvasta ylläpidosta ja kehittämisestä kunnan alueella ja 

kaikessa elinkeinoelämässä. 


