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Kommunens uppgift är att möjliggöra förutsättningar till ett gott liv och en smidig vardag. Vi 
socialdemokrater vill, att Nurmij ärvi är en livskraftig samt utvecklingsgod välmående, arbe-
tes och en ren miljö kommun. Vi diskriminerar inte, och diskriminerar ingen. Vi vill förbättra 
invånarnas påverkningsmöjligheter att delta i beslut om gemensamma angelägenheter. Alla 
skall hållas med!

 Vi vill utveckla bostadsområdena till-
sammans med invånarna. För trivseln i 
tätorterna fästs särskild uppmärksamhet. 
Vi behöver nya kvartersmässiga lösningar, 
där ett hinderlöst centrumboende samsas  
med behövliga social- och hälsotjänster (= 
sote) och en gemensam trygg vardag.
 Tomtutbudet bör vara lika på olika håll 
inom kommunen. I glesbygderna underlät-
tas byggandet och accelereras sörskilt i 
närheten av tätorterna.

En levande kommun, en god livsmiljö och en smidigare trafi k

 Vid bebyggandet tar man i beaktande 
miljövänlighet, energieffektivitet och an-
vändningen av förnybar energi. 
 Ett gott vägnät, effektiva datatrafi k-
förbindelser och en funktionsduglig  all-
män trafi k inom och ut ur kommunen är 
det centrala i utvecklingen av kommunens 
livskraftighet.



Stark lokal infl uencer och beslutsfattare



Familjernas välbefi nnande – stöd föräldrarna

 En mångsidig analys görs över Nurmi-
järvi familjernas situation och behov så att 
utvecklingsarbetet kan koordineras rätt. 
Familjernas mångfald bör vara bas vid alla 
beslut.
 Behovet av barns vård för föräldrar i 
skiftesarbete bör säkras under arbets-
skiften. Också  barn i lågstadieålder bör ha 
tillgång vård under arbetsskiften.

 Föräldrarnas stöd bekräftas som en 
del i Barn och de ungas välfärdsplans åtgär-
der.
 Vårt mål är att uppfylla kriterierna för 
ett UNICE-Fin erkännande som en barn-
vänlig kommun och ett anhållande av Väes-
töliitto (=Befolkningsförbundet) om ett er-
kännande som en  Barnvänlig arbetsplats.

Rätt till en trygg uppväxt och utveckling

 Skolorna och daghemmen bör vara 
trygga och hälsosamma lärdomsmiljöer. 
Att försäkra sig om tillräckliga resurser 
möjliggör mindre grupper.

  Ingripandet i mobbning bör ske kraf-
tigt och snabbt.
 Huvudparten av småbarnsutbildning-
en bör ske i kommunens regi.

Välmående invånare – livskraftigt Nurmij ärvi



En investering i de unga bygger en bro för framtiden

 Hobbyutrymmen för de unga bör utö-
kas med en tillräcklig mängd runt om kom-
munen. För varje  Nurmij ärvi barn bör säk-
ras åtminstone en avgiftsfri ledd hobby.
 Vi avstår från minskningen av de ungas 
sommararbetsplatser. Vi stöder de ungas 
arbetsmöjligheter och försäkrar oss om 
att Nuorisotakuu (=Ungdomsgaranti) upp-
fylls:  varje ung har en studie- praktikant- 
eller arbetsplats.

 Försäkras att varje ung i vardagen har 
stöd av en fullvuxen. Det behövs  mera 
stöd för mentala problem: ungdomssta-
tionerna och elevomsorgens aktiviteter 
förstärks.
 Nolltolerans för marginalisering av 
ungdom. Nolltolerans för allehanda tra-
kasserier och våldsamheter.

Livskvalitet och vård för de äldre

 Nurmij ärvi bör vara en omtänksam och 
åldersvänlig kommun. En god ålderdom 
består av ekonomisk trygghet och en för 
individen enskilt tillräckligt framtaget be-
hov, och ett tryggt och hinderlöst boende 
med en gemensam vardag.
 De äldre bör höras vid planering och 
utveckling av tjänster och utbud.

 Med lokala organisationsstöd adres-
serade för de äldre stärker man välbefi n-
nande och en vardaglig framkomlighet. 
Stödet till organisationerna tilltänkt för de 
äldre bör ökas och de påtänkta sänkning-
arna avslås.
 De äldres familjeservice kan ökas, då 
ändamålsenliga bostäder står till förfo-
gande i varje tätort. 



Hälsa och välfärd i rätt tid

 Tillsammans med Keski-Uudenmaan 
sote (= Mellan-Nylands social- och hälso-
tjänster) står vi för att vårdgarantin full-
följs i Nurmij ärvi. Därför bör vi i kommunen 
satsa på förebyggande arbete och stöd 
inom alla åldersgrupper tillsammans med 
invånarna och organisationerna.
 Vi måste hitta på lösningar att minska 
behovet av psykiatriska tjänster och barn-

skydd samt nya sätt att styrka de äldres 
handlingskraft och välbefi nnande, för att 
behovet av vårdtjänster kunde senareläg-
gas.
 Rehabiliteringens servicevägar bör 
fås att bättre funktionera.
 En personkoncentrerad  budgetering 
av tjänster bör utökas och stödet bör sam-
ordnas vid olika servicebehov.

I varje tätbebyggelse inom Nurmij ärvi 
behövs en mångsidig familjepark och i by-
arna  barnlekplatser. Skolornas och dag-
hemmens gårdar bör renoveras att också 
omfatta närmotion.
 En för sinnet stött kulturkamratutbud 
bör ordnas också i Nurmij ärvi.

Välbefi nnande via motion och kultur

 Tillsammans med invånarna är det 
möjligt att utveckla Sääksjärvis och Valk-
järvis rekreationsområden till mångsidiga 
året runt upplevelse- och turistattraktio-
ner.
 Mellan tätorterna bör det byggas till 
gång- och cykelvägar.



Ansvarig kommunekonomi – omsorg om invånarna

 Nurmij ärvis offi  ciella tjänster bör ock-
så i fortsättningen ordnas huvudsakligen i 
kommunens egen regi. De centrala facili-
teterna bör hållas i kommunens ägo. Bolag 
och organisationer är kommunens kum-
paner och kompletterar de på kommunens 
ansvar varande tjänsterna.
 Kommunens stöd till näringslivet bör 
förstärkas ytterligare för att stöda tillväxt 
och sysselsättning.
 Kommunen prioriterar principerna för 
en hållbar utveckling och lyfter upp hållbar 
utveckling till ett centralt mål. Ett eget till-
vägagångssätt bör uppgöras, hur det Kol-
fria Nyland 2035-programmets mål fås till 
praktiskt arbete.

 Man bör se till att kommunen är en 
god och en exemplarisk arbetsgivare för 
sina arbetstagare.  Bristen på arbetskraft 
reduceras då de offentliga arbetstagarna 
inom tjänstesektorn mår bra i sitt arbete. 
Ju bättre arbetstagarna mår, desto längre 
orkar tjänstemännen i arbetet. Kommu-
nen bör ge arbete också åt deltids arbets-
förmögen.
 För att trygga utbudet på prisvärda hy-
resbostäder bör kommunen hålla i sin ägo 
Nurmij ärven Kodit. Också Nurmij ärven 
Vesi ja Nurmij ärven Sähkö  (=vatten och el) 
bör hållas i kommunens ägo.
 Kommunen bär säkra en tillräcklig 
egen ekonomisk fi nansiering och investe-
ringar bör utföras så att en skuldsättning 
hålls under kontroll.

Bryr oss om Nurmij ärvi - Nurmij ärvi bryr sig om oss



 Från samtal till lyssnande: hålls alla 
invånare med i utvecklandet av kommu-
nen genom att säkra möjligheten  att få 
vetskap och infl ytande över saker under 
beredskap. Budgeteringen bör förnyas så, 
att invånarna har större möjlighet att på-
verka beslutsrätten.

Mera möjligheter att medverka i beslutsprocesser

 Partnerskapet mellan organisationer 
och kommunen förstärks. Genom att stö-
da organisationer också ekonomiskt fås 
välmåendet många gånger tillbaks.

 

Vad har Du på hjärtat? Kontakta oss?

 Du fi nner oss på internet under: https://nurmij arvi.sdp.fi 

 Facebook: www.facebook.com/Nurmij arvenDemarit

 Ordförande Harri Lepolahti

 harri.lepolahti@elisanet.fi , 045 697 2003

Världen kan förändras. Det behövs bara modiga människor. Använd din rösträtt.

Stark lokal infl uencer och beslutsfattare


