
NURMIJ ÄRVI - HYVÄN ELÄMÄN KUNTA
Kuntavaalit 2021

Ennakkoäänestys 26.5–8.6. Vaalipäivä 13.6.

SDP – Sosialidemokraatit



Elävä kunta, hyvä elinympäristö ja sujuvampi liikenne

Perheiden hyvinvointi – vanhemmuuden tuki

Oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen

Panostukset nuoriin rakentavat siltaa tulevaisuuteen

Elämänlaatua ja huolenpitoa ikäihmisille

Terveyttä ja toimintakykyä oikea-aikaisesti

Hyvinvointia liikunnasta ja kulttuurista

Lisää osallistumisen mahdollisuuksia päätöksentekoon

Vastuullista kuntataloutta – huolenpitoa henkilöstöstä



Kunnan tehtävä on mahdollistaa hyvän elämän edellytykset ja tukea sujuvaa arkea. Me sosia-
lidemokraatit haluamme, että Nurmij ärvi on elinvoimainen sekä kehittyvä hyvinvoinnin, työn 
ja puhtaan ympäristön kunta. Meillä ei syrjitä, eikä syrjäytetä ketään. Haluamme parantaa 
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta yhteisistä asioista päättämiseen. Pide-
tään kaikki mukana!

 Haluamme kehittää asuinalueita yh-
dessä asukkaiden kanssa. Taajamien viih-
tyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. 
Tarvitaan uudenlaisia korttelimaisia rat-
kaisuja, joissa yhdistyvät esteetön kes-
kusta-asuminen, tarpeenmukaiset sote-
palvelut ja yhteisöllinen, turvallinen arki. 
 Tonttitarjontaa on oltava tasapuoli-
sesti eri puolilla kuntaa. Haja-asutusaluei-
den rakentamista helpotetaan ja nopeute-
taan erityisesti kylien läheisyydessä.  

Elävä kunta, hyvä elinympäristö ja sujuvampi liikenne

 Rakentamisessa on otettava huomi-
oon ympäristöystävällisyys, energiatehok-
kuus ja uusiutuvien energioiden käyttö.
 Hyvä tieverkosto, tehokkaat tietolii-
kenneyhteydet ja toimiva julkinen liikenne 
niin kunnan sisällä kuin kunnasta muualle, 
ovat keskeisiä kunnan elinvoiman kehittä-
misessä. 

Vahva paikallinen vaikuttaja ja päätöksentekij ä



Perheiden hyvinvointi – vanhemmuuden tuki

 Tarvitaan monipuolinen selvitys nur-
mij ärveläisten perheiden tilanteesta ja 
tarpeista, jotta kehittämistoimet voidaan 
kohdentaa oikein. Perheiden monimuotoi-
suus on oltava lähtökohtana kaikessa pää-
töksenteossa. 
 Vuorotyötä tekevien vanhempien oi-
keus lastensa vuorohoitoon on turvatta-
va. Myös alakouluikäisillä lapsilla on olta va 
mahdollisuus vuorohoitoon.

 Vanhemmuuden tukea vahvistetaan 
osana  kunnan Lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman toimenpiteitä.
 Tavoitteenamme on täyttää UNICE-
Fin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen 
kriteerit sekä hakea kunnalle Väestöliiton 
Perheystävällinen työpaikka -tunnustusta. 

Oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen

 Koulujen  ja päiväkotien on oltava  tur-
vallisia ja terveellisiä oppimisympäristöjä. 
Riittävistä resursseista huolehtiminen 
mahdollistaa pienemmät ryhmät.

 Kiusaamiseen on puututtava tarmok-
kaasti ja nopeasti.
 Pääosa varhaiskasvatuksesta on olta-
va kunnan omaa toimintaa.

Hyvinvoivat kuntalaiset – elinvoimainen Nurmij ärvi



Panostukset nuoriin rakentavat siltaa tulevaisuuteen

 Nuorten harrastuspaikkoja on lisät-
tävä tarvittava määrä eri puolille kuntaa. 
Jokaiselle nurmij ärveläiselle lapselle ja 
nuorelle on taattava ainakin yksi maksu-
ton ohjattu harrastus.
 Perutaan nuorten kesätyöpaikkatu-
keen tehty vähennys. Tuetaan nuorten 
työllistymistä ja huolehditaan, että Nuo-
risotakuu toteutuu: jokaisella nuorella on 
opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka.

 On varmistettava, että jokaisella nuo-
rella on arjessaan turvallinen aikuinen. 
 Tarvitaan lisätukea mielenterveyden 
pulmiin: nuorisoaseman ja oppilashuollon 
toimintaa on vahvistettava.
 Nollatoleranssi nuorten syrjäytymi-
seen. Nollatoleranssi kaikenlaiseen kiu-
saamiseen ja väkivaltaan. 

Elämänlaatua ja huolenpitoa ikäihmisille

 Nurmij ärven on oltava välittävä ja ikä-
ystävällinen kunta. Hyvä vanhuus koostuu 
taloudellisesta turvasta, riittävistä ja tar-
peidenmukaisista palveluista, turvallises-
ta ja esteettömästä asumisesta ja yhtei-
söllisestä arjesta. 
 Ikääntyneitä on kuultava suunnitelta-
essa ja kehitettäessä palveluita sekä nii-
den tarjontaa.

 Paikallisella järjestötoiminnalla vah-
vistetaan hyvinvointia ja arjessa pärjää-
mistä. Ikääntyneille kohdentuvia järjestö-
avustuksia on lisättävä ja niihin kohdistu-
neet leikkaukset on peruttava.
 Ikääntyneiden perhehoitoa voidaan li-
sätä, kun soveltuvia asuntoja järjestetään 
jokaisesta taajamasta. 

Maailmaa voi muuttaa. 
Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. 

Käytä äänioikeuttasi. 



Terveyttä ja toimintakykyä oikea-aikaisesti

 Yhteistyössä Keski-Uudenmaan soten 
kanssa kunta huolehtii hoitotakuun toteu-
tumisesta Nurmij ärvellä. Siksi kunnassa 
on panostettava ennaltaehkäisevään toi-
mintaan ja tukeen kaikkien ikäryhmien 
osalta yhteistyössä asukkaiden ja yhteisö-
jen kanssa. 
 On löydettävä keinot vähentää tar-
vetta lasten ja nuorten psykiatrisiin pal-
veluihin ja lastensuojeluun. Tarvitaan 

myös uusia tapoja vahvistaa ikäihmis-
ten toimintakykyä ja hyvinvointia, jot-
ta hoivapalvelujen tarve myöhentyisi. 
 Kuntoutuksen palvelupolut on saatava 
paremmin toimiviksi. 
 Henkilökohtaista budjetointia palvelu-
jen ja tuen järjestämiseksi tulisi laajentaa 
ja soveltaa enemmän erilaisissa palvelu-
tarpeissa.

 Jokaiseen Nurmij ärven taajamaan 
tarvitaan monipuolinen perhepuisto, ja 
kyliin lasten leikkipaikkoja. Koulujen ja 
päiväkotien pihat on kunnostettava palve-
lemaan myös lähiliikuntaa.
 Mielen hyvinvointia tukevaa Kult tuu-
rikaveritoimintaa tulee järjestää myös 
Nurmij ärvellä.

Hyvinvointia kulttuurista ja liikunnasta

 Yhdessä asukkaiden kanssa Sääksjär-
ven ja Valkjärven virkistysalueista on mah-
dollista kehittää ympärivuotisia elämys- ja 
matkailukeitaita. 
 Taajamien ja kylien välille pitää raken-
taa lisää  kävely- ja pyöräteitä. 



Vastuullista kuntataloutta – huolenpitoa henkilöstöstä

 Nurmij ärven julkiset palvelut on jär-
jestettävä jatkossakin pääosin kunnan 
omana tuotantona. Tarvittavat keskeiset 
toimitilat on säilytettävä kunnan omistuk-
sessa. Yritykset ja järjestöt ovat kunnan 
kumppaneita ja täydentävät kunnan vas-
tuulla olevia palveluja.
 Kunnan elinkeinopalveluja on vahvis-
tettava entisestään tukemaan kasvua ja 
työllisyyttä. 
 Kunnassa on nostettava kestävän ke-
hityksen periaatteet toimintaa ohjaavaksi 
lähtökohdaksi. On laadittava toiminta-
suunnitelma, miten Hiilineutraali Uusimaa 
2035 -ohjelman tavoitteet muutetaan käy-
tännön teoiksi. 

 On huolehdittava, että kunta on hyvä ja 
esimerkillinen työnantaja henkilöstölleen. 
Työvoimapula selätetään, kun julkisten 
palveluiden ammattilaiset voivat töissä 
hyvin. Mitä paremmin työpaikalla voidaan, 
sitä pidempään työntekij ät jaksavat tehdä 
töitä. Kunnan on  työllistettävä myös osa-
työkykyisiä.
 Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen 
turvaamiseksi kunnan on pidettävä omis-
tuksessaan Nurmij ärven Kodit. Myös Nur-
mij ärven Vesi ja Nurmij ärven Sähkö on säi-
lytettävä kunnan omistuksessa.
 Kunnan on turvattava talouden riittävä 
omarahoitus ja investoinnit on toteutetta-
va niin, että velkaantuminen pysyy hallin-
nassa.

Pidetään huolta Nurmij ärvestä – Nurmij ärvi pitää huolta meistä



 Kuulemisesta kuuntelemiseen: pide-
tään kaikki asukkaat mukana kunnan ke-
hittämisessä varmistamalla mahdollisuu-
det saada tietoa ja vaikuttaa valmisteilla 
oleviin asioihin. Budjetointia on uudistet-
tava niin, että asukkaat pääsevät enem-
män mukaan päätöksentekoon.

Lisää osallistumisen mahdollisuuksia päätöksentekoon

 Järjestöjen ja kunnan tavoitteellista 
yhteistyötä vahvistetaan. Tukemalla jär-
jestöjä myös taloudellisesti saadaan hy-
vinvointia monin verroin takaisin.
 

Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä – käytä äänioikeuttasi. 

Mitä Sinulla on sydämellä? Ota yhteyttä.

 Löydät meidät internetistä osoitteesta https://nurmij arvi.sdp.fi 

 Facebook: www.facebook.com/Nurmij arvenDemarit

 Puheenjohtaja Harri Lepolahti

 harri.lepolahti@elisanet.fi , 045 697 2003

Vahva paikallinen vaikuttaja ja päätöksentekij ä


