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



Vahva paikallinen vaikuttaja ja päätöksentekij ä

Mitä Sinulla on sydämelläsi? 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

Pidetään huolta kunnasta. Kunta pitää huolta meistä.

P olitiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Vaikeina aikoina on erityistä 
merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät. Meille tärkeintä on huolehtia toimivasta 
arjesta: niin että lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaansa huolenpitoa 

ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen.

Haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain. Laadukas varhaiskas-
vatus, tasa-arvoinen peruskoulutus ja osaamista tukeva toinen aste ovat tae sille, että lapsemme 
ja nuoremme pärjäävät myös tulevaisuudessa. Toisen asteen muuttuminen aidosti maksuttomaksi 
helpottaa monen perheen arkea. Haluamme tukea perheitä ja varmistaa, että elämän isompien tai 
pienempien murheiden kohdatessa kukaan ei jää yksin.

Jokaisella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan hoitajami-
toitus on nyt vihdoin säädetty lakiin. Jatkamme määrätietoisesti töitä jokaisessa kunnassa ja kau-
pungissa sen eteen, että vanhustenhoiva laitetaan kuntoon. Jokaisen tulee saada tarvitsemaansa 
apua oikea-aikaisesti, olipa kyse sitten lääkäriin pääsemisestä tai kotihoidon antamasta avusta 
arkeen. Meille on tärkeää, että jokainen ihminen voi ikääntyä ihmisarvoisella tavalla.

Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Koronaepidemia on entisestään korostanut kuntien 
roolia. Niissä pidetään huolta ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä alueen 
elinvoimasta. Turvallisen arjen edellytyksenä on, että peruspalvelut toimivat. Korjataan se, mikä on 
rikki ja kehitetään sitä, mistä kannattaa pitää kiinni.

Rakennetaan yhdessä yhteiskuntaa, jossa jokaisesta ihmisestä pidetään huolta. Tämä työ lähtee 
kunnista. Valitaan niihin arkemme arvoiset päättäjät, jotka ovat valmiina tekemään työtä kuntalais-
ten parhaaksi. Nyt on aika äänestää!

Sanna Marin
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri


