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Vakautta ja vastuunkantajia

ARVOMME

Keskustalaiset arvomme ovat: vastuullisuus ja vapaus, yhtei-
söllisyys ja välittäminen, tasa- arvo ja oikeudenmukaisuus, 
sivistys, ylisukupolvisuus ja kohtuullisuus, kestävä luonto-
suhde ja paikallisuus.

Kannamme Lopella yhdessä vastuuta, tartumme toimeen 
ja ratkaisemme asioita uusilla ja kestävillä tavoilla. Keskusta 
tekee turvallista arkea. Huolehdimme kanssaihmisistä, eten-
kin heistä, joiden omat voimavarat eivät yksin riitä. 
Keskustalainen Loppi on elinvoimainen ja tarjoaa hyvät toi-
mintaedellytykset yrityksille. Loppi on onnellisten ja aktiivis-
ten ihmisten kunta.

Lopen Keskustassa emme hyväksy populismia, vihapuhetta 
tai epäasiallista käyttäytymistä. Kuntalaki edellyttää luotta-
mushenkilöiltä arvokasta käytöstä. Tästä me Lopen keskus-
talaiset tulemme jatkossakin pitämään kiinni ja se on meille 
kunnia-asia.



Tavoitteemme on jättää kuntamme tuleville päättäjille 
hyvässä taloudellisessa kunnossa.

Ajat eivät tule olemaan helpot, mutta yhdessä, maltilla ja järjellä selviämme 
tästä. Keskustalaiset ovat aina huolehtineet siitä, että kunnan talous pide-
tään tasapainossa. Menot, tulot ja velka on oltava kestävällä pohjalla. Kriisi-
kunnaksi emme halua.
Kunnan taseeseen on kertynyt ylijäämää noin 14 M€. Tällä ei tarkoiteta sitä, 
että kunnan kassassa olisi tällainen määrä rahaa, vaan kyse on runsaan 10 
vuoden aikana tarkan taloudenpidon tuloksena kertyneestä kirjanpidollisesta 
ylijäämästä.
Keskusta suhtautuu varauksella ylilyönteihin investoinneissa. Pitää muistaa, 
että investoinnit vaikuttavat poistojen kautta käyttötalouden kehittämisen 
mahdollisuuksiin tasapainoiseen tulokseen pyrittäessä. Yleensä tehdyt in-
vestoinnit lisäävät myös käyttötalouden menoja. 
Keskusta kavahtaa verorahoilla politiikan tekoa.

Perusterveydenhuollon ja  sosiaalihuollon 
lähipalvelut on säilytettävä Lopella.

Tulevan valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviä on onnistua säilyttämään pe-
rusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut Lopella. Sosiaali- ja terve-
ydenhuollon uudistuksen tavoitteena on parantaa ihmisten peruspalveluja. 
Valittu maakuntamalli (hyvinvointialue) tarkoittaa Lopen kunnan kannalta 
sitä, että noin 60% kunnan toiminnoista siirtyy maakunnan vastuulle ja hoi-
dettavaksi. 

Neuvolat, kouluterveydenhuolto, hammaslääkärit, laboratorio sekä sairaan-
hoitajan ja lääkärin vastaanotot on oltava lähipalveluina omassa kunnassa.

Keskusta sitoutuu henkilöstölisäyksiin vanhustenhuollossa niin, että hoita-
jamitoitus nousee vanhuspalvelulain mukaisesti vuoteen 2023 mennessä 
Lopella seitsemään hoitajaan kymmentä hoidettavaa kohden. Haluamme 
mahdollistaa vanhuksille palveluasumisen tutussa ja turvallisessa ympäris-
tössä omassa kotikunnassa. 

Talous on ihmistä ja hänen hyvinvointiaan varten. Keskustalle on kun-
nia-asia pitää kestävästi huolta yhteisistä varoistamme lastemme takia. 

Yritysten luomilla työpaikoilla Suomi pärjää.



Laadukkaat ja yhdenvertaiset  koulumme

Huomioimme päätöksenteossa kuntamme lasten kokonaisedun ja nouda-
tamme esi- ja perusopetukselle valtakunnallisesti asetettuja tavoitteita. Tar-
vittaessa etsimme ja tutkimme sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, 
että lukio-opetukseen uusia ja innovatiivisia tapoja toimia.
Laadukas ja tasa-arvoinen perusopetus tarkoittaa meille keskustalaisille sitä, 
että tarjoamme kaikissa kouluissamme pedagogisesti laadukasta perusope-
tusta ja kohtelemme kaikkia oppilaitamme yhdenvertaisesti. Sosiaaliset ka-
verisuhteet ja samanikäiset luokkakaverit ovat lapsen etu.

Huolehdimme siitä, että kouluissamme on terve sisäilma ja siistit tilat, toi-
mivat tietoliikenneyhteydet, koulukuljetus on toimivaa ja matkaan käytettä-
vä aika paikoin entistä lyhyempi. Kouluissamme tarjotaan lähellä tuotettua, 
kotimaista ja terveellistä kouluruokaa. Huolehdimme siitä, että määrärahat 
riittävät laadukkaisiin kirjoihin, oppimateriaaleihin ja digitaalisiin välineisiin 
ja että kouluissamme lapset ja nuoret saavat tukea oppimiseen sekä tun-
ne-elämän vaikeuksiin. Haluamme lisätä kouluissamme monipuolista yrittä-
jyyskasvatusta.

Keskustalaisen harrastamisen Suomen mallin mukaisesti katsomme, että 
koulupäivän yhteyteen on lisättävä ilmaisia harrastusmahdollisuuksia kaikille 
kouluille. Kuljetusoppilaille on suunniteltava joustavat kyydit osallistumisen 
mahdollistamiseksi.
Huolehdimme lukiomme vetovoimaisuudesta ja lisäämme kurssitarjontaa 
tekemällä yhteistyötä korkeakoulu- ja yritysverkostojen kanssa. Riittävällä 
julkisen liikenteen määrällä turvaamme nuorille mahdollisuuden kulkea ko-
toa opiskelemaan.
Haluamme säilyttää kunnassamme laadukkaan ja joustavan varhaiskasva-
tuksen. Huolehdimme että päiväkotiryhmät pidetään riittävän pieninä. Koti-
hoidontuen Loppi-lisän haluamme säilyttää nykyisin ehdoin.
Teemme töitä sen eteen, että Lopen kunnan työnantajamielikuva houkut-
telee parasta mahdollista osaamista ja parhaita mahdollisia ammattilaisia 
työskentelemään myös kuntamme kasvatuksellisissa tehtävissä.
Lopen Keskusta haluaa, että tärkeää Unicef-lapsiystävällinen kunta -työtä 
jatketaan, jotta saamme käyttöömme Unicef-lapsiystävällinen kunta tun-
nuksen.

Suomi on tasa-arvoisen koulutuksen kärkimaa. Yhteiskunta ja 
lähiyhteisöt tukevat ihmisen elinikäistä oppimista ja kasvua 

kansalaisena.



Loppi tutuksi pääkaupunkiseudulla
- tehdään yhdessä Loppi-ilmiö

Loppi oli vuonna 2020 muuttovoittokunta ja tätä suuntaa me Lopen Keskus-
tassa haluamme omalla työllämme edelleen vahvistaa.

Lopen tunnettuutta pääkaupunkiseudulla on parannettava entisestään. Mo-
nipaikkaisuuden merkityksen kasvu, toimivat tietoliikenneyhteydet, etätyön 
uusi aika, Lopen luonto ja maaseudun rauha sekä monipuolinen tonttitarjon-
ta antavat meille täydet mahdollisuudet nostaa Loppi pääkaupunkiseudulta 
muuttavien perheiden ykkösvaihtoehdoksi. Työssä keskeistä ovat paitsi kun-
tamme omat markkinointitoimet, myös vahva kyläyhdistys- ja seutukuntayh-
teistyö naapurikuntien kanssa sekä Kanta-Hämeessä että Uudellamaalla. 
Tästä esimerkkinä mainittakoon seutukuntarajat ylittävä Road 132 -yhteis-
työhanke. Työssä meitä auttaa valmistunut Klaukkalan ohikulkutie, joka no-
peuttaa työmatka- ja vapaa-ajan liikennettä Lopelta pääkaupunkiseudulle.
Kaupunkien läheisyys tuo oman kunnan tarjonnan lisäksi lähellemme lä-
hiseudun ja kaupunkien harrastusmahdollisuudet, esimerkkinä mm. Kytä-
jä-golfin läheisyys. Tätä seikkaa meidän on hyödynnettävä tulevaisuudessa 
kuntamarkkinoinnissa entistäkin enemmän.

Rakastu Loppeen - asu Lopella. Loppi on tuhansien kesäasukkaiden kunta. 
Haluamme olla edistämässä vapaa-ajan asumisen ketterää muuttamista 
ympärivuotiseksi. Lupakäytäntöjen ja - palvelujen sujuvuus on varmistettava. 
Töiden tekeminen ei enää ole paikkasidonnaista siinä määrin kuin aiemmin. 
Loppi on kunta, joka hyötyy monipaikkaisuuden tuomista monista mahdolli-
suuksista.
Tulevaisuus tehdään tarttumalla myös uusiin mahdollisuuksiin. Pidämme 
silmämme avoinna ja laitamme toimeksi. Toimimme sen eteen, jotta tule-
vaisuudessa saamme kunnan oman valtakunnallisesti tunnetun suurta-
pahtuman, suurmaatalousnäyttelyn Räyskälään. Lopen kunnan yhteisestä 
suuresta ponnistuksesta hyötyvät niin kuntalaiset, kuin kuntamme lukuisat 
yritykset ja yhdistykset.

Paremmat tietoliikenneyhteydet koko kunnan alueelle

Korona-aika on opettanut, kuinka tärkeä toimiva tietoliikenneyhteys on etä-
työn, opiskelun ja palveluiden kannalta. Keskusta haluaa edelleen edistää 
tietoliikenneverkostojen rakentumista Lopella. Kunnan on aktiivisesti haet-
tava ratkaisuja sekä yhteistyökumppaneita, jotta tietoliikenneverkostoja ra-
kentuu lisää sinne missä on tarvetta ja kysyntää. Kunnan talousarvioon on 
varattava vuosittain määräraha, jota voidaan käyttää esimerkiksi pidempien 
runkolinjojen rakentamiseen.



Elinkeino-ohjelma edistämään
yritystoiminnan edellytyksiä

Yrittäminen on pitkäjänteistä työtä ja katseen on oltava tulevaisuudessa. Me 
keskustalaiset tiedämme, että yrittäjän ja kunnan välinen yhteydenpito pitää 
olla nopeaa ja notkeaa. Kaavoitus pidetään ajan tasalla ja muutokset hoide-
taan joustavasti. Lupaprosessit toimivat viivyttelemättä ja ratkaisuhakuisesti 
yhdessä yrittäjien kanssa. Palvelu on asiakaskeskeistä ja neuvonnallista.

Kunnan kilpailutusosaamista on vahvistettava ja paikalliset yrittäjät on otet-
tava vahvemmin huomioon kunnan hankinnoissa. Jo useamman vuoden 
osana päätöksentekoa ollutta yritysvaikutusten arviointia on jatkettava ja ke-
hitettävä. Yhteistyötä muiden seutukunnan kuntien kanssa koko alueen elin-
voiman lisäämiseksi on edistettävä.

Keskustan tavoitteena on, että kuntaan perustetaan kunnanhallituksen alai-
nen elinkeinotoimikunta, jonka jäsenet kootaan luottamushenkilöistä, viran-
haltijoista, Lopen Yrittäjien ja Lopen MTK:n edustajista. Toimikunnan tehtävä-
nä on laatia kuntaan elinkeino-ohjelma sekä seurata sen toteutumista.

Monipuoliset asumisen mahdollisuudet 
- taajamista maaseudun rauhaan

Me keskustalaiset Lopella haluamme, että Loppi tarjoaa monipuolisia asumi-
sen mahdollisuuksia taajamien pienistä tonteista aina väljempiin muutaman 
hehtaarin asuinpaikkoihin. Kannustamme maanomistajia tonttitarjontaan. 
Edellytämme, että kunnassa lupa- ja lohkomisprosessit toimivat ja tukevat 
sekä maanomistajia että rakentajia.

Launosten alueelle saamme lisää tontteja Marjarinteen asuntoalueelle kun-
nallistekniikan rakentamisen myötä. Läyliäisissä on tuore yleiskaava, jossa 
on yli 250 asuinpaikkaa sekä Karpaliston rakentamisvalmis alue keskustassa. 
Kirkonkylässä Vanhankosken alueella on vapaita tontteja myös runsaasti.

Kuntaan on laadittava olemassa olevien vesi-ja viemäriverkostojen sanee-
rausohjelma. Haja- asutusalueiden tieverkosta on pidettävä huolta. Keskusta 
pitää tärkeänä, ettei kunnan yksityistieavustuksia leikata. Me Lopen Keskus-
tassa emme hyväksy missään tilanteessa yksityisten maiden pakkolunastuk-
sia.

Jokaisella kuuluu olla vapaus valita elämänsä 
suunta kaikkialla Suomessa.



Tasapainoinen luontosuhde
Keskustalaiselle ajattelulle on tyypillistä tasapainoinen luontosuhde. Keskei-
senä tavoitteena on kestävä kehitys ja ratkaisukeskeinen toiminta.

Kotimainen energiametsähake palaa Topenon koululla sekä Kirkonkylän kau-
kolämpölaitoksella. Läyliäisten koulu ja päiväkoti lämpiävät pelletillä vahvan 
keskustalaisen vaikuttamisen tuloksena. Tavoitteena tulee olla, että öljyläm-
mityksestä luovutaan kaikissa kunnan kiinteistöissä. Lisäksi kiinteistön omis-
tajia kannustetaan hyödyntämään valtion myöntämä energia-avustus luo-
puessaan öljylämmityksestä.

Haluamme edistää vesiensuojelutoimenpiteitä, jotta järvemme pysyvät puh-
taimpina. Valmisteilla olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä päähuomio 
on oltava puhdistustuloksissa. Kiinteistöillä on käytettävä tapauskohtaista 
harkintaa ja soveltamista.

Monipuoliset kulttuurin ja liikunnan 
harrastusmahdollisuudet eri-ikäisille loppilaisille

Kunnan ja erilaisten yhdistysten yhteistyön pitkät perinteet näkyvät Lopella 
poikkeuksellisen vahvoina, monipuolisina harrastajaryhminä. Kuorot, soit-
tokunnat ja teatteri antavat monille loppilaisille paitsi hienon harrastuksen, 
myös yleisölle nautinnollisia hetkiä. Kirjastomme ja kirjastoautomme on kun-
talaisten aktiivisessa käytössä ja haluamme edelleen tätä palvelua kehittää. 
Me Lopen Keskustassa haluamme toimillamme edistää edelleen monipuo-
lisia kulttuurin, liikunnan ja vapaa-ajanpalveluita ja tarjota eri-ikäisille lop-
pilaisille, niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin ikäihmisillekin mahdollisuuden 
harrastaa kotikunnassa. Lopen oppilaspaikkoja Riihimäen musiikkiopistossa ei 
tule laskea.

Näin korona-aikana luonto on ollut monelle korvaamaton virkistyspaikka. Lo-
pen luontopolut ovat täyttyneet jopa äärimmilleen. Lopen Keskusta haluaa 
nostaa esille uusien merkittyjen lähiluontopolkujen tarpeen. Tarvitsemme 
reittien hyvää suunnittelua ja luvituksia. Yhteistyötä maakunnallisen Hämeen 
Ilvesreitistön kanssa on syytä kehittää.

www.lopenkeskusta.fi





Sinä päätät, 
kuka päättää.

Kuntavaalit 2021
Ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021 
Ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021 

Vaalipäivä: 18.4.2021


