
 

 

Keskusta – se kotimainen! 

Keskustan kuntavaaliohjelma 2021 Mäntyharjussa 

 

Asiat paranevat vain tekemällä 

Kotikuntamme Mäntyharju on tunnettu ja perinteinen maaseutukunta, jonka vahvuudet nojaavat 

toimivaan arkeen, monipuolisiin palveluihin, yrittämiseen ja monipaikkaiseen asumiseen. 

 Me keskustalaiset luottamushenkilöt toimimme Mäntyharjun perinteitä kunnioittaen, huomioimme 

kunnan vahvuudet ja etsimme avoimesti uusia toimintamalleja. 

Tulevaisuuden kunta on mielestämme kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten vuorovaikutusverkosto, joka 

mukautuu joustavasti erilaisiin tarpeisiin ja vastaa ajan haasteisiin. 

Kuntamme hyvä maine vahvistaa sen vetovoimaa. Kunnan markkinoinnin ja viestinnän on oltava aktiivista 

ja vahvuuksia korostavaa. 

 

Kohti sivistyksen ja oppimisen kotikuntaa 

Arvostamme koulutusta ja sivistystä sekä ihmisen elinikäistä itsensä kehittämistä ja oppimista. Jokaisessa 

lapsessa ja nuoressa on tulevaisuus, pääsy opintojen kautta työelämään on varmistettava. 

Meille on tärkeää, että: 

- Jokaiselle lapselle on tarjolla laadukasta ja toimivaa, perheille aitoja valinnanvaihtoehtoja mahdollistavaa 

varhaiskasvatusta.  

-Koulumatka on turvallinen sekä taajamassa että kuljetusoppilailla. Opintietään aloittavat kuljetuksessa 

olevat esikoululaiset tulee hakea kodin välittömästä läheisyydestä. 

-Perus- ja lukio-opetuksen voimavarat ovat riittävät ja oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan koko 

oppimispolun ajan. Lukion toimintaa tasokkaana ja vetovoimaisena yleislukiona tulee edelleen kehittää.  

-Lasten ja nuorten palveluja ja harrastustoimintaa järjestetään koulun yhteyteen, mielellään osaksi 

koulupäivää, lasten ja perheiden arjen sujuvoittamiseksi. 

-Kansalaisopistoa kehitetään monipuoliseksi oppimiskeskukseksi ja kirjastoa kuntalaisten olohuoneeksi. 

 

 

 



 

 

Yhteistyössä aktiivista elämää ja hyvinvointia 

Kaikkien kuntamme monipuolisten liikuntapaikkojen tulee olla tehokkaassa käytössä.  Liikunnan 

hyvinvointivaikutukset ovat merkittävät ja kunnan tulee toimia liikunnan innostajana! Kaikki kunnan tilat, 

kuten koulujen taito- ja taideaineiden tilat, liikuntapaikat ja kokoustilat, tulee olla varattavissa 

tilavarausjärjestelmän kautta ja järjestelmä toteutetaan selkeänä ja helppokäyttöisenä. 

Aktiivista kuntalaisuutta tulee edistää. Luodaan osallistava Mäntyharjun toimintamalli, jossa vakituiset ja 

vapaa-ajan asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa Mäntyharjun kehittämiseen. 

Yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat ovat kunnassa tärkeitä toimijoita. Yhteisöllisyys ja välittäminen luovat 

meille elämänsisältöä. Runsas ja monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden tarjonta lisää 

yhteisömme terveyttä ja hyvinvointia, kanssakäymistä ja onnellista elämää. 

 

Turvallinen elämä ja luottamus lähipalveluihin kaikenikäisille 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on tehtävä niin, että jokainen saa tarvitsemansa palvelun ja hoidon 

mahdollisimman lähellä. Turvallinen ja inhimillinen elämä kuuluu jokaiselle riippumatta siitä, asuuko hän 

kotona vai palveluasumisessa, kuntakeskuksessa vai maaseudulla. Palvelut pitää turvata kaikkialla.   

Olemassa olevia palveluita täydennetään liikkuvilla ja digitaalisilla palveluilla. Toimivat ja nopeat 

tietoliikenneyhteydet on oltava kaikkien saatavilla. Uudet toimintamallit turvaavat ja monipuolistavat 

palveluita ja tukevat yrittäjyyttä.  

Säännöllinen asiointiliikenne mahdollistaa maaseudulla asumisen myös ilman omaa autoa. Hyvät yhteydet 

mahdollistavat elinvoiman, yrittämisen ja liikennöinnin kaikkialla kunnassamme. 

 

Yhteistyöllä menestykseen – kunta toimii yrittämisen ja työllistymisen moottorina 

Mäntyharjun elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta ylläpidetään ja lisätään helposti saatavilla ja 

asiantuntevilla yrittäjien ja yritysten palveluilla, erityistä huomiota kiinnitetään aloittaviin yrityksiin. 

Luonteva ja avoin keskustelu yrittäjien, päättäjien ja muiden toimijoiden välillä lisää kuntamme vetovoimaa 

ja tuo asioihin monipuolista näkökulmaa. Mäntyharjuun kootaan yrittäjistä ja luottamushenkilöistä 

koostuva neuvottelukunta/ yhteistyöelin. Kehitetään Mäntyharjua yhdessä! 

 

Ilmastotyö on pieniä arjen valintoja – puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä 

Vastuullisten ja ilmastomyönteisten valintojen tekeminen pitää olla helppoa. Jätehuollon ja kierrätyksen 

tulee olla toimivaa. Resurssitehokkuus ja kiertotalous mahdollistavat kestävän kasvun. Kannatamme 

arkijärkeä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, uusia malleja biotalouteen ja puurakentamiseen, jossa 

pilottikohteiden kokemuksia kannattaa hyödyntää! 

 

 



 

 

Monipaikkainen asuminen on yksi Mäntyharjun mahdollisuuksista. Etätyöpisteitä ja -tiloja tarvitaan vielä 

lisää. Työ ja vapaa-aika viihtyisässä ympäristössä luonnon keskellä on osa elämäsi unelmaa. 

 

Kunnossa oleva talous palvelujen ja investointien kivijalkana 

Hallittu ja vakaa kunnan talous on meidän kaikkien etu. Kunnan verotuloilla ja valtion rahoituksella 

järjestetään muun muassa päivähoito, perusopetus, terveydenhoito sekä vapaa-ajanpalvelut. 

Kunnan järjestämät ja tuottamat arjen palvelut luovat pohjan hyvälle elämälle. Siksi on tärkeää, että ne 

soveltuvat joustavasti erilaisiin elämäntilanteisiin ja mahdollistavat onnellisen, omannäköisen elämän. 

Näistä ja monista muista sinulle ja läheisillesi tärkeistä asioista päätetään kunnanvaltuustossa, 

kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. Vaikuta äänelläsi! 

 

Keskusta – osaamista – sydäntä – järkeä 

 

 

 


