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Puumalan Keskusta – tekee toiveista totta 

                                                                                                                                                  

1. Turvaamme tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään Puumalassa. Työpaikkoja, 

peruspalveluja, koulutusmahdollisuuksia, liikenneyhteyksiä ja nopeat verkkoyhteydet on oltava 

myös Puumalassa. 
  
2. Vastaamme ihmisten toiveisiin useamman paikan elämästä. Jotta arki sujuu, 

etätyömahdollisuuksia pitää luoda ja parantaa, panostaa teihin ja verkkoyhteyksiin ja hyödyntää 

rohkeasti tekniikan mahdollisuuksia. 
  
3. Meille on tärkeää, että ihmiset luottavat ja osallistuvat päätöksentekoon. Edistämme aktiivista 

kuntalaisuutta. Tämä tarkoittaa mm. kuntalaisten kuulemista ja oma-aloitteista vaikuttamista, 

sujuvaa tiedonkulkua ja tekniikan laajempaa hyödyntämistä. 
  
4. Kun perheet voivat hyvin, yhteiskuntakin voi hyvin. Rakennamme kuntaa, joka ottaa huomioon 

erilaisten perheiden tarpeet, myös yksinasuvien. Tämä tarkoittaa mm. lähipalveluita ja 

kohtuuhintaista asumista erilaisiin elämäntilanteisiin, matalan kynnyksen kotiapua, 

lapsiperheiden palveluihin panostamista sekä lähikoulua ja -päiväkotia. 
  
5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja ne pitää saada läheltä jokaiselle, vauvasta 

vaariin ja muksusta mummoon. Samalla terveyden ja hyvinvoinnin eroja on kavennettava. Vain 

näin takaamme onnistuneen sote-uudistuksen. 

6. Oppiminen, kulttuuri ja liikunta ovat tärkeä osa jokaisen hyvää elämää ja alueen elinvoimaa 

Puumalassa. Niihin pitää olla mahdollisuus kunnassamme kuntalaisen tulotasoon katsomatta. 
  
7. Kunta on alueensa tärkein elinvoiman kehittäjä. Puumalan on oltava hyvä työnantaja, 

yritysmyönteinen toimija ja aktiivinen elinkeinoelämän mahdollistajia. Tämä tarkoittaa mm. 

yrittäjyyttä ja investointeja tukevaa kaavoitusta, ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä apua 

työllistämiseen. 
  
8. Huolehdimme siitä, että Puumalan kunnan asiat jäävät tuleville sukupolville paremmassa 

kunnossa kuin ne nyt ovat. Tämä pätee kaikkeen – niin talouteen, ympäristöön, kunnan 

kiinteistöihin kuin palveluihinkin. 
  

9. Meille järkivihreys on  käytännön tekoja. Huomioimme luonnon kaavoituksessa vapaaehtoisia 

ja kannustavia keinoja suosien, käytämme vastuullisesti tuotettua lähiruokaa ja uusiutuvia 

kotimaisia energianlähteitä ja suosimme etätyötä. Kunnan ilmastotyö on sekä pieniä tekoja että 

suuria innovaatioita. Siirrämme puheen ja teot ilmastoahdistuksesta ilmastoinnostukseen. 

Etsimme ratkaisuja ja vahvistamme tulevaisuususkoa. 
  
10. Huolenpito ja vastuu lähimmäisistä ovat tärkeä osa ihmisyyttä. Puumalan kunnan tulee tukea 

järjestöjä, jotta niillä on mahdollisuus toimia ja tehdä hyvää. Tämä tarkoittaa mm. toiminnan 

puitteiden tarjoamista ja kumppanuussopimuksia.  
 

mailto:unto.pasanen@gmail.com


 

     
Puumalan keskusta, ota yhteyttä: unto.pasanen@gmail.com 040-8347340 

 

 

Puumalan Keskustan tärkeimmät tavoitteet 

Monipaikkaista asumista pitää edistää 
 Puumalan kunnalle vapaa-ajan asukkaat ja matkailu ovat tärkeitä. 
 Vuokratuet ovat yksi tapa saada lisää asukkaita ja edistää työllisyyttä. Sillä on mahdollista 

tukea myös kahdella paikkakunnalla asumista. 
 Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on yksinkertaista ja helppoa. 
 Valtionosuuksien pitää huomioida kunnan todellinen, läsnä oleva väestö myös vapaa-

ajanasutuksen osalta. 
 Osa-aikaisilla asukkailla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan asioihin. 

   
Palvelut pitää turvata Puumalassa 

 Asukkaiden lähipalvelut pitää saada kohtuullisten etäisyyksien päästä. 
 Tarvitsemme tiestön kunnostamista ja tuettua joukkoliikennettä, palveluautoja ja –busseja 

eri väestöryhmien tarpeisiin. 
 Avustuksia digitalisaation kehittämiseen (myös haja-asutusalueella). Kuntalaisilla pitää olla 

mahdollisuus saada valokuituyhteys kohtuulliseen hintaan. 
  
Maaseutu energian, ruuan ja puun tuottajana 

 Maaseutu mahdollistaa monenlaisen yritystoiminnan. Kunnan tehtävä on luoda edellytyksiä 

yritysten syntymiseen ja kasvamiseen. 
 Energia tulee jatkossa tuottaa hajautetusti, mahdollisimman lähellä kuluttajia ja uusiutuvilla 

tavoilla. 
 Parantamalla kunnan hankintaosaamista pystytään hyödyntämään paikallista ruuantuotantoa, 

kuljetuspalveluja ja muuta paikallista yritystoimintaa kunnan palveluista ja ostoista 

päätettäessä  
 Kunta käyttää kotimaisia raaka-aineita aina, kun se on mahdollista sekä mahdollisimman 

paljon sesongin mukaista lähiruokaa. 
   
Turvallinen elämä pitää taata maaseudullakin 

 Yhteiskunnan pitää mahdollistaa turvallinen elämä Puumalassa. Tämä tarkoittaa 

panostamista sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksiin (perusväylänpito, yksityistiejärjestelmä ja 

Laajakaista kaikille -ohjelma) että poliisien määrän lisäämistä. 
 Vahvistetaan yhteisöllistä turvallisuustoimintaa kannustamalla kolmannen sektorin 

toimijoita mukaan pelastus- ja varautumisryhmien perustamiseen esimerkiksi 

myrskytuhojen varalta. Ryhmät muodostuvat vapaaehtoisista kolmannen sektorin toimijoista 

ja naapuriapua tarjoavista, joilla on sydämessään halu auttaa lähimmäisiä ja lähiyhteisöä. 
 Pelastusryhmien koordinointi sopii hyvin kunnalle tai pelastuslaitokselle. Ryhmien 

valmiuksia voidaan kehittää viranomaisten ja järjestötoimijoiden yhteistyönä olemassa 

olevien mallien pohjalta. 
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Koulutusta pitää saada läheltä 

 Puolustamme lähikoulua ja -päiväkotia. Turvallinen koulutie on tärkeä. 
 Yhteiskunnassa digitaitojen merkitys kasvaa koko ajan. Siksi digivalmiudet tulee laittaa 

kuntoon Puumalassa. Kaikenikäisten digitaitoja tulee parantaa. 
 Otetaan käyttöön sähköisiä oppimisympäristöjä myös lähiopetuksessa, lisätään opettajien 

digikoulutusta sekä panostetaan laitteisiin ja lisensseihin. 
 Digivalmiuksien parantaminen palvelee koulua ja oppilasryhmiä monipuolistamalla 

harvinaisempien kielten ja valinnaisaineiden tarjontaa. 
 Järjestöjen digikoulutuksiin tulee panostaa yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa. 
 Etäkoulun pitää olla ainakin osittaisena mahdollista Puumalassa.  
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