• tekemisen mahdollisuus
• oppiminen

Huolenpitoa

– huomennakin.
• yhteisöllisyys
• ennaltaehkäisy
• monimuotoinen
asuminen
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• luonnonläheisyys
• palvelua
läheltä
• saavutettavuus
• turvallisuus

Vesilahtelainen hyvinvointi tehdään yhdessä.

Sisulla ja
sydämellä.

Huomisen huolenp
Vesilahden Keskustan ehdokkaat
Vesilahtelaiset arvot kiteytyvät hyvin
luonnonläheisyyteen ja yhteisöllisyyteen,
on tärkeää että ne pysyvät myös kuntapäättämisen keskiössä. Hyvinvointi on
keskeinen osa jokaisen arkea ja kunnan
tehtävä on luoda sille hyvät puitteet.
Varhaiskasvatuksesta perusopetukseen,
sotesta kulttuuriin, liikkumisesta kaavoitukseen – kunnan tuottamat palvelut
kuuluvat päivittäiseen arkeen ja niiden
laadusta tulee pitää kiinni.
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Markku Ahde, sit.

Elämänkokemusta ja sitkeyttä
omaava yrittäjä. Taistellen
tasa-arvoisesti kaikkien vesilahtelaisten puolesta, välttäen
ylimääräistä politikointia.
Lapset ja perhe edellä.
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Kati Ajoksenmäki

Maanrakennusmestari.
Uudisasukas Latomaasta.
Elävän kotikunnan asialla.

Yhteinen huolenpito alkaa
kotikunnasta, arjen palveluista
Vaikutamme aktiivisesti Sote-mallin etenemiseen ja pyrimme pitämään huolta kaikkien
eduista säilyttääksemme tai parantaaksemme
jo tarjottuja sote-palveluja. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus on sydämen asiamme kuin myös riittävät resurssit tukitoimiin ja
oppilashuoltoon sekä sujuviin oppilaskuljetuksiin. Tuemme lämpimästi uusien innovaatioiden sisällyttämistä osaksi opetusmetodeja.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Syrjäytymisen ehkäisemistä ja kuntalaisten hyvinvointia ajatellen panostamme ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksiin eri puolilla kuntaa.
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Tuulia Kallioinen

Yrittäjä ja opiskelija Narvan kylältä. Vesilahti on kyliensä summa;
monipuolinen. Kuntalaisten
hyvinvoinnin ja palveluiden saatavuuden parantaminen uutena
vaikuttajana/luottamushenkilönä.
”Yhdessä tehden kohti huomista.”
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Jorma Karvinen, sit.

Merkonomi, kauppias. Vesilahtelainen vuodesta 1978.
Kunnanhallituksen varajäsen.
Erämies, kirjailija. Elämänkatsomus kristillinen. Tärkeää perhe,
ystävät, isänmaa.
”Tehty työ luo hyvän mielen.”

Elinkeinot ja yrittäjyys
Kunnan yrityksille tarjoamien palvelujen pitää
olla sujuvia, kaavoituksen ja tonttitarjonnan
monipuolista. Haluamme tukea uutta, olemassa olevaa ja kasvavaa yritystoimintaa
auttamalla liiketoiminnan eri vaiheissa. Maatalousyrittäjien mahdollisuudet ja jaksaminen
pitää turvata. Haluamme myös parantaa
kunnan viestintää avoimista työpaikoista ja
tukea paikallisia toimijoita lisäämällä tietoutta paikallisesta työstä. Kunnan hankinnoissa
tulee huomioida paikallisten yritysten mahdollisuudet.
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Miia Rajala, sit.

Terveyden- ja sairaanhoitaja
Kirkonkylältä. Henkilöstöjohtamisen opinnot yliopistossa.
MLL Vesilahti hallitus. Yhteistoiminta-alueen perhefoorumin
kuntajäsen. Äiti; kuusi lasta.
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Pertti Uusi-Erkkilä

Perheenisä ja maaseutuyrittäjä
Kokemusta monista eri luottamustehtävistä.
”Tavoitteena jättää jälkipolville
hyvän tulevaisuuden kunta;
turvallinen asua ja yrittää.”

pitäjät

Kuntavaalit 2017

Vaalipäivä 9.4. | Ennakkoäänestys kotimaassa
29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

www.huolenpitoa.fi

Virpi Alakoski

Hallintosihteeri Kirkonkylältä/
Riuttonkulmalta. Valtuutettu,
rak.- ja ymp.ltk:n pj. ja kahden
nuoren äiti, jolle tärkeää on
kaiken ikäisten arjen sujuvuus
ja yrittämisen edistäminen
koko kunnassa.
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Ari Arvela

Yrittäjä, maanviljelijä. Valtuutettu, khall. pj. Huolenpitoa
huomisesta. Vesilahti itsenäisenä. Hyvän palvelun terveyspalvelut lähellä huomennakin.
Yrittäjämyönteisyyden ja elinvoimaisuuden edistäminen.
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Miia Kinnari, sit.

”Olen nuori maanviljelijä
Koskenkylästä. Opiskelen
toista vuotta Mustialassa
agrologiksi.”
”Nuorta näkemystä kunnan
asioihin.”

16
Antti Uusi-Rasi

Tekninen tuki. Valtuutettu,
tarkastuslautakunnan jäsen,
valokuituhankkeen toimija,
kyläkerhon sihteeri.
”Niin metsä vastaa kuin sinne
huudetaan.”

Virpi Eskola

Lähihoitaja. Teinitytön äiti, joka tietää
mitä voisi olla arjen sujuvuus. Makuja Sote -uudistuksen teemaryhmän
jäs. Kasvatus- ja opetuslautakunta
varajäs., tekninen jaosto jäs. Superaktiivi. Yhdistysakt. nuoruudesta asti,
talkoolainen. ”Vastuuta ei voi ulkoistaa.”
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Ville Nurminen

Yrittäjä,
emäntä Hinsalasta.

6
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Tiina Uusi-Rasi
BBA, nuoriso- ja kulttuuritapahtumien järjestäjä. ”Sydäntäni
lähellä ovat nuorten, työttömien
ja vanhusten/eläkeläisten asiat.”
“Assuming makes an ASS out of
U and ME.”
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Jukka Harjula, sit.

Ins.amk. 36 v. perheellinen
Rämsööstä. Tarvitaan toimiva
tiestö, tietoliikenne ja palvelut.
Luottamus syntyy tasapuolisista päätöksistä, jotka perustuvat totuudenmukaisiin laskelmiin ja selvityksiin.
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Harri Penttilä

Luova ja luotettava päätöksentekijä. Maatalousyrittäjä, luomumaitotilallinen. Vesilahden valtuuston vpj. Vesilahden Keskustan vpj. Suomen nuorisoseurojen
hallituksen vpj.
harripenttila.com

13
Harri Pitkämäki

Kiinteistöpäällikkö.
”Kannatan avointa vuoropuhelua, jolloin voidaan saavuttaa yhteisesti sovittuihin
arvoihin ja tavoitteisiin perustuva osallistava Vesilahti.”
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Maksaja: Keskustan Vesilahden paikallisyhdistys ry
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Pidetään koko Vesilahti
elävänä ja vetovoimaisena
Vesilahti on turvallinen paikka asua ja haluamme
sen heijastuvan ihmisten arkeen elämäntilanteesta riippumatta. Lisätään asumisen vaihtoehtoja ja panostetaan monipuoliseen rakentamiseen mm. vuokra-asuntojen ja maisemaan
istuvien pienkerrostalojen muodossa. Tavoitteenamme on myös ikäihmisille sopivien asuntojen
rakentaminen palveluiden läheisyyteen.
Julkisen liikenteen palveluja on edelleen kehitettävä. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat
asumisen, yrittämisen

T YYNE ELÄÄ

AR VOK ASTA

VANHUUTTA JA SAA

INHIMILLISTÄ HOIVAA.

ja palveluiden saatavuuden keskeinen ehto ja
siksi valokuitusuunnitelmat on saatettava rakennusvaiheeseen mahdollisimman pian.
Hyvinvointi
Soteuudistuksen osana siirtyy ennaltaehkäisevä
työ kunnilla entistä keskeisempään asemaan.
Haluamme vahvistaa yhteisen tekemisen mahdollisuuksia, sillä yksinäisyys
voi syrjäyttää. Kehitetään ja laajennetaan ulkoilualueita ja tarjotaan mahdollisuuksia nauttia
puhtaasta luonnostamme
monin eri tavoin. Kunnan
palvelut eivät yksinään riitä
kattamaan kaikkia elämän
osa-alueita ja siksi kunnan
onkin tärkeätä panostaa
yhdistysten, seurojen,
kyläkerhojen ja muun kolmannen sektorin toiminnan tukemiseen. Kulttuuri
ja historia ovat Vesilahden
vahvuuksia ja niiden esiin
tuominen on myös erinomainen tapa saada
matkailijoita seudulle.

