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yrittäjä, parturi-kampaa-
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kiinteistöpäällikkö, 53
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ensihoitaja, yrittäjä, 47 
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maanviljelijä, eläk., 65
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Mänttä-Vilppula

•  Monipaikkainen  
Mänttä-Vilppula

•  Mahdollistava   
Mänttä-Vilppula

• Mukana Mänttä- 
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• Nuorta maalaisjärkeä • www.facebook.com/  
JariHaapanenPoliitikko

• Luovuus, järkivihreys,  
 vastuullisuus

• Avoimesti ja yhteistyöllä  
elinvoimaa, luovuutta ja  
hyvinvointia

• Maltilla menestykseen 
ja parempiin päiviin!

• Positiivinen
• Rakentava
• Tasapuolinen

• Arjen asiantuntija
• Kuntalaisia kuunnellen
• EI utopioille

• www.facebook.com/liettya
• Peruspalvelut, turvallisuus
• Elinvoima, yhteistyö

• Talous kuntoon
•  Lisää työpaikkoja & yrityksiä
• Väestön vähenemisen  

loputtava

• Oikeudenmukaista ja tasa-
puolista päätöksentekoa

•  www.facebook.com/  
valtuutettuJannePeltola 

• Seutuyhteistyö
• Koko kaupungin hyvinvointi

• Lapsiperheiden hyvinvointi
• Pk-yritysten tukeminen
• Paluumuuttajien houkut-

teleminen

• www.artopirttilahti.fi
• Palvelut, elinvoima, väylät

• Hoidetaan tätä kaupunkia 
maalaisjärjellä järkevästi!



Keskustan  
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Mänttä-Vilppulassa
1. Monipuolisesti elinvoimainen Mänttä-

Vilppula. Elinvoima on kaupungin tehtävä 
itse. Kaikkia munia ei pidä laittaa samaan 
koriin, vaan elinvoima muodostuu useista 
pienistä virroista, eri puolella kaupunkiam-
me. Jokainen yritys, työnantaja, yksinyrittä-
jä ja yhdistys on meille tärkeä. Ilman yritys-
toimintaa ei ole kuntaakaan eikä verotuloja 
muodostu. Kaupungin määrärahojen olles-
sa rajalliset, on myös kolmas sektori meille 
todella tärkeä. Yhdistykset ja seurat sekä 
talkootyö näyttelevät merkittävää roolia 
elinvoiman luomisessa kaupungissamme.

2. Monipaikkainen Mänttä-Vilppula. Meiltä 
löytyy monia mahdollisuuksia. Laittamalla 
kaavoitus ja etätyömahdollisuudet kun-
toon, mahdollistetaan ympärivuotisten 
mökkiläisten siirtyminen vakituisiksi asuk-
kaiksi. Neljän taajaman kunnassa yhteistyö 
kyläyhdistysten ja -toimijoiden kanssa 
tulee olla saumatonta, jotta kehitystä ta-
pahtuu tasaisesti eri puolilla. Eri alueiden 
mahdollisuuksien markkinointi paitsi kau-
punkimme sisällä, mutta myös ulospäin, on 
edelleen puutteellista. Siihen täytyy puut-
tua, jotta muuttoliike saadaan käännettyä 
voitolliseksi. Kaupunkimme tarvitsee lisää 
asukkaita. Yhteistyö yli kuntarajojen oli-
si avattava mahdollisimman pian, paitsi 
kustannussäästöjä saadaksemme, mutta 
myös tasapuolisemmin saatavien palve-
luiden varmistamiseksi.

3. Mahdollistava Mänttä-Vilppula. Jokainen 
kuntalainen kaipaa arjen turvaa. Perus-
palveluiden tuominen lähelle tulisi olla 
mahdollista kaikille, joilla niille on tarvetta. 
Miksi kaupungin laidalta ajellaan jonossa 
toiselle laidalle, kun voitaisiin tuoda pal-
velu yhtenä päivänä lähemmäs kaupun-
kilaisia. Tämä ei ole kustannuskysymys. 
Rakentamisen rajoittamisesta mahdol-
listamiseksi, asiakaspalvelun ja ohjaami-
sen avulla. Mahdollisuus harrastaa, saada 
terveydenhoitoa. Mahdollistetaan yrittä-
minen, vahvistamalla yritysten toiminta-
edellytyksiä. Lisätään elinkeinotoiminnalla 
työpaikkoja, kaupungin houkuttavuutta, 
palveluita ja hyvinvointia.

Keskusta Mänttä-Vilppula vaaliteemat


