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Rautalampilaiset  

Rautalammin Keskusta tulee takaamaan jatkossakin hyvät peruspalvelut kustannustehokkaasti tuotettuna. 
Palveluiden tuottamisessa hyödynnämme digitalisaatiota sekä yhteistyötä naapureiden kanssa.  

Keskustalainen perhepolitiikka on kuntalaista osallistavaa, mitä tehdään lähellä ihmistä. Tavoitteenamme 
on mahdollistaa malli, joka varhaisella tuella ja välittämisellä pystyy auttamaan jokaista kuntalaista.  

Selvitämme mahdollisuutta lisätä vanhusten perhehoitoa, ja tehdä siitä kannustavaa toimintaa esimerkiksi 
palvelusetelillä. 

Keskustalainen ajattelumme on, että pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Yhteisöllisyys on 
mahdollisuus, jota ei rahalla saa.  

Yhteisöllisyys 

Yhdessä tekemisellä on Rautalammilla pitkät perinteet. Kuntamme siivoustalkoot, pestuumarkkinat sekä 
urheilu- ja kulttuuritapahtumat eivät onnistu ilman yhteistä ponnistusta. Kiitos jokaiselle kuntalaiselle. 
Yhdessä olemme luoneet kulttuurin, jossa kaikkien osallistuminen on tärkeää ja huomionarvoista.    

Elinvoima 

Rautalammin Keskustan tavoitteena on toimia edellytysten luojana asumisen, elinvoiman, yrittämisen ja 
matkailun kehittämiselle. Luontoarvojen hyödyntäminen kaikessa päätöksenteossa otetaan aktiivisesti 
huomioon ja luontoarvoja hyödynnetään kaikkien kuntalaisten hyväksi sekä elinvoiman lisäämiseksi 
kuntaan.  

Koko pitäjä asuttuna 

Keskustan yksi perusarvo on pitää maaseutu elävänä ja asuttuna. Rautalammin Keskustalle on tärkeää 
huolehtia taajaman ulkopuolisista ihmisistä. Asuminen ja eläminen vaatii mm. toimivan tieverkoston ja 
palveluja. Keskustan tavoitteena on tukea julkista liikennettä, pitää voimassa yksityistieavustukset ja 
huolehtia siitä, että kuntamme tarjoamat palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien saavutettavia. 

Lukion säilyttäminen 

Oma lukio on meille voimavara. Aktiivisella markkinoinnilla opiskelijamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. 
Ratsastuslinja ja teatteri-ilmaisu ovat lukiomme vahvuus sekä mahdollisuus menestyä opiskelijoiden 
hankinnassa. Lukio tarvitsee ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita säilyäkseen. Suhtaudumme avoimesti 
kansainvälistymishankkeisiin ja niiden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. 

Yrittäjämyönteisyys 

Olemme edesauttamassa yrittäjien menestymistä Rautalammilla mahdollistamalla sopivat tontit 
yritystoimintaan sekä infran rakentamisella. Kehitämme yhdessä maakunnan ja naapurikuntien kanssa 
työvoiman saatavuusratkaisuja mm. räätälöidyillä koulutusohjelmilla yrityselämän tarpeisiin. 

Kannustamme jokaista kuntalaista osaltaan osallistumaan talkoisiin ja tukemaan paikallisia yrityksiä sekä 
tuottajia. Jokainen ostopäätös omalta kylältä on kotiin päin! 

Asukashankinta 

Rautalammin Keskusta edistää prosessia, missä kesäasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi 
mahdollistetaan vaivattomasti. Lisäksi pidämme yllä valtakunnallisessa 
keskustelussa ”kaksoiskuntalaisuutta”. Etätyö on mahdollisuutemme, joka edellyttää tietoteknistä infraa. 
Tähän olemme valmiita satsaamaan, ja näin saamaan uusia asukkaita kuntaamme. 



Rautalammin Keskustalle Kerkonkosken kyläkoulu on arvokas asia. Kerkonkosken markkinointi on lähtenyt 
hyvin käyntiin kuluvalla vaalikaudella ja markkinointia jatketaan määrätietoisesti. Uusien perheiden 
muuttaminen kylälle on koulunkäynnin jatkumisen edellytys Kerkonkoskella. 

Kuntapäättäjät 

Me keskustalaiset kuntapäättäjät arvostamme yhteistyötä yli puolue- ja kuntarajojen.  Kehitämme 
itseämme ja osaamistamme kunnallisesta päätöksenteosta, hallinnosta ja tarkasta taloudenpidosta koko 
ajan. Toimintamme on vastuullista ja avointa. Me kunnioitamme toinen toistamme, muita kuntapäättäjiä, 
viranhaltijoita, yhteistyökumppaneita sekä kuntalaisia. Tämä näkyy niin puheessa kuin tekojen tasolla. 
Kuntamme koko ajan tiukkenevaan talouteen olemme puolueena esittäneet vähennystä lautakuntien 
määrään ja jäseniin sekä tarkennusta kokouksien määriin ja kokouspalkkioihin. 

Itsenäinen Rautalampi on kuntalaisille ja kesäasukkaille turvallinen, viihtyisä, arvokas ja yhteisöllinen pitäjä 
myös seuraavat 460 vuotta. 

ÄÄNESTÄ KESKUSTALAISTA NIIN SAAT OMAN ÄÄNESI KUULUVIIN!  

KESKUSTA, RAUTALAMMIN TURVASATAMA! 

 


