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Lempäälän
Kokoomus
Paremminvointikunta.

Muistathan
äänestää
vaalipäivänä
18.4.2021 tai
ennakkoon
7.-13.4.2021

Hyvinvointikunta
Lempäälän oltava turvallinen paikka asua, elää
ja yrittää. Tarjotaan kaikenikäisille kuntalaisille
oikea-aikaisia, saavutettavia ja laadukkaita
sosiaali- ja terveyspalveluja.
Panostetaan terveysliikuntaan, kunnan liikuntapaikkoihin ja ulkoilureitteihin (mm. Birgitan
polkuun) sekä aktivoidaan kuntalaisia pitämään
huolta omasta hyvinvoinnistaan.
Parannetaan ennaltaehkäiseviä palveluja,
jotka auttavat perheitä selviytymään ongelmatilanteista. Panostetaan perhetupien toimintaan
ja puututaan ajoissa syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten ongelmiin.

Ympäristökunta
Pidetään Lempäälä edelläkävijänä päästöjen
vähentämisessä ja kompensoinnissa. Tehdään
jatkossakin ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Toteutetaan maisemakukkapeltoja
kuntalaisten iloksi myös tulevaisuudessa.
Kehitetään seudullisia liikenneyhteyksiä ja
joukkoliikennettä, jotka mahdollistavat arjen
sujuvan liikkumisen ja nuorten omatoimisen
liikkumisen. Panostetaan lähijunaliikenteen ja
-asemien sekä liityntäpysäköinnin kehittämiseen. Edistetään pääradan perusparannusta,
lisäraiteiden rakentamista sekä tieverkoston
kehittämistä ja meluesteiden rakentamista.

Terveen talouden kunta
Pidetään kunnan tulot ja menot tasapainossa
verorasitusta lisäämättä. Varmistetaan, että
kunta kasvaa hallitusti ja palvelut pysyvät
kasvussa mukana. Siten voimme jatkossakin
turvata kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut.
Keskitytään olennaiseen, eikä lisätä kunnan
menoja holtittomasti.
Arvioidaan uusien investointien tarpeellisuus
ja pyritään edistämään niillä kuntalaisten
hyvinvointia ja työllisyyttä. Jatketaan työtä
kuntatalouden ennustettavuuden ja raportoinnin parantamiseksi sekä kunnan ostolaskujen
julkistamiseksi.

Elinvoimakunta
Tehdään Lempäälästä Pirkanmaan yrittäjäystävällisin kunta. Menestyvät yritykset luovat
työpaikkoja ja verotuloja mahdollistaen siten
peruspalvelujen tuottamisen. Kaavoitetaan
yritysalueita pääväylien varrelle ja lisätään
yritysten ja kunnan välistä yhteistyötä.
Kehitetään Sääksjärvestä kunnan toinen
palvelukeskus ja pidetään huolta myös kylien
elinvoimasta. Lisätään omakotitonttien kaavoitusta ja helpotetaan tonttien jakamista.
Mahdollistetaan maapoliittisessa ohjelmassa
yksityisten maiden kaavoittaminen. Ei käytetä
pakkolunastusta maanhankintaan.

Sivistyskunta
Tarjotaan jokaiselle koululaiselle laadukasta ja
motivoivaa opetusta sekä turvallinen koulu ja
toimiva oppimisympäristö. Varmistetaan, että
koulukiusaamiselle on nollatoleranssi ja että
tukea tarvitsevat lapset saavat sitä ajoissa.
Pidetään päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot
maltillisina. Tarjotaan jokaiselle koululaiselle
mahdollisuus harrastaa maksuttomasti koulun
yhteydessä. Kohtuullistetaan lasten perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja.
Aktivoidaan kuntalaisia monipuolisella kulttuuri- ja harrastustoiminnalla. Säilytetään
kirjastoverkko nykyisellään ja kehitetään
kirjastopalveluja myös sivukirjastoissa.

Päätöksentekokunta
Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta, sillä
jokainen on oman arkensa asiantuntija. Tämäkin tavoiteohjelma on tehty osin kuntalaisilta
kerätyn palautteen perusteella. Teemme
kunnanvaltuustossa aktiivisesti yhteistyötä
muiden ryhmien kanssa.
Olemme suoraselkäisiä ja perustamme
päätöksemme faktoihin. Myönnämme, jos
olemme väärässä. Otamme päätöksissämme
huomioon vaikutukset lapsiin ja perheisiin
sekä panostamme tiedolla johtamiseen.
Kuvassa valtuutettu Totti Hämäläinen.

Lempäälän Kokoomuksen valtuustoryhmä 2017-2021.

Valtuustokauden
2017-2021 kohokohtia
Veroprosenttia ei nostettu.

Kaavoitusta on tehostettu.

Päätös uimahallista tehty.

Matonpesupaikat säilyivät.

Hakkarin urheilukentän
mittava remontti.

Hoitoaikaperusteinen
maksu varhaiskasvatukseen.

Talouteen ennustettavuutta
raportointia kehittämällä.

Koulutilojen ongelmiin
puututtu tehokkaasti.

Eskarien ja koulujen ryhmäkoot pidetty maltillisina.

Menestys yrittäjyys- ja
elinvoimakilpailuissa.

Koko perheen tekojäärata
vireillä Hakkariin.

Tonttien jakamisen pilotti
parhaillaan käynnissä.

Lempäälän Kokoomus
Kari Tolonen

Jocka Träskbäck

vaalipäällikkö
0400 634 631
kari@eupr.fi

kunnallisjärjestön pj.
0500 660 869
jocka@jocka.fi

WWW
www.kok.fi
Facebook facebook.com/lempaalankokoomus
Instagram @lempaalankokoomus_official

