LÄHELLÄ

VIESTINTÄ JA LIIKENNE

Luodaan ympäristö, josta huokuu
yhteishenkeä, koetaan ylpeyttä kotikunnasta ja menestytään yhdessä
tekemällä. Kunnan tehtävä on erityisesti
asukkaiden hyvinvoinnin ja paikallisen
elinvoiman kehittäminen.

Elämme murrosvaihetta digitalisuuden
ja perinteisten toimintamallien käytössä: molempia tarvitaan vielä tulevaisuudessakin.

Rantasalmen vahvuuksia ovat maa- ja
metsätalous, matkailu, puurakentaminen, bioenergia, metalliteollisuus, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä kansalaisopisto. Pääperiaatteena voidaan pitää
hyvää läheltä. Pyritään hyödyntämään
lähiruokaa, lähienergiaa sekä osaamista
kunnassamme. Paikallisuus on tärkeä
kriteeri julkisissa hankinnoissa.

Rantasalmelaisuus

Kehitetään digitaalista viestintää,
unohtamatta perinteisiä menetelmiä.
Kirjastoauton palvelut tulee turvata
jatkossakin. Vaikka digitalisaatio vie
yhteiskuntaa eteenpäin on paikalle
päästävä myös hoitamaan asioita.
Teiden kunnossapitoon on suunnattava
nykyistä enemmän resursseja.

Pidetään kunnossa

ELINKEINOT
Toimiva elinkeinopolitiikka on elinehto
hyvinvoivalle kunnalle. Kunnan tulee
aktiivisesti luoda edellytykset nykyisten
toimintojen laajentamiselle sekä uuden
yritystoiminnan luomiselle. Työllisyys,
elinkeinorakenteen monipuolisuus sekä
innovaatiot tuovat elinvoimaa kuntaan ja
tämä vaikuttaa merkittävästi myös kunnan
vetovoimaisuuteen.
Tärkein tavoite tuleville vuosille on kunnan
elinkeinotoimintojen parantaminen kunta-

laisia ja yrittäjiä hyödyttäväksi. Resurssien
täsmällisellä kohdentamisella ja vuorovaikutustaitoisella henkilöstöllä voidaan
kehittää uusia toimintatapoja ja -malleja.
Elinkeinovaikutusten arviointi tulisi ottaa
huomioon päätöksenteossa.

Arjen hyvinvointia
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HUOLENPITOA RANTASALMELLA
RANTASALMELAISILLE!
TASAPUOLISUUS

STOP SYRJÄYTYMISELLE!

Kuntavaalit ovat merkitykselliset vaalit
maaseudun elinolosuhteiden säilyttämisen ja toimivuuden kannalta.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn
tulee panostaa vielä voimakkaammin.
Tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä eri
tahojen kanssa. Nuorille on tarjottava
monipuolista toimintaa paikkakunnalla.
Nuorisotyön taloudelliset edellytykset on turvattava huolimatta kireästä
taloudesta. Nuorille on järjestettävä
asianmukaiset toimitilat.

Lähtökohtana on, että jokaisella
asukkaalla on oikeus saada tarvittavat
ja kohtuulliset palvelut asuinpaikasta
riippumatta kunnassamme. Maantieteellisesti kuntamme on laaja.

Alkiolaisuus

AVOIMUUS
Päätöksenteon tulee perustua avoimuuteen sekä vuorokeskusteluun
kuntalaisten kanssa. Kunnan tulee
valmistautua maakuntauudistukseen
olemalla aktiivisesti mukana eri valmisteluvaiheissa.
Kuntalaisille on tärkeää tiedottaa vireillä
olevista asioista. Kunnan on myös tulevaisuudessa oltava hyvä ja vetovoimainen työnantaja, jonka arvoihin kuuluvat
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kunnan
työntekijöiden tulee olla osaavia, sitoutuneita ja motivoituneita. Kunnassa
on kehitettävä työoloja, täydennyskoulutettava henkilöstöä ja panostettava
johtamisen kehittämiseen.

Luottamus ja
Sitoutuneisuus

Etsivä nuorisotyö sekä erityislastentarhanopettajan palvelut tulee olla
käytettävissä, näin toimien pyritään
ehkäisemään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa syrjäytymistä ja samalla
turvataan kaikille lapsille mahdollisimman yhtäläiset valmiudet esi- ja
perusopetukseen.

Kaveria ei jätetä!

VAUVASTA VARTTUNEISIIN
Terveys- ja hoivapalveluiden hyvä laatu
sekä saatavuus on turvattava Rantasalmella. Ikääntyneiden mahdollisuutta
asua kotona on tuettava erilaisten
kotiin tarjottavien palveluiden
avulla. Huomioidaan vammaisten ja
erityisryhmien tarpeet.

Kunnossa kaiken ikää!

LAPSEN ETU
Kunnan on turvattava koko kunnan alueen
kattavat ja monimuotoiset varhaiskasvatuspalvelut kaikille lapsiperheille, perheen
asuinpaikasta ja hoidontarpeesta riippumatta. Hyvin toimiva varhaiskasvatus tukee
osaltaan kunnan elinkeinoelämää mahdollistaen vanhempien työssä käymisen ja
elinkeinon harjoittamisen.
Tulevalla valtuustokaudella on kuntamme
vuodelta 2011 oleva varhaiskasvatussuunnitelma päivitettävä vastaamaan nykyisiä
tarpeita. Tällä tavoin voimme turvata
parhaimmalla mahdollisella tavalla pienten

kuntalaistemme tervettä kasvua, kehitystä,
oppimista sekä samalla antaa päivähoitohenkilöstölle riittävät edellytykset tukea
vanhempia heidän kasvatustehtävässään.
Tavoitteena on muuttaa hyvä sekä hyvin
toteutettu varhaiskasvatussuunnitelma
osaksi kuntamme jokapäiväistä toimintakulttuuria.

Pidetään huolta
pienimmistä!

KOULUTUS
Koulutuspalvelujen ensimmäinen taso
alkaa jo esiopetuksesta. Taataan nuorille
laadukas opetuksen taso alkaen esikoulusta aina toisen asteen koulutukseen saakka
huolehtimalla henkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Erityisoppilaiden koulunkäynnin turvaaminen on tärkeää.

nen edellyttää uusimman tietotekniikan
hyödyntämistä opetuksessa ja merkittävää
tukea lukion musiikkiteatterilinjan kehittämisessä. Rantasalmen kunnan tulee tukea
oppilaita oppimateriaalien ja tietotekniikan
hankinnoissa. Samoin tukea tulee antaa
koulukyytien osalta.

Koulupalvelujen keskeisenä tavoitteena
on Tuusmäen kyläkoulun sekä lukion
säilyttäminen. Lukiotoimintojen kehittämi-

Ei oppi ojaan kaada!

TURVATTU VANHUUS
Kunnalliselle vanhusneuvostolle turvataan
riittävät resurssit ikääntyneiden kuntalaisten äänen kuulemiseen. Huomioidaan
ikääntyvien tarpeet kulttuuri-, koulutus ja
liikuntapalveluiden kehittämisessä.

Voimaa vanhuuteen!

Kaavoitus ja asuntotuotanto
• esteettömyys ja muu ikäystävällinen
suunnittelu
• monimuotoiset asumisen tarpeet

