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Viihtyisät kaupunginosat ja kylät – koulut ovat tärkeitä lähipalveluita
Elinvoimaiset ja viihtyisät kaupunginosat ja kylät ovat keskeinen edellytys asukkaiden hyvinvoinnille.
Kaupunginosat ja kylät tarvitsevat kaavoitusta, tontteja ja lähipalveluita kuten päiväkoteja ja kouluja. Kylien
rakentamisen rajoittaminen ja olemassa olevien palvelujen lakkauttaminen näivettävät nykyiset
asuinalueet. Se ei ole Porvoon edun mukaista. Eri kaupunginosia on kehitettävä tasapuolisesti. Omistus- ja
vuokra-asuntoja tulee olla tasaisesti kaupungin eri osissa.
Perhe- ja nuorisoystävällinen Porvoo – lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä
Lapsiperheet tuovat enemmän kuin vievät. Lasten päivähoitoon on perheille tarjottava vaihtoehtoja niin
kokopäivä- kuin osapäivähoitoonkin. Alakouluja on oltava eripuolilla Porvoota eikä lapsia tule keskittää
muutamaan suuryksikköön. Vanhempien laatiman sivistysverkon varjoraportin toimenpiteet tulee
toteuttaa.
Koulutuspalveluiden perustyön resurssit tulee turvata. Keskeistä ovat luokkakokojen kurissa pysyminen,
koulunkäynninohjaajien riittävä määrä ja oppilashuollon resurssit. Erityisopetuksen tarpeet tulee tunnistaa
ja niihin vastata asianmukaisilla tukitoimilla. Toisen asteen opintojen keskeyttäminen on lisääntynyt, joten
oppilaitosten ammatillisia tukitoimia tulee vahvistaa. Lapsia ja nuoria koskeviin päätöksiin tulee tehdä
lapsivaikutusten arviointi sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.
Yritysmyönteinen Porvoo – parkkimaksut pois ja yritysvaikutusten arviointi pätöksenteon tueksi
Porvoon tulee kehittyä ja kasvaa - eikä muodostua Helsingin nukkumalähiöksi. Kaupungin tulee luoda
mahdollisuuksia, eikä virkamieslähtöisesti tule päättää, mitä yritystoimintaa edistetään ja mitä ei.
Mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiseen on niin teollisuuden, palveluiden, kulttuurin kuin
matkailun alalla. Yritysten toimintaa voi tukea monilla toimilla kuten luopumalla maksullisesta
pysäköinnistä. Uusia kaavoja tehtäessä on huomioitava myös nykyinen toiminta, jonka
toimintamahdollisuuksia ei tule heikentää. Tulee ottaa käyttöön päätöksien yritysvaikutusten arviointi, jolla
parannetaan hallinnon kykyä huomioida yritysten tarpeet.
Kaupungin rakennuksien hyvä kunnossapito – tiloja yhdistyksille
Kiinteistöt on pidettävä hyvässä kunnossa ja sisäilmaongelmat ennaltaehkäistävä. Ennen uusien
rakennuksien rakentamista tai tilojen vuokraamista ulkopuolisilta on pidettävä huolta, että kaupungin
omistuksessa olevat omat tilat ovat täysimääräisessä käytössä.
Kaupungin tulee tukea yhdistysten ja seurojen toimintaa. Kouluissa ja päiväkodeissa on sopivia tiloja
lukuisten yhdistysten iltatoimintaan. Nyt tehokkaassa käytössä ovat vain liikuntasalit. Järjestöjen työn
vaikutus on merkittävä ja erilaiset yhdistykset aktivoivat porvoolaisia harrastuksiin ja vertaistukeen.
Avoin ja osallistava päätöksenteko
Porvoon kaupungin päätöksenteon tulee olla avointa ja tosiasioihin perustuvaa. Nykyisiä valta-asemia
muuttamalla toimintakulttuuria saadaan tervehdytettyä eikä esimerkiksi kaupungin kiinteistöhallinnan
ongelmia saa katsoa läpi sormien tai sivistysverkosta päättää virheellisin tiedoin. Porvoolaisten näkemyksiä
on kuunneltava. Keskusta on valmis kuuntelemaan.

