
LAPPEENRANTA – PARAS PAIKKA ELÄÄ JA OLLA 
Lappeenranta on upea kaupunki. Maakunnan veturina meillä tulee olla uskallusta ja
edelläkävijyyttä. Kaupunkimme moninaisista mahdollisuuksista tulee pitää ääntä.
Positiivista kuvaa kotikaupungista voi ylläpitää meistä jokainen. Vahvuutemme tulee
perustua laajaan yhdessä tekemiseen. Lappeenrannassa jokaisella asukkaalla tulee olla
mahdollisuus onnistua, yrittää ja tehdä valintoja uudelleen.  Lappeenrannan Sosialidemok-
raatteina olemme sitoutuneita kehittämään Lappeenrantaa entistä vetovoimaisemmaksi.
Kehittämisen tulee olla koko kaupungin kattavaa, kuntalaisia kuuntelevaa ja rohkeasti
uudistava. Suhtaudumme kotikaupunkimme päätöksentekoon perehtyen ja vastuullisesti.
Haluamme olla luomassa rakentavaa poliittista keskusteluilmapiiriä, jossa asiat ovat
keskiössä. Lappeenranta ja kaupunkimme asukkaiden hyvinvointi on meille demareille
sydämen asia.     

VIIHTYISÄ JA VETOVOIMAINEN MAAKUNTAKESKUS
Ihmisten hyvä elämä syntyy toimivasta arjesta, monipuolisista mahdollisuuksista sekä
ainutlaatuisen luonnon tuomasta rauhasta. Tähän kaikkeen on meillä Lappeenrannassa
hyvät edellytykset ja näistä edellytyksistä on puhuttava aktiivisesti myös ulospäin. Upea
Saimaa, matkailun moninaiset mahdollisuudet sekä kaupunkimme saavutettavuus
monelta suunnalta vahvistaa asemaamme ja mahdollisuuksiamme. Myös Teollisuudella
on Lappeenrannassa vahva rooli. Teollisuus mahdollistaa työtä ja osaamista, mutta sen
tulee toimia ympäristöarvoja kunnioittaen. Green Leaf -voittajana osoitamme 
 ympäristökysymyksissä edelläkävijyyttä ja näin tulee olla myös jatkossa. 

Tiet ja väylät pidetään kunnossa, jotta liikkuminen on helppoa.

Upeita luontokohteitamme vaalitaan ja huolehditaan viihtyisyydestä myös

Rakentamisen ja kaavoituksen tulee tukea viihtyisää kaupunkikuvaa.

Pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen edellytyksien parantaminen.

Hankinnoissa huomioitava paikallinen työllistävyys ja laatu.

Yrittämisen ja yrittäjyyden tukeminen, jotta työtä ja tekemistä on tarjolla.

kaupungin keskustassa ja lähiöissä.

HYVINVOINTIA LAPPEENRANNAN ASUKKAILLE
Lappeenrannan vahvuus on sen asukkaissa. Jokaisella lappeenrantalaisella tulee olla
mahdollisuus saada terveyttä ja hyvinvointia tukevaa palvelua. On myös voitava luottaa
siihen, että elämän haasteellisissa tilanteissa turvaverkko kantaa ja tukea on saatavilla.
Jaksamisen haasteet koettelevat tänä päivänä monia ja kynnys avun saamiselle mielen-
terveyden ja jaksamisen pulmissa tulee olla matala. Erityisesti nuorten mielenterveys-
palveluihin tulee panostaa entistä paremmin. Hyvät palvelut tukevat asukkaiden osalli-
suutta ja hyvinvointia oli sitten kyse ikääntyvästä kuntalaisesta, lapsiperheestä tai kenestä
meistä hyvänsä. Palveluiden kehittämisen keskiössä on oltava ihminen ja hänelle tuotetta-
vien palveluiden oikea-aikaisuus, saatavuus ja laatu. Koronapandemia on kuormittanut
perheitä ja lisännyt ikäihmisten yksinäisyyttä. Jotta kaikki selviävät vaikeasta ajasta,
tarvitaan tasa-arvoisia panostuksia tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Toimiva palveluverkko, joka on kaikille saavutettavissa

Arvostus kunnan omalle työlle ja työntekijöiden hyvinvoinnille

Matala kynnys mielenterveyspalveluihin. Palvelun piiriin on päästävä nopeasti ja

mutkattomasti. 

Ikäihmisille ja erityistä tukea tarvitseville riittävät tukipalvelut ja huomio omaishoitajien

jaksamiseen.

 Pidetään huolta Lappeenrannasta, Lappeenranta pitää huolen meistä.



Tulevaisuus kasvaa lapsissa ja nuorissa ja siksi on velvollisuutemme tehdä kaikkemme,
että jokaiselle lapselle ja nuorelle on tarjolla laadukas oppimisen polku varhaiskasva-
tuksesta aina korkea-asteelle asti. Valtakunnallinen linjaus toisen asteen oppivelvolli-
suudesta tukee jokaisen mahdollisuuksia ja myös Lappeenrannassa tulee varmistaa
monipuolinen toisen asteen tarjonta. Vahvoja osaajia kasvaa, kun jokainen voi luottaa
siihen, että tarvittaessa saa tukea ja omia vahvuuksia arvostetaan. Aikuisten tehtävä on
tukea kasvua ja asettaa myös rajoja. Kiusaamisen ja syrjinnän osalta tulee nolla-
toleranssi. Siihen päästään kun arjessa on riittävästi aikuisia tukemassa rakentavaa
vuorovaikutusta. Opettajien lisäksi tärkeässä roolissa ovat myös muun muassa
kuraattorit, nuorisotyöntekijät sekä koulunkäynnin ohjaajat. Nopeasti muuttuvassa
maailmassa tarvitaan myös joustavaa ja osaamista vahvistavaa koulutusta aikuisille. 

    
Varmistetaan riittävät ja monipuoliset resurssit varhaiskasvatukseen ja koulujen

arkeen.

Rakennetaan kokonaista koulupäivää, jossa harrastusten kirjo on tarjolla

Varmisteteen terveet ja turvalliset oppimisympäristöt ja kohtuulliset

Monipuolinen ja työelämän tarpeisiin reagoiva koulutustarjonta, jotta nuorilla on

todellinen mahdollisuus jäädä rakentamaan tulevaisuutta kotipaikkakunnalle.

Yliopiston merkitys on Lappeenrannalle keskeinen. Huolehditaan yliopistokoulutuksen

edellytyksistä myös jatkossa.

oppilaille tutussa ympäristössä.

koulumatkat.

Hyvinvointi kasvaa, kun arjessa on tasapainoa. Liikunta ja kulttuuri kuuluvat kaikille.
Lappeenrannassa tulee vaalia monipuolisia liikkumisen, harrastamisen ja kulttuurin
mahdollisuuksia. Kaupunki on tärkeä toimija liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisessä,
mutta keskeinen rooli on myös seuroilla ja järjestöillä. Monipuolinen verkosto eri toimijoita
takaa monipuolisen tarjonnan ja kaikille mahdollisuuksia harrastaa ja toteuttaa itseään.
Kulttuuripalvelut, kirjasto ja muun muassa luontoliikkumisen edellytykset tuovat kaiken
ikäisten arkeen tärkeää lisää. Turvallinen, elävä ja viihtyisä lähiympäristö on meille kaikille
ensiarvoisen tärkeä voimavara. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua oman
kaupungin kehittämiseen. Asukastoiminnalla ja nuorisotyöllä on keskeinen ja tärkeä rooli
lappeenrantalaisten osallisuuden vahvistajana.

Vahvistetaan laadukkaiden lähiliikuntapaikkojen verkostoa ja tuetaan

lappeenrantalaisten harrastamisen mahdollisuuksia. Tekojäitä, ulkokuntosaleja ja

liikuntapuistoja tulee ulottaa yhä useampiin kaupunginosiin.

Varmistetaan, että jokaisella lapsella on vähintään yksi mielekäs harrastus

Tuetaan seurojen ja järjestöjen toimintaedellytyksiä, jotta niiden keskeinen

rooli hyvinvoinnin edistäjänä vahvistuu entisestään.

VAHVOJEN OSAAJIEN LAPPEENRANTA

LIIKKUVA JA ELÄVÄ LAPPEENRANTA

 Pidetään huolta Lappeenrannasta, Lappeenranta pitää huolen meistä.

Pidetään kartalla mm: 

- Pulpin koulu
- Mäntylän päiväkoti

- Kaukaan koulu
- Nuorisotilat ja nuorten 

kokoontumispaikat

Pidetään kartalla mm: 

- Lähiliikunta-

paikat ja leikkipuistot
- Monipuoliset 
kirjastopalvelut


