LAPPEENRANTA PITÄÄ
HUOLTA MEISTÄ

Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Vaikeina
aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät.
Meille tärkeintä on huolehtia toimivasta arjesta: niin että lapset saavat
hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaansa huolenpitoa ja meistä
jokainen työtä ja turvallisen arjen.
Haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain.
Laadukas varhaiskasvatus, tasa-arvoinen peruskoulutus ja osaamista
tukeva toinen aste ovat tae sille, että lapsemme ja nuoremme pärjäävät
myös tulevaisuudessa.
Toisen asteen muuttuminen aidosti maksuttomaksi helpottaa monen
perheen arkea. Haluamme tukea perheitä ja varmistaa, että elämän
isompien tai pienempien murheiden kohdatessa kukaan ei jää yksin.

Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Koronaepidemia on
entisestään korostanut kuntien roolia. Niissä pidetään huolta ihmisten
terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä alueen
elinvoimasta. Turvallisen arjen edellytyksenä on, että peruspalvelut
toimivat. Korjataan se, mikä on rikki ja kehitetään sitä, mistä kannattaa
pitää kiinni.
Rakennetaan yhdessä yhteiskuntaa, jossa jokaisesta ihmisestä
pidetään huolta. Tämä työ lähtee kunnista. Valitaan niihin arkemme
arvoiset päättäjät, jotka ovat valmiina tekemään työtä kuntalaisten
parhaaksi. Nyt on aika äänestää!

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri
Jokaisella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Ikäihmisten
ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on nyt vihdoin säädetty
lakiin. Jatkamme määrätietoisesti töitä jokaisessa kunnassa ja
kaupungissa sen eteen, että vanhustenhoiva laitetaan kuntoon. Jokaisen
tulee saada tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti, olipa kyse sitten
lääkäriin pääsemisestä tai kotihoidon antamasta avusta arkeen. Meille on
tärkeää, että jokainen ihminen voi ikääntyä ihmisarvoisella tavalla.
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Viime vuosina kuntien talousnäkymät ovat olleet haastavat, mutta Lappeenranta on
selvinnyt vähintään kohtuullisesti. Viime vuosien varovasti ylijäämäiset tilinpäätökset
eivät kuitenkaan anna varaa holtittomiin ratkaisuihin. Palveluista tulee huolehtia ja
kaupunkia kehittää, mutta samalla on hoidettava taloutta vastuullisesti.
Nykyisille ja tuleville lappeenrantalaisille tulee rakentaa kaupunkia, jonka talous on
kestävällä pohjalla, jossa palvelut pelaavat ja joka tarjoaa arkeen ja elämiseen sujuvat ja
viihtyisät puitteet. Tulevaisuutta tulee rakentaa myös ympäristön ja ilmaston kannalta
kestävälle pohjalle. Lappeenrannassa upea luonto ja Saimaa ovat muistuttamassa meitä
päivittäin siitä, miten tärkeä puhdas ympäristö on.
Lappeenrannan vahvuus on ollut ja on toivottavasti jatkossakin yhdessä tekeminen.
Jokaisen on syytä ymmärtää, että kaupunkia kehitetään yhteistyöllä, vilpittömästi
asukkaiden parhaaksi. Eripuolilta kaupunkia tulevat tarpeet ja näkökulmat on syytä ottaa
päätöksenteossa huomioon. Lappeenranta on laajalle ulottuva kaupunki ja se tulee
huomioida myös niin palveluverkon, liikuntapaikkojen kuin vaikka teiden kunnossapidon
osalta. Mahdollisuuksia meillä on, kun huolehdimme yhdessä kaupungin ja koko EteläKarjalan edunvalvonnasta!
Lappeenranta on tässäkin ajassa pystynyt tekemään rohkeita päätöksiä. Rakennamme
neljä uutta koulua sekä jäämonitoimihalli ja sisäliikuntahalli rakentuvat lähivuosina.
Näissä päätöksissä on vahva katse tulevaisuuteen ja nuoriin.
Tässä lehdessä on lappeenrantalaisille tarjolla ehdokasjoukko, joka on vahvasti sitoutunut
vastuullisesti kehittämänään kotikaupunkiamme. Käytä äänioikeuttasi kuntavaaleissa!
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kaupunginhallituksen puheenjohtaja

erikoissairaanhoitaja, eläk. 70v
Olen valtuutettu sekä kulttuurija liikuntalautakunnan pj. Sydäntäni lähellä on kuntalaiset
vauvasta vanhukseen, luonto
kulttuuri ja liikunta.

kunniakonsuli, 54v. Olen ollut jo
pitkään mukana luottamustehtävissä. Mottonani on, että
ketään ei jätetä taakse! Lähipalveluihin päästävä kävellen.

palotarkastaja, 34v. Minulle
tärkeitä teemoja ovat turvallisuus, yhdenvertaisuus ja
yhteistyö.

lähihoitaja, 52v. Haluan olla
vaikuttamassa kuntalaisten
hyvinvointiin, työllisyyteen sekä
viihtyvyyteen kotikaupungissa.

linja-autonkuljettaja, 57v.
Minulle on tärkeää, että
palvelut pelaavat ja ihmiset
viihtyvät Lappeenrannassa.

maastosuunnittelija, 64v .
Pitkällä kokemuksella kotikaupungin hyväksi! Sujuvan
arjen, työn ja tulevaisuuden
puolesta!

elementtityöntekijä, 37v. Olen
perheenisä Pontukselta.
Arjen työn ja perhe-elämän
kokemusta päätöksentekoon!

procurement specialist, 37v
Olen tällä hetkellä mm. tarkastuslautakunnan jäsen ja LPR:n
seudun PRO:n pj. Harrastuksenani musiikin tekeminen.

lähihoitaja, sairaanhoitajaopiskelija, 21v. Tuon nuorta
varmuutta ja näkemystä
päätöksentekoon. Nuorissa on
tulevaisuus!

prosessipäivämies, eläk, 71v.
Taustallani on pitkä kokemus
Joutsenon päätöksenteosta.
Teemana tasapuoliset palvelut
kaikille Lappeenrannan
asukkaille.

pelimyyjä, 63v. Vankkaa
neuvottelutaitoa,
yhteistyökykyä ja jämäkkyyttä
valtuustoon!

lähihoitaja, 54v. Olen 7 lapsen
äitinä tottunut organisoija ja
arjen ymmärtäjä. Lappeenrantaa tulee kehittää ihmiset
edellä!

sosionomi (AMK) asiantuntija
47v. Oon kolmen lapsen äiti,
vaimo ja aktiivinen vaikuttaja
Rauhasta. Miulle tärkeää on
perheiden hyvinvointi, toimivat
palvelut ja luontoarvot.

nuoriso-ohjaaja 45v. Olen
ihmisten kanssa toimiva
kehittäjä Joutsenosta. Haluan
tuottaa hyvä ympärilleni ja
myös päätöksentekoon.

aluepäällikkö, 39v. Olen äiti,
aktiivinen toimija ja asioihin
perehtyvä päättäjä Mäntylästä.
Yhdessä ja yhteistyöllä
rakennetaan tulevaisuutta ja
kasvua Lappeenrantaan!

kansanedustaja, 44v. Tuoreena
Lappeenrantalaisena tarjoan
vahvaa kokemusta, taitoa ja
sydäntä käyttöönne! Koska sinä
olet tärkeä.

palvelujohtaja 57v. Olen lastensairaanhoitaja, työsuojeluja nuorten lautakunnan pj.
valtuutettu 65v. Olen edelleen
Koulutus ja nuorten hyvinvointi
valmis johdonmukaiseen,
on minulle tärkeä teema!
pitkäjänteiseen ja vastuulliseen
päätöksentekoon.

kansanedustaja, johtava
sosiaalityöntekijä 63v. Olen
hyvinvoinnin vahva osaaja ja
puolustaja. Ikäihmisten, lasten
ja meidän kaikkien hyvinvointi
vaatii aktiivisia toimijoita!

Automaatioteknikko, asiantuntija, kuorolaulaja 61v. Työelämän vankkaa kokemusta tarjolla päätöksentekoon, oikeudenmukaisuus ja järjenkäyttö
edellä.

sähköteknikko, eläk. 70 v .
Pitkä kokemus hallitustyöstä.
Minulle on tärkeää yhdenvertaisuus, tasapuolisuus sekä
terveysturvallisuus. Pidetään
huolta vauvasta vaariin.

työteknikko, eläk. 70v. Olen
toiminut monissa luottamustehtävissä eri järjestöissä.
Tärkeinä teemoinani on mm.
koulutus ja liikunta.

käsityöläinen, 61v. Olen monessa mukana oleva lauritsalalainen. Boheemi kukkahattutäti
pitää kotiseudun hyväksi
toimimista todella tärkeänä.

teknikko, eläk. 74v. Olen
liikuntaa harrastava Joutsenon
eläkkeensaajien sihteeri.
Vaaliteemana Joutseno ensin!

ylioppilas, sairaanhoitaja opiskelija 21v. Olen entinen nuorisovaltuuston pj. ja sitä kautta
vaikuttamisesta innostunut.
Tarjoan uusia näkemyksiä ja
nuorta voimaa valtuustoon!

vartija, järjestyksenvalvoja 59v
Olen useissa tehtävissä
kokemusta hankkinut kahden
nuoren isä. Teemana pienten
ja heikompien puolella!
- Äänestä vaxi valtuustoon

yrittäjä, 35v. Olen asunut
Lappeenrannassa 9 vuotta.
Minulla on kansainvälisen
liiketoiminnan tutkinto.
Lappeenrannasta parempi
paikka kaikille - Yhdessä!

operaattori, luottamusmies 58v.
Olen rohkea vaikuttaja ja haluan
olla kehittämässä
Lappeenrantaa elinvoimaisemmaksi, ihmisiä ja yrityksiä
houkuttelevaksi paikaksi.

rehtori 38v. Päivittäin koulutuksen ja lasten parissa työskentelevänä tiedän, että investoinnit lapsiin ja tulevaisuuteen
ovat kannattavia!

lastenhoitaja, 64v. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella
luodaan pohja oppimiselle.
Suurella sydämellä pienten ja
perheiden puolesta!

kartoittaja, työsuojeluvaltuutettu 46v. Meidän valtti
on sininen Saimaa, edistetään
matkailua ja muuttoa puhtaan
Saimaan rannalle.

kuorma-autonkuljettaja,
omaishoitaja, 38v. Olen
perheen äiti Kivisalmesta.
Vaikuttamiseen motivoi
kokemukset työ- ja perheelämän saralta.

sairaanhoitaja (YAMK), 50v.
Olen tavallisen ihmisen asialla.
Tasa-arvoinen kohtelu ja
oikeudenmukaisuus ovat
minulle tärkeitä arvoja, samoin
työ, perhe ja hyvinvointi.

sairaanhoitaja, eläk. 65v
Minulle tärkeää on saada
kehittyvään Lappeenrantaan
työtä, kasvua ja toimeentuloa.
Laadukkaat palvelut tukemaan
kuntalaisten hyvinvointia.

vanhempi tietoturvaasiantuntija, 45v. Turvallinen
arki ja viihtyisä ympäristö
tekevät Lappeenrannasta
ainutlaatuisen!

telineasentaja, 40v. Olen
duunari ja sopimuspalokuntalainen Kivisalmesta.
Minulle on tärkeää, että
Lappeenrannassa on työtä ja
toimeliaisuutta!

koulunkäynnin ohjaaja, eläk.
70v. Minulle tärkeää on
hyvinvointi vauvasta vaariin.
Jokaista on autettava
hädänhetkellä.

henkilökohtainen avustaja, 61v.
Pidetään huolta myös heistä,
jotka eivät itse siihen kykene.

maataloustyöntekijä, 36v.
Olen ollut jo vuosia mukana
järjestötoiminnassa. Yhteinen
tekeminen on arvokasta ja
siksi lähdin ehdokkaaksi.

automaatioasentaja, 53v. Olen
liikuntaa sekä järjestö- ja aytoimintaa harrastava 1. kauden
valtuutettu. Teemanani:
Päätöksiä järjellä ja sydämellä

rehtori, eläk. 64v.
Demokraattista päätöksentekoa Lappeenrannan ja
lappeenrantalaisten hyväksi.

nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja,
toimistotyöntekijä 36v. Minulle
iloa ja vaikuttamisen halua tuo
lasten parissa toimiminen.

linja-autonkuljettaja, 50v.
Olen perheen isä Tirilästä.
Päätöksentekoon tarjolla
malttia, yhteistyökykyä ja
ymmärrystä!

omaishoitaja, varhaiskasvatuspäällikkö, eläk. 67v. Olen aktiivinen toimija Mäntylästä.
Ajassa kiinni oleminen ja
muuntautumiskyky takaavat
elinvoiman Lappeenrantaan!

kuvataidelehtori, opettaja, 52v.
Välittäminen, kulttuuri ja
puhdas ympäristö luovat
vahvan ja kestävän pohjan
hyvinvoinnille.

operaattori, 58v. Olen
aktiivinen järjestötoimija
Joutsenosta. Rakennetaan
yhdessä elinvoimaista
Lappeenrantaa!

aluetoiminnan asiantuntija,
51v. Olen kokenut järjestötoimija ja työelämän asiantuntija. Tarjolla on uutta
asiantuntijuutta valtuustoon
työ- ja perhe-elämän puolesta.

koulutussuunnittelija,
kasvatustieteen opiskelija 28v.
Äänestä kasvatus ja
nuorisoalan osaamista
Lappeenrannnan valtuustoon!

sairaanhoitaja (AMK), 47v . Olen
äiti ja välittävä vanhustyön
osaaja. Ikäihmisen hyvä hoito
edellyttää moniammatillista
asiantuntemusta.

insinööri (AMK), 36v. Uutta
virtaa tarjolla valtuustotyöhön!
Minulle tärkeää on työ,
koulutus, tasa-arvo.

automaalari, 54v. Olen
humaani duunari Lappeenrannan Alakylästä. Päätöksenteon täytyy mielestäni pohjautua tutkittun tietoon arvoja ja
aatepohjaa unohtamatta.

kauppias, eläk. 76v. Olen
aktiivinen liikunta- ja järjestötoimija Lappeenrannan Länsialueelta. Luodaan yhdessä
harrastamisen mahdollisuuksia kaikille!

Olen filosofian tohtori,
kauppatieteiden lisensiaatti ja
kokenut kuntapäättäjä. Olen
luotettava, määrätietoinen ja
aidosti inhimillinen toimija.

linja-autonkuljettaja, luottamusmies, 54v. Neuvottelutaitoa ja kokemusta päätöksentekoon. Tavoitteena
liikuttavan hyvä Lappeenranta.

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 Sosialidemokraatteina 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.

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
kaupungin keskustassa ja lähiöissä.
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.

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 mielenterveyden ja jaksamisen pulmissa tulee olla matala.
Erityisesti nuorten mielenterveyspalveluihin tulee panostaa entistä paremmin. Hyvät palvelut tukevat
asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia oli sitten kyse ikääntyvästä kuntalaisesta, lapsiperheestä tai kenestä
meistä hyvänsä. Palveluiden kehittämisen keskiössä on oltava ihminen ja hänelle tuotettavien 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.

Tulevaisuus kasvaa lapsissa ja nuorissa ja siksi on velvollisuutemme
tehdä kaikkemme, että jokaiselle lapselle ja nuorelle on tarjolla
laadukas oppimisen polku varhaiskasvatuksesta aina korkea-asteelle
asti. Valtakunnallinen linjaus toisen asteen oppivelvollisuudesta 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 oppilaille tutussa
ympäristössä
Varmisteteen terveet ja turvalliset oppimisympäristöt ja kohtuulliset koulumatkat
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.

Pidetään kartalla mm:
- Pulpin koulu
- Mäntylän päiväkoti
- Kaukaan koulu
- Nuorisotilat ja nuorten
kokoontumispaikat

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
kaikenikäisten 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.

Pidetään kartalla mm:
- Lähiliikunta-paikat ja
leikkipuistot
- Monipuoliset kirjastopalvelut

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.

lauantaina 29.5. klo 10-12
- jäätelöiden jakoa eri puolilla kaupunkia
lauantaina 5.6. klo 10 alkaen
- ilmapallojen jakoa koulujen päättäjäisten
kunniaksi

ENNAKKOÄÄNESTYS 26.5.-8.6.2021
VAALIPÄIVÄ 13.6.2021

