TURVALLINEN TULEVAISUUS
TEHDÄÄN NYT
Kuntavaaliehdokkaina me sitoudumme
työskentelemään seuraavien tavoitteiden
toteuttamiseksi Iisalmessa
Hyvät sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille
Maailman parhaat
koulut ja varhaiskasvatus kaikille
Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
Kuntavaalit 9.4.2017
Ennakkoäänestys 29.3. – 4.4.2017
Iisalmen Vasemmisto

Iisalmen vasemmisto ry:n ehdokkaat kunnallisvaaleissa 9.4.2017

86

Hartikainen Seppo
jakeluverkkoasentaja

87

Hirvonen Timo
yo-merkonomi

94
Laitinen Krista
työtön

Polvi Iivo

102

hallintotieteiden maisteri,
eläkeläinen

110

Ronkainen Harri
automyyjä, sit

88

Kallio Johanna
taidepedagogi,
kuvataideopettaja

95
Laitinen Pirjo

merkonomi, myyjä

103

Puurunen Kirsti

tradenomi, aluetoimitsija

111

Ruuskanen Teemu

insinööri, suunnittelija, sit

89

Kettunen Jaakko

herastuomari, eläkeläinen

96
Lappalainen Tanja
sairaanhoitaja AMK,
palveluesimies, sit

104

Puurunen Reino
liikenneopettaja

112

Ryhänen Asta

lähihoitaja

90

Korhonen Kaarina

laitoshuoltaja, eläkeläinen

97
Laukkanen Esko
eläkeläinen

105

Puustinen Elina

sosionomi AMK, kehitysvammayksiköiden esimies, sit

113

Väyrynen Teemu
eläkeläinen

91

Kouvalainen Seppo
postityöntekijä

98
Luostarinen Päivi
yo-merkonomi,
palkkasihteeri, sit

Repo Aarne
eläkeläinen

106

92

Kouvalainen Vilho
eläkeläinen

99
Mustonen Eeva

erikoissairaanhoitaja,
eläkeläinen, sit

107

Rissanen Kati

sosionomiopiskelija, teatteri-ilmaisun ohjaaja, sit

100
Nissinen Lauri
työnjohtaja

108

Roivainen Esko

jakeluverkkoasentaja

93

Knuutinen Seppo

eläkeläinen, pienyrittäjä

101
Pietikäinen Airi

tradenomi, eläkeläinen, sit

109

Roivainen Mirja
lähihoitaja,
laskentamerkonomi

Tule tapaamaan meitä torille lauantaisin ja
keskustelemaan kaupunkimme kehittämisestä.
Kuntavaalit 9.4.2017
Ennakkoäänestys 29.3. – 4.4.2017

Kuntavaaliehdokkaina me sitoudumme
työskentelemään seuraavien
tavoitteiden toteuttamiseksi
Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
•
•
•
•
•

Iisalmen sairaalan tarjoamat palvelut säilytetään nykyisen laajuisina
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan lähipalveluna
Maakunnan omia SOTE-palveluja ei yksityistetä eikä pakkoyhtiöitetä
Vanhusten kotihoitoon ja -palveluihin lisätään henkilökuntaa
Lisätään vanhusten asumispalvelupaikkoja

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
•
•
•
•

Sisätilaongelmaiset peruskoulut ja päiväkodit peruskorjataan pikaisesti
Kaikilla lapsilla on yhtäläinen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen
Peruskoulussa tuetaan jokaisen yksilöllistä oppimista
Jokaiselle peruskoulun päättäneelle on jatkokoulutuspaikka,
myös erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville

•

Maksuton päivähoito toteutuu

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
•
•
•

Huolehditaan riittävästä vuokra-asuntotuotannosta
Rakentamisessa huomioidaan vanhusten ja vammaisten erityistarpeet
Toteutetaan kaupungin, Petterinkulman ja soten yhteistoimin senioritalo

•

Kävely- ja pyöräilyreittejä lisätään

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
•
•
•
•
•

Kaavoitus- ja liikennepolitiikka tukee elinvoimaa
Yrityspalvelut auttavat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä
Hankinnoilla tuetaan paikallista ja vastuullista yritystoimintaa
Pitkäaikaistyöttömiä tuetaan ja työllistetään
Jokaiselle nuorelle turvataan koulutus- tai työharjoittelupaikka

•

Työttömille turvataan säännölliset terveystarkastukset

Iisalmen Vasemmisto

