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Luet tällä hetkellä vaaliohjel-
maa, jonka työstäminen on 
ollut perusteellinen ja pitkä 

prosessi.
Ohjelman sisältöä alettiin hah-

mottelemaan jo keväällä 2016 ja 
kesällä 2016 teetettiin kuntalais-
ten keskuudessa kyselyjä Järven-
pään nykytilasta ja tulevaisuuden 
toiveista sekä kartoitettiin mitä 
kuntalaiset näkevät mahdollisina 
uhkina tai pelkoina.

Edustajat vaali- 
ohjelman työryh-
mään valittiin mo- 
lemmista Järven-
pään Sosialidemo-
kraattisista puolue- 
osastoista – Järven- 
pään Työväenyh-
distyksestä ja Teri-
joen Työväenyh- 
distyksestä.

Molempien yh-
distysten johtokunnat ovat eväs-
täneet työryhmää ohjelman sisäl-
lön tuottamisessa.

Ohjelmalta toivottiin konkreet-
tisuutta ja kuntalaisia arjen tasolla 
koskettavaa. Sen tuli sisältää laa-
jempaa taustatietoa ehdokkaiden 
käyttöön ja sanomamme selkeyty-
mistä entisestään.

Ohjelma toimii myös vaalien 
välillä asiakirjana, jonka periaat-
teita odotamme mahdollisesti 
valittujen edustajiemme huomi-
oivan kunnan päättäjinä vaalien 
jälkeen.

Nuoriso nostettiin erikseen 
esiin ryhmänä, jonka toimeentu-
loon ja tulevaisuuden mahdolli-
suuksiin syrjäytymistäkin ehkäi-
sevänä toimenpiteenä toivottiin 
huomiota kiinnitettäväksi.

”Aivan uskomatonta työtä työryhmältänne!  
Yksi parhaita – jos ei paras kuntavaaliohjelma,  

jonka olen parin vuosikymmenen aikana lukenut. 
Onnittelut hienosta työstä.”

                                Maarit Feldt-Ranta, kansanedustaja (sd)

Samoin lapsiperheiden ahdinko 
on käsin kosketeltavaa ja tähän me 
haluamme muutoksen. Lapsissa 
on tulevaisuutemme ja tämä arvo-
jemme pohjalta näkyykin monessa 
osiossa ohjelmaan sisäänkirjoitet-
tuna.

Työryhmä on kokoontunut 
useita kertoja, joiden välillä työtä 
on tehty kirjoittamisen puitteissa.

Luonnokset vaaliohjelmasta 
on käsitelty molempien yhdistys-

ten johtokunnis-
sa ja niistä saadut 
kommentit sekä 
valtuustoryhmän ja 
muiden avainhen-
kilöiden huomiot 
on pyritty viemään 
ohjelmaan.

Tutustu ohjel-
maan rauhassa ja 
pohdi mitä mikäkin 
asiakokonaisuus si-

nun arjessasi vaikuttaa.
Jos koet olevasi kanssamme 

asioista samaa mieltä, niin tule ih-
meessä tekemään tulevaisuuden 
Järvenpäätä joukkoomme!

Jos haluat tukihenkilöksi kam-
panjan yhteydessä, laita viestiä 
Emmi Mäkiselle emmimakinen76@
gmail.com

Tehdään Järvenpäästä 
hyvä paikka meille kaikille 
yhdessä!

Vain  
äänestämällä  
voit vaikuttaa  

– käytä siis  
ääntäsi! 

Järvenpään 
sosialidemokraatit 

Järvenpäässä toimii kaksi 
aktiivista sosialidemokraattista 
työväenyhdistystä – Terijoen 
työväenyhdistys ja Järvenpään 
työväenyhdistys. Yhdistyksissä 
on yhteensä yli 300 jäsentä. 
Yhdistykset ja niiden jäsenet 
ovat vaikuttaneet merkittävästi 
Järvenpään kehitykseen jo 
useamman vuosikymmenen ajan.
 
Yhdistykset pitävät 
kokouksensa pääsääntöisesti 
kerran kuukaudessa. 
Kokoukset ovat avoimia ja 
niistä ilmoitetaan jäsenille 
jäsenkirjeellä, sähköpostilla 
sekä paikallislehdissä ja netissä. 
Lisäksi yhdistykset järjestävät 
erilaisia poliittisia tapahtumia ja 
tilaisuuksia ympäri vuoden.
 
Jos olet kiinnostunut yhdistysten 
toiminnasta, voit kysyä  
lisätietoja ottamalla yhteyttä 
yhdistysten puheenjohtajiin  
tai johtokuntien jäseniin. 
Yhteystiedot löydät Järvenpään 
demareiden nettisivuilta.  
Tule mukaan toimintaamme  
ja lähde kehittämään  
Järvenpäätä kanssamme!

Järvenpään Sosialidemokraatit
Päätoimittaja: Ari Kolehmainen
Kuvat: Flickr
Taitto: Merja Ruuskanen
Painosmäärä: 38 000 kpl
Paino: PunaMusta
Maaliskuu 2017
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Kuntavaaleissa päätetään Suomen suunnasta ja 
palveluiden tulevaisuudesta. SDP pitää aina kiinni 
ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Haluamme 

luoda hyvinvointia jokaiseen suomalaiseen kuntaan. 
Hyvinvoinnin edellytykset ovat korkea työllisyys ja 
toimivat palvelut.

Kunnissa on tärkeää tehdä ratkaisuja, jotka tukevat 
koulutusta ja sivistystä. Sivistys on kykyä tehdä valintoja, 
ymmärtää niiden seurauksia ja arvioida näitä seurauksia 
kriittisesti. Niin omassa elämässä kuin yhteiseksi hyväksi. 
Koulutus on tämän sivistyksen kivijalka. Viime vuosien 
yhteiskunnallinen kehitys meillä ja maailmalla on jälleen 
muistuttanut sivistyksen merkityksestä.

Koulutuksen ja sivistyksen lisäksi kulttuuriin ja liikuntaan 
on panostettava. Monissa perheissä ollaan vaikean paikan 
edessä. Kulttuuri ja liikunta ovat käyneet liian kalliiksi 
harrastaa. Maksut ovat nousseet kohtuuttomasti, eikä 
kaikilla perheillä ole enää varaa niitä maksaa. Kaikki lapset 
eivät siis pysy mukana. Seurojen, kuntien ja valtiovallan 
yhteistyöllä voimme ratkaista ongelman.

Päämäärämme on aina suojella heikommassa asemassa 
olevia ihmisiä. Jokainen meistä tarvitsee joskus tukea 
elämässään. Jos et muuten tiedä, mitä teet, asetu 
aina heikomman puolelle. Se on hyvä ohjenuora niin 
politiikassa kuin elämässä yleensäkin. Lopputuloksena 
on silloin oikeudenmukainen, ihmisen kokoinen ratkaisu.

Pidämme vahvasti kiinni pohjoismaisesta hyvin-
vointivaltiosta – palveluineen ja tukiverkkoineen. 
Tämä on paras tapa edistää tasa-arvoa Suomessa ja 
parantaa ihmisten arkea.

SDP on kaikkialla Suomessa asuvien puolue. Kuntien 
tulevaisuuteen vaikuttaa konkreettisesti se, miten 
Suomen eri alueita ja niiden elinvoimaisuutta 
vahvistetaan.  Haluamme kehittää kaupunkiemme ja 
kuntiemme elinvoimaisuutta. Tätä työtä haluamme 
tehdä yhdessä sinun kanssasi.

Pidetään kaikki mukana.

 

Antti Rinne 
SDP:n puheenjohtaja
 

Antton Rönnholm
SDP:n puoluesihteeri

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA
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Varhaiskasvatus, pe-
rusopetus, toisen 
asteen koulutus, 

elinkeinopolitiikka sekä 
sivistys-, kulttuuri- ja va-
paa-ajanpalvelut nousevat 
tulevaisuuden kaupungin 
tärkeimmiksi tehtäviksi. 
Tulevaisuuden kaupunki 
on siksi ennen kaikkea si-
vistyskaupunki, joka toimii 
ihmistä lähellä. 

Järvenpää on mahdolli-
suuksien kaupunki maa-
kuntajärven rannalla. Su-
juvat liikenneyhteydet 
sitovat kotikaupunkimme 
osaksi pääkaupunkiseudun 
työssäkäyntialuetta. 

Kaupunkimme alueella 
toimii tunnettuja kansa-
laisjärjestöjä ja urheilu-
seuroja, jotka rikastuttavat 
kansalaisten arkea. Tuu-
sulanjärven ympäristö ja 

JÄRVENPÄÄ 
MAHDOLLISUUKSIEN KAUPUNKI MAAKUNTAJÄRVEN RANNALLA 
Hallituksen maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten toteutuessa kuntien tehtävät 
tulevat muuttumaan merkittävästi seuraavalla valtuustokaudella. Jatkossa kuntien tärkein tehtävä ei 
enää ole sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Painopiste siirtyy ennaltaehkäi-
syyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.  

avulla ohjelmaa oli mah-
dollista parannella monil-
ta osin. 

Järvenpään sosialidemo-
kraatit suhtautuvat suurel-
la optimismilla Järvenpään 
tulevaisuuden mahdolli-
suuksiin. Turvattu tulevai-
suus kuitenkin edellyttää 
kaupungin luottamushen-
kilöiltä vastuullista ja 

rikas kulttuuriperintö te-
kevät Järvenpäästä myös 
kansallisesti merkittävän 
ja ainutlaatuisen kaupun-
gin. 

Tässä vaaliohjelmassa Jär- 
venpään sosialidemokraa-
tit ovat linjanneet kes-
keiset tavoitteensa vuo-
den 2017 kuntavaaleihin. 
Ohjelmassa on avattu 
sosialidemokraattien nä-
kemykset tulevaisuuden 
kaupungin rooliin ja teh-
täviin sekä tulevaan alue-
hallintoon ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjes-
tämiseen. 

Valmistelut vaaliohjelman 
kirjoittamiseksi aloitettiin 
keväällä 2016. Vaaliohjel-
matyöryhmä on kiitollinen 
kaikista kuntalaisten ja 
asiantuntijoiden antamis-
ta kommenteista. Niiden 
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päättäväistä politiikan-
tekoa. Kaupunki tarvit-
see sosialidemokraattisia 
luottamushenkilöitä nyt 
enemmän kuin koskaan. 
Tämän ohjelman periaat-
teiden mukaisesti me Jär-
venpään sosialidemokraa-
tit haluamme antaa oman 
panoksemme kaupungin 
kehittämiseen. 

Järvenpään  
sosialidemokraattien 

vaaliohjelmatyöryhmä  
2.12.2016

Ari Kolehmainen, Pirjo Komulainen 
Emmi Mäkinen, Eemeli Peltonen 
Hannu Rajala, Pekka Lindroos 

Jussi Turtola
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VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS  
KASVAVASSA KAUPUNGISSA
Kansainvälisten laskelmien mukaan yhden euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa  
myöhemmin jopa seitsemän euron arvoisen hyödyn. Perusopetuksen avulla puolestaan  
pidetään huolta siitä, että kehittyvän lapsen kasvu jatkuu onnistuneesti.

noisia yhteiskunnan toi-
mijoita. Samalla pääpaino 
tulee olla lapsen yksilöl-
lisessä kasvussa ja oman 
identiteetin muodostumi-
sen tukemisessa. Jokaises-
ta lapsesta ei tule yrittää 
kasvattaa samanlaista ja 
erilaisuutta on käsiteltävä 
rikkautena.

Järvenpäässä tulee tulevai- 
suudessa varhaiskasvatus- 

ta kehitettä-
essä ottaa pa-
remmin huo- 
mioon maa- 
hanmuuttaja- 
taustaiset että 
kotilapset.

Varsinkin maahanmuutta-
jataustaiset lapset ovat  
alati kasvava ryhmä kau-
pungissamme.

Lisäksi varhaiskasvatuk-
sessa on huomioitava eri-
tyisryhmät. Muun muassa 
vammaisella lapsella tulee 
olla mahdollisuus esteet-
tömään ja laadukkaaseen 
kasvatukseen yhdessä mui-
den lasten kanssa. Myös 
monikulttuurisuuden vah-
vistaminen ja omaksumi-
nen ovat tärkeitä varhais-
kasvatuksessa.

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS KASVAVASSA KAUPUNGISSA

Järvenpään sosialide-
mokraatit puolustavat 
varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen riittävää 
resursointia ja onnistunut-
ta toteuttamista kunnassa. 
Kaikki päätökset kunnassa 
on tehtävä lapsen etu edel-
lä. 

Jokaisella lapsella tulee 
olla oikeus kohtuullisiin 
ryhmäkokoihin, pysyviin 
sosiaalisiin suh- 
teisiin ja laa-
dukkaaseen
varhaiskasva-
tukseen sekä pe- 
rusopetukseen 
tutussa ja tur-
vallisessa ympäristössä tut-
tujen ja turvallisten aikuis- 
ten ja kavereiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen on ol-
tava jokaisen lapsen oikeus 
riippumatta vanhempien 
varallisuudesta tai henki-
lökohtaisista ratkaisuista. 
Laadukas varhaiskasvatus 
pienentää syrjäytymisen 
riskiä ja tukee lapsen ko-
konaisvaltaista kehitystä.  

Järvenpään sosialidemo-
kraattien mielestä varhais-
kasvatuksen tehtävänä on 
kasvattaa lapsista täysipai-

Lapsivaikutusten arvioin-
nissa arvioidaan etukäteen 
päätösesityksen vaikutuk-
sia lasten hyvinvointiin ja 
oikeuksien to-
teutumiseen. 
Ennakkoarvi-
ointi mah-
dollistaa eri 
vaihtoehtojen 
vertailun ja 
parhaan rat-
kaisun löytämisen. Se on 
myös tapa varmistaa YK:n 
lapsen oikeuksien sopi-
muksen edellyttämä lapsen 
edun harkinta lapsia kos-
kevassa päätöksenteossa. 
Tavoitteena on tarkastella 
päätösvaihtoehtoja lapsen 
ja nuoren näkökulmasta ja 
pyrkiä löytämään heidän 
hyvinvointinsa kannalta 
parhaita ratkaisuja. 

Lapsivaikutusten arviointi 
edistää ja vahvistaa lasten 
ja nuorten oikeuksia, osal-
lisuutta ja vaikutusmah-
dollisuuksia ja toimii myös 
suunnittelun ja päätök-
senteon apuvälineenä. 

Vaikutusten ennakko-
arviointi paitsi jäsentää 
valmistelua ja päätöksen-
tekoa, tekee myös näky-
väksi eri vaihtoehdot ja 
arvovalinnat. Päätöksen-
teko on avoimempaa, lä-
pinäkyvämpää ja osallista-
vampaa. Erityisen tärkeää 
lapsivaikutusten ennak-
koarviointi on silloin, kun 
päätöksellä on vaikutuksia 
haavoittuvassa asemassa 
olevien lasten hyvinvoin-
tiin.

Järvenpään sosialidemok- 
raattien mielestä lapsivai- 
kutuksia ei arvioitu riit- 
tävän kattavasti subjektii-
visen päivähoitorajoituk-
sen päätöksenteossa. Pää-

tös tehtiin taloudellisin 
perustein. Siksi edellytäm-
me, että puretun subjektii-
visen päivähoito-oikeuden

toteutuksen
lapsivaiku-
tuksia seura- 
taan aktii-
visesti ja jos  
ne ovat koh-
tuuttomia,
etsitään uu-

sia ratkaisuja tai perutaan 
päivähoito-oikeuden raja-
ukset.

Aloitteen sisältö
YK:n lapsen oikeuksien komitea on 
kehottanut Suomea tehostamaan 
pyrkimyksiään varmistaa, että lap-
sen edun periaate otetaan asian- 
mukaisesti huomioon kaikissa 
lainsäädäntö-, hallinto- ja oikeu- 
denkäyntimenettelyissä sekä kai-
kissa lapsia koskevissa ja lapsiin 
vaikuttavissa toimintopolitiikoissa, 
ohjelmissa ja hankkeissa ja että sitä 
sovelletaan niissä johdomukaisesti 
(lapsen oikeuksien komitean Suo-
mea koskevat päätelmät 2011, 
kappale 27). 

Tavoitteena on tarkastella pää- 
töksentekoa lapsen ja nuoren 
näkökulmasta ja pyrkiä löytä-
mään heidän hyvinvointinsa 
kannalta parhaita ratkaisuja. Lap- 
sivaikutusten arviointi edistää 
ja vahvistaa lasten ja nuorten 
oikeuksia, osallisuutta ja vaiku-
tusmahdollisuuksia. Se toimii myös 
suunnittelun ja päätöksenteon 
apuvälineenä. Arviointiin kuuluu 
oleellisena osana päätöstä koske-
vien lasten kuuleminen. 

Lapsivaikutusten ennakkoarvionti 
päätöksenteossa on erityisen 
tärkeää silloin, kun päätök-
sellä on vaikutuksia haavoittu-
vassa asemassa olevien lasten 
hyvinvointiin. Näitä ryhmiä ovat 
esimerkiksi maahanmuuttaja-
lapset, vammaiset lapset, turva-
paikanhakijalapset tai kodin ulko-
puolelle sijoitetut lapset sekä 
heikossa sosioekonomisessa ase-
massa olevien perheiden lapset. 

LAPSI- 
VAIKUTUSTEN  

ARVIOINTI 
OSAKSI  

PÄÄTÖKSENTEKOA

LAADUKAS  
VARHAISKASVATUS 

ON JOKAISEN  
LAPSEN OIKEUS
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JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT  
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Varhaiskasvatuksen	eri	toimintamuodot	turvataan	päiväkotitoiminnasta	

kerhotoimintaan. Varhaiskasvatuksen alueellisesta saatavuudesta  
pidetään kiinni myös jatkossa.

•	 Ryhmäkokojen	kasvattaminen	pidetään	kurissa.	Liiallinen	 
ryhmäkokojen kasvattaminen uhkaa heikentää lasten valmiuksia  
siirtyä perusopetukseen.

•	 Varhaiskasvatuksessa	turvataan	riittävät	resurssit	lapsen	 
yksilöllisen tuen tarpeen toteuttamiseen.

•	 Varhaiskasvatuksessa	otetaan	käyttöön	palveluseteli,	joka	 
monipuolistaa varhaiskasvatuksen järjestämistapoja ja lisää  
perheiden valinnanmahdollisuuksia varallisuudesta riippumatta

 
•	 Varhaiskasvatuslain	tavoitteet	toteutuvat	 

(www.varhaiskasvatuslaintavoitteet.fi)

•	 Henkilöstöresursseista	huolehditaan,	jotta	hetkellinenkään	resurssivaje	 
ei pääsisi heikentämään lapsen kehitystä tai hankaloittamaan  
perheen arjen sujuvuutta.

•	 Kunnassa	puretun	subjektiivisen	päivähoito-oikeuden	toteutuksen	
vaikutuksia seurataan.

•	 Perhetyössä	huomioidaan	muuttuva	maailma	ja	erilaiset	perheet	nykyistä	
paremmin. Monikulttuurisuus tuodaan myös Järvenpäässä vahvemmin 
osaksi perhetyötä.

PERUSOPETUS  
– KOULUSTA  

TURVALLINEN  
YHTEISÖ, JOHON 
KAIKKI OPPILAAT  

KOKEVAT  
KUULUVANSA

Peruskoulu tuottaa elä-
mässä tarvittavia perus-
tietoja ja taitoja. Perus-
opetuksessa tulee korostaa 
lapsen yksilöllisyyttä ja 
samalla kasvua yhteisöl-
lisyyteen sekä vastuuseen 
itsestään ja muista. 

Koulun merkitys lapsen 
hyvinvoinnille ja sitä kaut-
ta perheen jaksamiselle 

VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS KASVAVASSA KAUPUNGISSA

on suuri. Perusopetuksen 
tulee rakentua elämän 
ja ihmisoikeuksien kun-
nioittamiselle. Sen tulee 
ohjata niiden puolus-
tamiseen ja ihmisarvon 
loukkaamattomuuteen. 
Perusopetuksen tulee 
edistää hyvinvointia, de-
mokratiaa ja aktiivista 
toimijuutta kansalaisyh-
teiskunnassa. Tasa-arvon 
ja laajan yhdenvertai-
suusperiaatteen tulee olla 
tavoitteita, jotka antavat 
suunnan perusopetuksen 
kehittämiselle. 

Järvenpään sosialidemo-
kraatit muistuttavat, että 
perusopetuksen perustana 
on suomalainen kulttuu-
riperintö. Se on muodos-

tunut ja muotoutuu eri 
kulttuurien vuorovaiku-
tuksesta. Eri kulttuuri- ja 
kielitaustoista tulevat ih-

miset kohtaavat toisensa 
perusopetuksessa ja tu-
tustuvat monenlaisiin ta-
poihin, yhteisöllisiin käy-
täntöihin ja katsomuksiin. 
Asioita opitaan näkemään 
toisten elämäntilanteista 
ja olosuhteista käsin. 

Järvenpään sosialidemo-
kraatit tekevät töitä sen 
eteen, ettei yksikään kou-
luikäisen lapsen vanhempi 
joudu jäämään yksin vaille 
tukea ja palveluita. Van-
hempien jaksaminen tulee 
turvata ja vertaisverkosto-
ja kehittää. Lapseen koh-
distuvia kasvun ja kehityk-
sen paineita pitää pystyä 
lieventämään.

Järvenpään sosialidemo-
kraatit tunnustavat opet-
tajien ja vanhempien 
huolen, joka liittyy perus-
opetuksen uuteen ope-
tussuunnitelmaan. Vaikka 
opetussuunnitelmassa on 
myös paljon hyvää, tulee 
tätä alan ammattilaisten 
huolta kuunnella ja ryhtyä 
korjaaviin toimenpiteisiin 
kunnassa. Kaiken opetuk-
sen tulisi yleisemmin tu-
kea elämää ja siinä pärjää-
mistä, eikä opetusta tulisi 
rakentaa vain työelämän 
ehdoille.

http://www.varhaiskasvatuslaintavoitteet.fi
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VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS KASVAVASSA KAUPUNGISSA

JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT  
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA:

•	 Kouluverkko	pidetään	riittävän	kattavana.	Erityisesti	alakoulun	
oppilaiden osalta pyritään toteuttamaan lähimmän koulun periaatetta. 
Koulumatkat eivät kasva kohtuuttomiksi.

•	 Koulujen	ryhmäkoot	pidetään	kohtuullisena	eikä	niitä	kasvateta	
kestämättömästi. Samalla koulujen henkilöstöresurssit turvataan.

•	 Perusopetus	on	jatkossakin	maksutonta	eikä	esimerkiksi	luokkaretkien	
maksullisuus saa aiheuttaa eriarvoisuutta oppilaiden välille. Koulussa 
syntyviä mahdollisia sivukuluja tarkkaillaan.

•	 Perhekeskusten	toimintaan	panostetaan	ja	niiden	toiminta	tehdään	
tunnetuksi perheille koulujen kautta.

•	 Vanhemmilla	on	oikeus	ja	mahdollisuus	osallistua	omaa	lastaan	ja	
lapsensa kasvuympäristöä koskeviin keskusteluihin sekä päätöksiin 
yhdessä koulun kanssa. 

•	 Jokaiselle	nuorelle	tehdään	seitsemännellä	luokalla	hyvinvointiselvitys.	
Tavoitteena on tukea nuoren kasvua ja kehitystä, sekä turvata hyvä ja 
joustava siirtyminen toiselle asteelle.

•	 Kiusaamiselle	ja	häirinnälle	on	nollatoleranssi.	Kiusaamattomuus	kattaa	
myös vapaa-ajan ja internetin verkkomaailman.

•	 Uuden	perusopetuksen	opetussuunnitelman	ongelmiin	puututaan	ja	
niitä ratkotaan. Opettajien ja vanhempien huoli opetussuunnitelman 
muutoksista otetaan tosissaan.

•	 Kaikki	tiedotus	maahanmuuttajaperheiden	vanhemmille	tuotetaan	niin,	
että sen ymmärtävät vieraskieliset suomea osaamattomat vanhemmat. 
Tämä on tärkeä tavoite osana lasten ja perheiden kotoutumista.

•	 Kaikille	alakoululaisille	on	tarjolla	maksutonta	aamu-	ja	iltapäivätoimintaa.

www.jarvenpaa.sdp.fi/   www.facebook.com/jarvenpaandemarit/ @JarvenpaanDemar  9
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Järvenpään nuorisokes-
kuksessa toimiva Nuor-
ten ohjaamo on hyvä 

esimerkki nuoria tukevasta 
ja auttavasta kunnallisesta 
palvelusta. Ohjaamoa voi-
taisiin kuitenkin Järven-
pään sosialidemokraatti-
en mielestä kehittää vielä 
askeleen pi-
demmälle.

Ohjaamosta 
saavat neu-
voja pää-
sääntöisesti syrjäytymis-
vaarassa olevat nuoret. 
Myös monilla muilla ei-
syrjäytymisvaarassa ole-
villa nuorilla on kuitenkin 
myös vastaavia pohdintoja 
omasta tulevaisuudestaan 
ja myös heidät tulisi oh-
jaamon pystyä ottamaan 
huomioon paremmin.

Nuoret eivät myöskään 
usein tiedä, mihin kaikkiin 
tukiin ovat oman elämänsä 
rakennusvaiheessa oikeu-
tettuja. Emme voi pitää it-
sestään selvänä esimerkik-
si sitä, että jokainen nuori 
tietää miten ja mistä hakea 
vaikkapa asuntoa. 

Järvenpään sosialidemo-
kraatit korostavat, että 
omaa elämää rakennetta-
essa aikuisten ja päättä-
vissä elimissä toimivien 
tulee taata jokaiselle nuo-
relle elämän peruspilarit ja 
turvata niiden kantavuus. 
Tämä edellyttää tietoa esi-
merkiksi niistä palveluista, 
joihin nuoret ovat oikeu-
tettuja.

NUORET JÄRVENPÄÄN  
VOIMAVARANA  
JA YHTEISKUNNAN TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ 
Nuoret ovat Järvenpään ja koko suomalaisen yhteiskunnan tärkein voimavara. On pitkälti nuorten  
käsissä, millaiseksi kotikuntamme ja Suomi kehittyvät tulevaisuudessa. Järvenpään sosialidemokraatit 
arvostavat nuoria sukupolvia ja haluavat, että jokaisella nuorella on mahdollisuus toteuttaa unelmansa  
ja tehdä elämästään näköisensä.

NUORET JÄRVENPÄÄN VOIMAVARANA JA YHTEISKUNNAN TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ

Järvenpään sosialidemo-
kraatit kannattavat sitä, 
että Nuorten ohjaamopal-
velua kehitetään katta-
maan kaikki nuoret, jotka 
ovat neuvojen ja tuen tar-
peessa. Palvelun vieminen 
muun muassa peruskou-
luun sekä toiselle asteel-

le lukioon ja 
ammatilliseen 
koulutukseen 
olisi Järven-
pään sosiali-
demokraattien 

mielestä selvittämisen ar-
voista.

Tällä hetkellä liian moni 
nuori on myös Järvenpääs-
sä vailla työtä ja riittävää 
toimeentuloa. Moni nuori 
ei tiedä, miten töitä hae-
taan ja mistä niitä kannat-
taa hakea.

Järvenpään so-
sialidemokraa-
tit edellyttävät, 
että Järvenpääs-
sä etsitään ak-
tiivisesti uusia 
keinoja nuorten 
työllisyyden edistämiseksi. 
On tärkeää muistaa, että 
kaupunki pystyy tekemään 
paljon muutakin nuorten 
työllistämiseksi, kuin vain 
keskittyä tarjoamaan ke-
sätyöpaikkoja kaupungin 
palveluista.

Aivan liian moni nuori jää 
myös vaille kesätöitä. Kau-
punki työllistää joka kesä 
150 nuorta, mutta hake-
muksia tulee kaupungil-
le moninkertainen määrä 

työllistettyihin verrattuna. 
Vuonna 2016 hakemuksia 
kesätöihin saapui nuorilta 
peräti 806 kappaletta. Jär-
venpään sosialidemokraa-
tit korostavat yritysten ja 
järjestöjen kanssa tehtä-
vän yhteistyön merkitystä 
kesätyöpaikkojen luomi-
sessa. Kaupunki ei pysty 
yksin työllistämään kuin 
rajallisen määrän nuoria, 
mikä tekee yritys- ja järjes-
töyhteistyön tärkeäksi. 

Aikaisempina vuosina Jär-
venpäässä on järjestet-
ty joka vuosi Nuorta työ-
tä -messut. Järvenpään 
sosialidemokraatit  pyrki- 
vät palauttamaan messut 
jokavuotisiksi. Messut 
voitaisiin tulevaisuudessa 
toteuttaa seudullisesti 
yhteistyössä lähialueen 
kuntien kanssa. Näin niistä 

johtuva kustan-
nustaakka ja- 
kautuisi.

TE-palveluiden 
kautta haet-
tavan palkka- 

tuen kaltaista toiminta-
tapaa voitaisiin tutkia ke-
hitettäväksi myös kunnan 
sisälle. Kunta voisi tukea 
porrastetusti kunnan si-
sällä toimivia yrityksiä 
aina, kun ne palkkaavat 
järvenpääläisen nuoren 
edes osa-aikaiseksi. Nuo-
ret tarvitsevat kokemuksia 
ja työnäytteitä työllisty-
äkseen opintojensa päät-
tyessä. Myös vajaakuntoi- 
set nuoret tulisi saada 
mahdollisimman pian työ- 

elämään palkkatuen kaut-
ta.

Järvenpään sosialidemo-
kraatit ovat jo edellisellä 
valtuustokaudella ideoi-
neet runsaasti uusia tapo-
ja edistää nuorten työlli-
syyttä. Yksi konkreettinen 
keino, jolla nuorten työlli-
syyttä voitaisiin edistää, on 
esittämämme työllisyys-
kummitoiminta. Sosiali-
demokraattien aloite on 
johtanut työllisyyskummi-
toiminnan käynnistämi-
seen Järvenpäässä.

Työllisyyskummilta nuori 
saa apua työhakemuksen 
tekoon ja muuta opastus-
ta työpaikan etsimiseen. 
Työllisyyskummit ovat työ-
elämän kokeneita asian- 
tuntijoita. He haluavat 
antaa kokemuksensa nuo-
ren käyttöön työn haus-
sa. Lisäksi nuori saa työl-
lisyyskummilta tukea ja 
rohkaisua asioiden vie-
miseksi maaliin. Toimin-
tamallin tavoitteena on 
ohjata nuori työnhakija ja 
työntekijää tarvitseva yri-
tys yhteen ja siten edistää 
nuoren työnhakijan työl-
listymismahdollisuuksia. 
Työllisyyskummit toimi-
vat kiinteässä yhteistyössä 
Järvenpään Työllisyysyksi-
kön, Nuorisokeskuksen ja 
Keski-Uudenmaan TE-toi-
miston kanssa.

Nuorten asumisen ongel-
mat ovat vakavia ja niihin 
tulee puuttua ajoissa. Lii-
an monesti yhteiskunta 

NUORET  
TARVITSEVAT 

NEUVOJA JA TUKEA

NUORILLE
 TÖITÄ JA  

TOIMEENTULOA 
JÄRVENPÄÄSSÄ
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NUORET JÄRVENPÄÄN VOIMAVARANA JA YHTEISKUNNAN TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ

nojaa siihen, että nuori 
asuu vanhempiensa luo-
na tai vanhemmat tukevat 
omaan asuntoon siirtyvää 
nuorta. Näin ei kuitenkaan 
valitettavan monen nuo-
ren kohdalla ole.

Järvenpään sosi-
alidemokraatit 
ovat huolissaan 
siitä, ettei pää-
kaupunkiseu-
dulla ole tarjolla 
nuorille riittävästi kohtuu- 
hintaisia asuntoja suhtees-
sa kysyntään. Kohtuuhin-
taisia asuntoja tarvitsisivat 
erityisesti opiskelevat sekä 
työssäkäyvät nuoret.

Järvenpään sosialidemo-
kraatit pitävät tärkeänä, 
että kaupungin asunnon-
tuotannossa huomioidaan 
riittävällä tavalla kohtuu-
hintaisten asuntojen ra-
kentaminen. Järvenpään 
sosialidemokraatit näkevät 
kohtuuhintaisten asunto-
jen tuotannon elinehtona 
sille, että mahdollisimman 
moni nuori myös jää asu-
maan ja elämään Järven-
päähän.

Nuorten tukalan asunto-
tilanteen ratkaisemisek-
si on selvitettävä myös 
mahdollisuuksia yhteis-
asumismuodoista. Esimer-
kiksi palvelutaloissa eri 
puolilla Suomea on kokeil-
tu vanhusten ja nuorten 
yhteisasumista. Tässä asu-

mismuodossa nuori saisi 
kohtuuhintaisen asunnon 
ja sitoutuisi esimerkiksi ul-
koilemaan samassa talossa 
asuvan vanhuksen kanssa.

Nuorten syrjäytyminen on 
yksi yhteiskun-
tamme suurim-
mista vaaroista 
ja sen torjumi-
seksi tulisi teh-
dä kaikki mah-
dollinen.

Yhteiskunnalla ei ole varaa 
menettää yhtäkään nuorta 
syrjäytymiselle. Opiskelu-, 
työ- ja harjoittelupaikka 
sekä mahdollisuus har-
rastamiseen ovat parhaita 
keinoja syrjäytymisen tor-
jumiseksi.

Harrastaminen ja vapaa-
ajan toimintamahdolli-
suudet vaikuttavat suures-
ti nuorten hyvinvointiin 
ja kasvuun tasapainoisiksi 
yhteiskunnan jäseniksi. 
Suomen pitkittynyt taan-
tuma näkyy selkeästi nuor-
ten harrastamisessa. 

Valitettavan monella ei 
ole mahdollisuutta har-
rastaa muuta kuin kave-
reiden kanssa hengailua 
kaduilla tai kauppojen tuu-
likaapeissa. Monen itse- 
näistyneen nuoren mah-
dollisuuksia rajaa taloudel-
linen tila ja perhetaustat 
tämän tukena. Järvenpään 
sosialidemokraattien mie-

lestä kaupungissa tulisi 
tiedottaa enemmän niis-
tä mahdollisuuksista, joi-
ta kaupunki jo nyt tarjo-
aa nuorille. Lisäksi uusia 
mahdollisuuksia vapaa-
ajanvietolle tulee määrä-
tietoisesti etsiä yhdessä 
seurojen, järjestöjen ja yri-
tysten kanssa.

Nuorisotyö on tärkeässä 
asemassa ennaltaehkäise-
vänä toimintana. Järven-
pään sosialidemokraatit 
haluavat turvata nuoriso-
työn  resurssit 
ja kasvattaa 
niitä mahdolli- 
suuksien mu- 
kaan. Nuoriso- 
talojen auki-
oloajat ja si-
jainnit ovat 
seikkoja, joita 
pitäisi käsitel-
lä päätöksiä tehdessä sa-
maan aikaan toisiinsa vai-
kuttavina.

Kaupungin sisäinen lii-
kenne ja kulkuyhteydet on 
huomioitava myös nuo- 
rille järjestettävien tapah- 
tumien ja perustettavien 
ajanviettopaikkojen osalta. 
Kaikilla nuorilla ei ole 
käytössään yhtäläisiä mah- 
dollisuuksi kulkea harras-
tuksiin tai nuorisotilalle.

Kaupunki voisi halutessaan 
hyvinkin pienellä taloudel-
lisella panostuksella paran- 
taa monen nuoren arkea. 

Graffitiseiniä, koripallo-
kenttiä tai frisbeegolf-
ratoja voitaisiin rakentaa 
lähemmäksi keskustaa, 
kuitenkaan pois sulkemat-
ta kaupungin laitamilla 
asuvien nuorten tarpeita.

Harrastukset tukevat nuo-
ren kehitystä ja kasvua. 
Harrastukset auttavat löy-
tämään omia vahvuuksia 
sekä parantavat nuorten 
terveyttä ja sosiaalisia tai-
toja. Jokaiselle nuorelle tu-
lisi turvata mahdollisuus 

harrastustoi-
mintaan. Jär-
venpään sosia-
lidemokraatit 
edellyttävät, 
että jokaisel-
la nuorella on 
oltava oikeus 
harrastukseen.

Harrastustoiminnan mah-
dollistaminen täytyy olla 
myös jatkossa kunnan pe-
ruspalvelua. Harrastustoi-
minnan järjestämisessä 
tarvitaan yhteistyötä ur- 
heiluseurojen ja koulujen 
kanssa. Järvenpään sosiali-
demokraatit vaativat, että 
liikunta- ja nuorisojärjes- 
töjen toimintaedellytyk- 
set turvataan tulevaisuu-
dessakin.

Liikuntajärjestöjä on kan- 
nustettava kaikkien  nuor- 
ten liikuttamiseen elinikäi-
sen liikuntatottumuksen 
vahvistamiseksi. Koulujen 

NUORTEN  
ASUMISEN  

ONGELMIIN  
PUUTUTTAVA

NUORTEN  
SYRJÄYTYMISEN  

ESTÄMINEN  
SEKÄ VAPAA- 

AJANTOIMINNAN  
TUKEMINEN
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JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA:
•	 Nuorten	neuvonta-	ja	tukipalveluiden	saavutettavuutta	ja	laajuutta	parannetaan.

•	 Nuorten	ohjaamon	palvelut	tuodaan	osaksi	koulujen	toimintaa.

•	 Myös	ei-välittömässä	syrjäytymisvaarassa	olevien	nuorten	toiveet	ja	avuntarpeet	huomioidaan.

aamu- ja iltapäivätoimin-
taa on monipuolistettava, 
jotta harrastaminen olisi 
mahdollista nivellettynä 
koulupäivään.

Järvenpään sosialidemo-
kraatit kannattavat lii-
kunnan ja muun harras-
tustoiminnan ottamista 
vahvemmin mukaan kou-
lupäivän ohjelmaan, jotta 
lapsella on mahdollisuus 
kokeilun kautta löytää itse-
ään kiinnostava harrastus. 
Esimerkiksi koulupäivien 
päätyttyä koulut voisivat 
seurojen kanssa olla luo-
massa yhteistyössä erilai-

sia mahdollisuuksia har-
rastamiselle.

Harrastustoiminta ei kui-
tenkaan saa olla koulu-
kulttuurin jatke, jossa pär- 
jääminen mitattaisiin kou-
lun kriteerein. 
Kaikessa harras-
tustoiminnassa
tulisi ottaa huo-
mioon vammai- 
set ja erityisjär-
jestelyjä tarvit-
sevat nuoret.

Järvenpäässä toimii nuori-
sovaltuusto, jonka tehtä-
vänä on järvenpääläisten 

NUORET JÄRVENPÄÄN VOIMAVARANA JA YHTEISKUNNAN TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ

nuorten etujen ajaminen 
sekä nuorison mielipitei-
den tuominen päätöksen-
tekijöiden tietoon. Nuori- 
sovaltuusto valitaan eril- 
lisellä äänestyksellä, jos- 
sa aina toimintakauden 

päätteeksi (yksi 
toimintakausi
kestää kaksi vuot- 
ta) äänestää saa-
vat kaikki järven- 
pääläiset 13–17- 
vuotiaat nuoret.

Nuorisovaltuuston tarkoi-
tuksena on tehdä muun 
muassa aloitteita ja esityk-
siä kaupunginhallitukselle 

ja lautakunnille sekä an-
taa pyydettäessä lausun-
toja valmisteilla olevista 
asioista. Tällä tavoin toi-
mimalla pystytään innos-
tamaan nuoria osallistu-
maan yhteiskunnalliseen 
toimintaan. 
 
Nuorisovaltuusto nimeää 
keskuudestaan kaksi jäsen-
tä kaupungin lautakuntiin 
sekä erilaisiin Järvenpääs-
sä toimiviin projekteihin 
ja työryhmiin. Nuorisoval-
tuuston puheenjohtajalla 
on oikeus osallistua kau-
punginvaltuuston kokouk-
siin. Nuorisovaltuuston li- 

VAUHTIA  
NUORTEN  

OSALLISUUDEN  
TUKEMISEEN
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JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT  
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Nuorisotyöttömyys	otetaan	vakavasti.

•	 Kesätyö	pyritään	tarjoamaan	yhä	useammalle	nuorelle	joka	vuosi.

•	 Yritys-	ja	järjestöyhteistyöllä	pyritään	etsimään	uusia	kesätyöpaikkoja	
niitä tarvitseville nuorille.

•	 Työllisyyskummitoiminta	on	käytössä	Järvenpäässä.

•	 Jokainen	nuori	saa	mahdollisuuden	kerryttää	kokemusta	ja	osaamista	
niin työ- kuin harjoittelupaikkojenkin kautta.

NUORET JÄRVENPÄÄN VOIMAVARANA JA YHTEISKUNNAN TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ

säksi nuorilla on Järven-
päässä mahdollisuus teh-
dä aloitteita kotikuntansa 
kehittämiseksi Aloitekana-
valla, joka toimii verkossa.

Järvenpään Lasten ja Nuor-
ten Ääni -toimintamal- 
lin vuoden 2016 rahoitus on 
20 000 euroa, tällä rahalla 
toteutetaan kyseisen ryh-
män jättämiä hakemuksia, 
jotka liittyvät esimerkiksi 
koulujen oheistoimintaa ja 

kerhoihin. Hakemuksia ke-
hitysideoista ja kohteista 
voi kukin oppilaitos tai ta-
lotoimikunta lähettää yh- 
den toimikautena.

Järvenpään sosialidemok-
raatit pitävät välttämättö-
mänä, että nuorten osal- 
lisuutta ja vaikutusmahdol- 
lisuuksia kaupungin asioi- 
hin lisätään. Nuorisoval-
tuuston resurssit tulee tur-
vata ja selvittää mahdolli-

suudet sen vaikuttavuuden 
kasvattamiseen. Jokaista 
päätöstä valmisteltaessa 
tulisi Järvenpään sosiali-
demokraattien mielestä 
huomioida myös nuoret.
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JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT  
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 

•	 Kohtuuhintaisten	vuokra-asuntojen	rakentaminen	huomioidaan	kaikessa	uudessa	rakentamisessa.

•	 Nuoret	huomioidaan	asuntotuotannossa	ja	Järvenpää	pyrkii	osaltaan	ratkaisemaan	
pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan kestämätöntä asuntotilannetta.

•	 Nuorten	ja	muiden	väestöryhmien	yhteisasumismuodot	selvitetään	ja	niitä	kokeillaan	
ennakkoluulottomasti.

•	 Nuorten	syrjäytyminen	pysäytetään	ja	sen	pysäyttämiseksi		tehdään	hartiavoimin	töitä.

•	 Nuorten	toimintatilat	sijoitetaan	hyvien	kulkuyhteyksien	päähän.	 
Samalla kunnan sisäiseen joukkoliikenteeseen panostetaan.

•	 Nuorisotyön	resurssit	turvataan	ja	niihin	panostetaan	merkittävästi.

•	 Harrastustoiminta	tuodaan	vahvemmaksi	osaksi	koulupäivää.

•	 Jokaiselle	nuorelle	pyritään	turvaamaan	oikeus	harrastukseen	vapaa-ajalla.

•	 Harrastustoiminnan	kohtuuhintaisuudesta	pidetään	kiinni.	Sosiaaliset	tai	taloudelliset	 
tekijät eivät saa muodostua esteeksi harrastustoimintaa osallistumiselle.

NUORET JÄRVENPÄÄN VOIMAVARANA JA YHTEISKUNNAN TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ
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Järvenpään sivistyspal-
veluiden tarkoituksena 
on ylläpitää kaupun-

kilaisten osaamista, tar-
jota elämyksiä sekä mah-
dollisuus elinikäiseen 
oppimiseen. Keskiössä ovat 
kaupungin opistot Musiik- 
kiopisto ja Järvenpään 
Opisto sekä toisen asteen 
koulutus lukiokoulutuksen 
ja ammatillisen koulutuk-
sen muodossa.

Järvenpään sosialidemo-
kraatit haluavat turvata 
kaupungin opistoille sekä 
lukiolle parhaat mahdol-
liset toimintaedellytykset. 
Järvenpään Opiston ja Mu-
siikkiopiston toimintaa yl-
läpidetään parhaiten tur-
vaamalla opistoille riittävä 
rahoitus. Lisäksi opistojen 
näkyvyyttä tulee edistää 
kaupungin viestinnässä ja 
alueellisessa mediassa.

JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT  
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Nuorisovaltuustoiminta	on	aktiivista	ja	vaikuttavaa.

•	 Nuorisovaltuustoon	pyrkii	nuoria	kaikista	kaupungin	oppilaitoksista	 
ja asuinalueilta.

•	 Nuorisovaltuuston	asemaa	kaupungin	päätöksenteossa	vahvistetaan.

•	 Jokaista	päätöstä	valmisteltaessa	huomioidaan	nuoret.

SIVISTYS-, VAPAA-AIKA-  
JA KULTTUURI PALVELUT  
TULEVAISUUDEN JÄRVENPÄÄSSÄ
Sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat tulevaisuuden sivistys- 
kaupungin	palvelutuotannon	keskiössä.	Järvenpään	sosialidemokraatit	
tavoittelevat kaupunkia, jossa sivistykselle, kulttuurille ja monipuoliselle  
vapaa-ajanvietolle tarjotaan parhaat mahdolliset edellytykset. 

Järvenpään lukio on yksi 
alueen kustannustehok-
kaimmista ja vetovoimai- 
simmista lukioista. Ky-
seessä on suuri – yli tu-
hannen opiskelijan – oppi-
laitos, joka ei ole noussut 
laajempaan tietoisuuteen 
itsestään. Taustalla on op-

pilaitoksen henkilökunnan 
sekä opiskelijoiden tulok-
sellinen työ lukion brändin 
luomisessa ja sen vahvis-
tamisessa.

Järvenpään sosialidemo-
kraatit antaa tunnustusta 
lukiossa niin henkilökun-

SIVISTYS-, VAPAA-AIKA- JA KULTTUURIPALVELUT TULEVAISUUDEN JÄRVENPÄÄSSÄ

nan kuin opiskelijoidenkin 
toimesta tehdylle hyväl-
le työlle, joka on tuonut 
kaupungille ja sen lukiol-
le paljon hyvää mainetta. 
Järvenpään sosialidemo-
kraatit sitoutuvat turvaa-
maan lukion riittävät re-
surssit sekä edistämään 
lukion vetovoimaisuutta.

Ammatillinen koulutus 
on Järvenpäässä tuotettu 
Keski-Uudenmaan koulu-
tuskuntayhtymä KEUDAn 
kautta. Järvenpään sosia-
lidemokraatit pitävät tär-
keänä, että ammatillisen 
koulutuksen saatavuus 
pysyy myös jatkossa kor-
kealla. Mahdollisuus mo-
nipuoliseen ammatilliseen 
koulutukseen lyhyiden 
etäisyyksien päässä on ar-
vokas ja varjelemisen ar-
voinen asia Keski-Uudella-
maalla.

SIVISTYS –  
ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA  

JA OSAAMISTA  
JOKAISELLE  

KAUPUNKILAISELLE
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Pasi Torkkeli
Toiminnanjohtaja
Kierrätyksen asiantuntija
Koulutuksen kummisetä
Liikunnan puolestapuhujaTe
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JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT  
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Sivistyspalveluiden	voimavarat	ja	toimintaedellytykset	turvataan.

•	 Järvenpään	Opisto	ja	Musiikkiopisto	tekevät	tärkeää	työtä	kaupunkilaisten	osaamisen	ja	
oppimisen edistämiseksi. Opistojen toimintaedellytykset tulee turvata riittävällä rahoituksella  
ja tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla.

•	 Järvenpään	lukio	jatkaa	vetovoimaisena	ja	kustannustehokkaana	lukiona,	joka	houkuttelee	
opiskelijoita myös muista Keski-Uudenmaan kunnista.

•	 Digitalisaatio	on	vahvasti	mukana	kaupungin	tuottamissa	sivistyspalveluissa.	 
Uutta	teknologiaa	hyödynnetään	esimerkiksi	opistojen	ja	lukion	opetuksessa.

•	 Kaikki	pidetään	tasapuolisesti	mukana	digitalisaatiossa	ikään	tai	varallisuuteen	katsomatta,	 
eikä	digitalisaatio	muodostu	esteeksi	osallistumiselle	eri	palveluissa.

•	 Kaikille	kaupunkilaisille	tarjoutuu	mahdollisuus	elinikäiseen	oppimiseen	ja	elämyksiin.

•	 Keski-Uudellamaalla	on	tulevaisuudessakin	tarjolla	monipuolista	ammatillista	koulutusta	 
lyhyiden etäisyyksien päässä.

•	 Järvenpään	opistojen	kurssimaksut	eivät	saa	muodostua	esteeksi	pienituloisten	osallistumiselle	
opistojen toimintaan.

KULTTUURI – ELÄMYKSIÄ JA  
MAHDOLLISUUKSIA KOKEA SEKÄ  
TEHDÄ KULTTUURIA

SIVISTYS-, VAPAA-AIKA- JA KULTTUURIPALVELUT TULEVAISUUDEN JÄRVENPÄÄSSÄ

taidemuseon ja Järvenpää-
talon myös tulevaisuudes-
sa keskeisinä kulttuurin 
tapahtumapaikkoina.

Järvenpään kaupungin 
kirjaston tarjoamat kirjas-
topalvelut ovat kulttuu-
ripalveluiden ytimessä. 
Järvenpään sosialidemo-

Järvenpää on kulttuurikau-
punki, jossa asukkailla on 
mahdollisuus tehdä, kokea 
ja nähdä kulttuuria erilais-
ten tapahtumien, näyt-
telyiden ja tilaisuuksien 
muodossa. Tuusulanjärven 
alueen taiteilijayhteisön 
perinne velvoittaa Jär-
venpäätä tavoittelemaan 
myös jatkossa alueen ve-
tovoimaisimman kulttuu-
rikaupungin asemaa.

Kaupunkilaisille tulee tar-
jota mahdollisuus paitsi 
kokea ja nähdä kulttuuria, 
myös tehdä sitä. Järven-
pään sosialidemokraatit 
pitävät tärkeänä, että kau-

pungissa toimivat kult-
tuurijärjestöt saavat jat-
kossakin tehdä työtään 
näkyväksi. Järvenpään tu-
lee tarjota parhaat mahdol-
liset toimintamahdollisuu-
det kulttuurijärjestöille. 

Järvenpään sosialidemo-
kraatit pitävät kulttuuria 
keskeisenä voimavara-
na kaupunkilaisten yh-
teenkuuluvuuden ja hy-
vinvoinnin lisäämiselle. 
Laadukkaat näyttelyt ja 
kulttuuritapahtumat luo-
vat yhteisöllisyyttä ja ra-
kentavat ihmissuhteita. 
Järvenpään sosialidemo-
kraatit haluavat säilyttää 

kraatit arvostavat kirjas-
tomme innovatiivisuutta 
ja kehitysmyönteisyyttä 
palveluiden tarjonnas-
sa.  Järvenpään sosialide-
mokraatit haluavat tukea 
kirjaston digitalisaatiota, 
mikä tarkoittaa muun mu-
assa e-kirjaston ja itsepal-
veluaikojen laajentamista. 
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Painettu kirja tulee säilyt-
tämään asemansa toden-
näköisesti vielä pitkään, 
joten kirjaston tulee jat-
kossakin tarjota monipuo-
lisia lukuelämyksiä myös 
painetussa muodossa. Kir-
jastomäärärahoihin ei teh-
dä kirjaston tarjontaa vaa-
rantavia leikkauksia.

Järvenpäässä on paljon 
kulttuurikohteita. Järven-
pään sosialidemokraatit 
näkevät kulttuurikohteet 
mahdollisuuksina mat-
kailulle, joka tuo tuloja ja 
elämyksiä kunnan alueel-
le. Järvenpään sosialide-
mokraatit haluavat edistää 
Järvenpäässä tapahtuvaa 
kulttuurimatkailua.
 
Vapaa-aika ja harrastus-
palvelut mahdollistavat 
kaupunkilaisten omaeh-
toisen ja ohjatun liikku-
misen. Vapaa-ajan ja har-
rastepalveluiden keskiössä 
ovat liikuntapaikat, liikun-
nan monet toimijat kuten 
urheiluseurat sekä uima-
halli. Liikunta ja harrasta-
minen ovat paras tapa yllä-

SIVISTYS-, VAPAA-AIKA- JA KULTTUURIPALVELUT TULEVAISUUDEN JÄRVENPÄÄSSÄ

heisyyteen. Jo aloitettu lä-
hiliikuntapaikkojen mää-
rän kasvattaminen on hyvä 
alku.  Samalla uimahallin 
toimintaedellytyksistä täy- 
tyy pitää kiinni. 
 
Paikalliset urheiluseurat 
tekevät mahdolliseksi kau- 
punkilaisille ohjatun lii-
kunnan harrastamisen. 
Vastaavasti paikalliset lii- 
kuntayrittäjät laajentavat 
merkittävästi liikunta-
mahdollisuuksien tarjon- 
taa. Järvenpään sosiali- 
demokraatit näkevät lii-
kunta-alan yrittäjät ja ur-
heiluseurat keskeisinä toi-
mijoina ja haluava edistää 
niiden toimintamahdolli-
suuksia sekä yhteistyötä 
kaupungin kanssa.

Yritys- ja urheiluseurayh-
teistyötä voidaan Järven-
pään sosialidemokraatti-
en mielestä laajentaa aina 
kuin se on mahdollista 
ja tarkoituksenmukaista. 
Näin turvataan kaupunki-
laisille monipuoliset har-
rastus- ja liikuntamahdol-
lisuudet. 

pitää hyviä elämäntapoja, 
terveyttä ja viihtyvyyttä 
kaupungissa. 
 
Järvenpään sosialidemo-
kraatit haluavat tarjota 
kaupunkilaisille mahdol-
lisuuksia niin maksutto-
maan kuin maksulliseenkin 
liikuntaan. Liikuntapaikko-
jen vuorojen tasaisesta ja 
kautumisesta ja liikunnan 
kohtuullisista palvelumak-
suista täytyy pitää huolta. 

VAPAA-AIKA JA 
HARRASTUSPALVELUT 

– KAIKKI 
KAUPUNKILAISET 

LIIKKUMAAN IKÄÄN 
KATSOMATTA Pertti Tamm

Lähettämö esimies
Eläkeläinen
Mannilantie 42 as.11
04400 JärvenpääTe
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   Maria-Leena
   Valkonen 
   Palveluneuvoja
    Eläkeläinen
maria-leena.valkonen@kolumbus.fi
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Tuomo Virtanen 
Kiinteistönhoitaja
Kriisinhallintaveteraani
J:pään Reservil. johtok.
Lasten- ja nuorten lautak. 
varajäsenTe
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On myös huomioitava, että 
liikuntamahdollisuuksia on 
tarjolla kaikenikäisille.

Järvenpään sosialidemok- 
raatit haluavat, että lähi- 
liikuntapaikkoja raken-
netaan myös jatkossa 
esimerkiksi koulujen lä-
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Aalto Tiina, 55
Koulunkäynninohjaaja,
Jamppa

Asukas Janne, 36
Koti-isä, Kyrölä

Boehm Pasi, 52
Ahtaaja, Pellonkulma

Eriksson Arja, 76
Kirjailija, Loutti

Fahlström Seppo, 65
Sähköasentaja, Kyrölä

Forssen Jenni, 36
Tradenomi, kuvataiteilija,
Ristinummi

Hono Jaana, 55 
Asiantuntija, tuettu
työllistäminen, Kyrölä

Ijäs Timo, 52
Suunnittelupäällikkö,
Pöytäalho

Järvenkylä Olli, 52
Yhteisömanageri, eräopas, 
Kartannonseutu

Karhu Ulla-Mari, 51
Valtiotieteiden maisteri,
suunnittelupäällikkö, 
Kyrölä 

Karppanen Sami, 43
Kiinteistönhoitaja,
Tanhuniitty

Kokki Jouni, 49
Ruiskumestari, Jamppa

Lassila Suvi, 39
Lasten ja nuorten
erityisohjaaja, Annankulma

Latva-Karjanmaa Raija, 60
Filosofian tohtori, tutkija,
Kinnari

Lehtinen Kari, 48
Sähköasentaja,
pääluottamusmies, Loutti

Lehto Risto, 58 
Tarkastaja, Mikonkorpi

Liikanen Pentti, 76
Faktori, eläkeläinen, Kyrölä

Liukkonen Heini, 31 
Opiskelija, Keskusta 

Mäkinen Jarmo, 39
Yhdistelmäasentaja,
luottamusmies, Mankala

Nurmi Jussi-Petteri, 62
Muusikko, Loutti

Nyqvist Laura, 19 
Liiketalouden opiskelija,
Pajala 

Packalen Maj, 59
Lehtori, Loutti

Palenius Reima, 51
Postimies, Isokytö

Palmgrén Timo, 60 
Keittiövastaava, Lepola

Rouhiainen Teemu, 38
Hitsaaja, Isokytö

Rühlmann Christine, 34
Sairaanhoitaja, Kinnari 

Saarikoski Aki, 18
Opiskelija, Kartannonseutu

Sitolahti Jyrki, 49
Valtiotieteiden maisteri,
kirjanpitäjä,  Kinnari

Smed Viljo, 77
Eläkeläinen, konduktööri,
Kartannonseutu 

Tuovila Arto, 58
Rakennusmies, Isokytö

Tuuri Kaija, 64
Yhteiskuntatieteiden
maisteri, lehtori, Tahvola

Uljas Lauri, 58 
Lehtori, pääluottamusmies,
Pajala

Valkonen Maria-Leena, 66
Palveluneuvoja, eläkeläinen,
Sorto

Viitala Asko, 55
ATK-suunnittelija, Loutti
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Suvisuo Anni, 26
Tradenomi, Pöytäalho

244

Virtanen Pauliina, 31 
Yhteisöpedagogi AMK,
Satukallio 
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Rosenholm Kari Pekka, 66
Eläkeläinen, Kyrölä
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Gonzalez Janni, 32
Yrittäjä, Nummenkylä

Haaparanta Satu, 42
Palvelukehittäjä,
tuotepäällikkö, Pöytäalho

Hautamäki Jarno, 43
Järvenpään lukion
apulaisrehtori, Annankulma

Heikkinen Toni, 41
Yrittäjä, Satukallio

Hirvonen Jarkko, 45
Meteorologi, Pellonkulma

Honkanen Antti, 50
Lukion lehtori, Keskusta

Kokko Kimmo, 44
yo-merkonomi, Keskusta

Kolehmainen Ari, 58
Aluetoimitsija, Pajala

Komulainen Pirjo, 59
Sairaanhoitaja, 
asumispalvelupäällikkö,
Loutti

Koskinen Pasi, 48
Kassanjohtaja, varatuomari,
Kinnari

Kotilainen Niko, 26
Myyntineuvottelija,
Isokytö 

Laakkonen Mikko, 33
Koulutuspoliittinen
asiantuntija, Kinnari

Luuk Ida, 19
Opiskelija, Rajakulma

Luuk Pekka, 64
Taksiyrittäjä, 
herastuomari, Rajakulma 

Majanen Liisa, 65
Lähihoitaja, Pajala

Mikkola Annikki, 69
Veroasiantuntija,
Vanhakylä

Mäenpää Päivi, 36
Lähihoitaja, Nummenkylä

Mäkinen Emmi, 40
Viestintäyksikön sihteeri,
Nummenkylä

Pelkonen Marja, 57 
Erityisopettaja, työnohjaaja,
Tanhuniitty

Pelkonen Tiina, 61
Toimittaja, tuottaja, Loutti 

Peltonen Eemeli, 22
Opiskelija, eduskunta-
avustaja, Annankulma

Pitkänen Henry, 46 
Headhunter, Keskusta

Pyykkö Niina, 31
Toimistosihteeri, Lepola

Takala Nina, 53
Tutkimussihteeri, Keskusta 

Tallgren Jouni, 37
Palveluneuvoja, 
Assignment Specialist, 
Väinönkulma 

Tamm Pertti, 67
Lähettämö esimies,
eläkeläinen, Keskusta

Taurovaara Reino, 64
Varhaiskasvatusjohtaja,
eläkeläinen, Väinönkulma

Tirronen Pirjo, 57
Toiminnanjohtaja, Rajakulma

245

Virtanen Tuomo, 51
Kiinteistönhoitaja, Keskusta

238

Torkkeli Pasi, 50
Toimitusjohtaja, Tahvola 
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JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT 
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Kaupunkilaisilla	on	mahdollisuus	tehdä,	kokea	ja	nähdä	kulttuuria	eri	tapahtumissa,	tilaisuuksissa	ja	

näyttelyissä.

•	 Järvenpää	-talo	ja	Taidemuseo	ovat	myös	jatkossa	keskeisiä	näyttämöjä	kulttuurille.	Taidemuseolle	pyritään	
löytämään	uusi	sijainti	muualta	kuin	kaupunginkirjaston	kellarista.

•	 Kaupungissa	toimivia	kulttuurijärjestöjä	tuetaan	ja	niille	pyritään	luomaan	mahdollisimman	hyvät	
toimintaedellytykset tuoda kulttuuria näkyväksi kaupunkilaisille.

•	 Kaupungissa	on	paitsi	maksullisia	myös	maksuttomia	kulttuuritapahtumia,	joista	kaupunkilaiset	pääsevät	
nauttimaan.

•	 Kirjaston	digitalisaatio	jatkuu,	mikä	tarkoittaa	muun	muassa	e-kirjaston	valikoiman	laajentumista	sekä	
itsepalveluaukioloaikojen lisääntymistä.

•	 Kirjastomäärärahoihin	ei	tehdä	tulevalla	valtuustokaudella	kirjaston	tarjontaa	vaarantavia	leikkauksia.

•	 Kulttuurimatkailua	edistetään	tekemällä	Järvenpään	kulttuurikohteista	houkuttelevia	kaupunkilaisille,	
ulkopaikkakuntalaisille ja myös ulkomaalaisille kulttuurin ystäville.

•	 Vapaa-aika-	ja	liikuntamahdollisuuksia	on	tarjolla	kaiken	ikäisille	kaupunkilaisille.

•	 Urheiluseurojen	ja	liikunta-alan	yrittäjien	toimintaedellytykset	turvataan.	Palveluiden	tuotannossa	käytetään	
urheiluseurojen	ja	liikuntayrittäjien	osaamista	sekä	palveluntuotantoa	täydentämään	kaupungin	omaa	
tarjontaa.

•	 Uimahalli	on	edelleen	Keski-Uudenmaan	vetovoimaisin	paikka	harrastaa	vesiliikuntaa.	Uimahalli	tarjoaa	
mahdollisuuden myös erityisryhmille monipuoliseen vesiliikuntaan.

•	 Urheiluseuroja	tuetaan	ja	järvenpääläisten	urheilijoiden	ja	valmentajien	stipendiperinnettä	jatketaan.

•	 Liikuntapaikat	pidetään	käyttökelpoisina	ja	houkuttelevina.

•	 Ikäihmisille	ja	erityisryhmille	tarjoutuu	mahdollisuus	nykyistä	laajempiin	ohjattuihin	ja	yksilöllisiin	
liikuntamuotoihin. Ikäihmisten liikunta on parasta ennaltaehkäisyä ja tuo kustannussäästöjä sosiaali- ja 
terveydenhuollolle.

•	 Järvenpään	keskuskentän	siirto	paremmalle	paikalle	tulee	toteuttaa	lähitulevaisuudessa.	Samalla	
katsomorakenteet ja kenttä tulee rakentaa uudelleen stadionmaisiksi.

•	 Ei	kilpailullisen	liikunnan	ja	vapaa-ajanvieton	edellytyksistä	pidetään	huolta.	Kaikki	liikunta	ei	voi	tähdätä	
kilpailuun.

SIVISTYS-, VAPAA-AIKA- JA KULTTUURIPALVELUT TULEVAISUUDEN JÄRVENPÄÄSSÄ
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JÄRVENPÄÄHÄN KOHDISTUVA MUUTTOLIIKE JA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMINEN

JÄRVENPÄÄHÄN KOHDISTUVA  
MUUTTOLIIKE  
JA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMINEN
Asuntorakentaminen on nykyisellä valtuustokaudella ollut vilkasta. Tästä johtuen myös muuttoliike 
Järvenpäähän on ollut runsasta. Uuteen kotikaupunkiin kotiutuminen vie aikaa niin muilta 
paikkakunnilta	kuin	ulkomailtakin	muuttaneilta.	Jo	kaupungissa	asuvat	järvenpääläiset	voivat	
kuitenkin auttaa ja tukea kaikkien kaupunkiin muuttaneiden kotiutumisessa ottamalla uudet 
asukkaat ennakkoluulottomasti ja ystävällisesti vastaan. 

Järvenpää on monikult-
tuurinen kaupunki. 
Sinne on kohdistunut 

muuttoliikettä kaikkina 
aikoina erilaisista kulttuu-
ritaustoista. Tästä muun 
muassa kaupungin histori-
allinen tataarivähemmistö 
on hyvä esimerkki. Järven-
pään oma histo-
ria eri kulttuu-
rien sujuvana 
kohtaamispaik-
kana antaa hy-
vät edellytykset 
myös jatkossa 
vastaanottaa eri kulttuu-
reista saapuvia muuttajia.

Kaupunkipolut ovat kartal-
le koottuja kävelyreittejä, 
jotka esittelevät uusille ja 
vanhoille asukkaille muun 
muassa paikallista geolo-
giaa, biologiaa, historiaa, 
kulttuuria, kaavoitusta, 
rakennustaidetta, henkilö-
hahmoja sekä tulevaisuu-
dennäkymiä suoraan pai-
kan päällä. Pyrkimyksenä 
on kuvata elinympäristöä 
kokonaisvaltaisesti ja mie-
lenkiintoisesti.

Järvenpään ensimmäinen 
kaupunkipolku julkaistiin 
kaupungiksi tulon 40-vuo-
tisjuhlan kunniaksi Jär-
venpää-päivän aattona pe 
11. toukokuuta 2007. Työ-
ryhmä keräsi kartalle 34 
mielenkiintoista kohdetta, 
joita kaupungissa kannat-
taa esitellä muun muassa 
uusille muuttajille. Järven-
pään kaupunkipolun pituus 
on neljä kilometriä. Vuonna 
2009 kaupunkipolusta teh-
tiin päivitetty versio.

Kaupunkipolut vahvista-
vat kaupungin identiteet-
tiä, lisäävät asukkaiden 
paikallistuntemusta ja 
edistävät muuttajien ko-
tiutumista. Polut on koot-
tu kaupunginosakohtaisis-
sa hankkeissa yhteistyössä 
paikallisten aktiivien ja eri 

alojen asiantun-
tijoiden kans-
sa. Kohteista on 
kirjoitettu ly-
hyet kuvaukset, 
jotka on julkais-
tu verkossa. Jär-

venpään opisto on myös 
järjestänyt opastettuja 
kierroksia näillä poluilla.

Kaikki järvenpääläiset ja 
matkailijat voivat polkujen 
avulla tutustua Järvenpää-
hän lähietäisyydeltä. Jär-
venpään sosialidemokraa-
tit pitävät tärkeänä, että 
kotikaupunkipolkujen ke-
hittämistä jatketaan ja ne 
tuodaan vahvemmin osak-
si järvenpääläisten arkea.

Uuteen kotikau-
punkiin aset- 
tuminen vaa-
tii siihen  liit-
tyvien tietojen 
olemassaoloa ja 
helppoa saavu- 
tettavuutta.
Järvenpään so-
sialidemokraa-
tit edellyttävät, 
että kaupungin asukas-
viestintää lisätään ja te-
hostetaan sekä lisätään 
vuorovaikutteisuutta ja 
mahdollisuutta palautteen 
antamiselle. Erityisesti 
kaupunkiin saapuneet uu-

KOTI- 
KAUPUNKIPOLUT  
KOTIUTUMISEN 

TUKENA

det asukkaat täytyy asettaa 
etusijalle tiedotuksessa ja 
sen suunnittelussa.

Järvenpään verkkosivut on 
uusittu tällä valtuustokau-
della asiakas- ja asukas-
lähtöisempään suuntaan. 
Tiedon löytäminen niille, 
jotka eivät 
tunne kau-
pungin or-
ganisaatiota 
voi olla vai-
keaa, joten 
kehitystyötä 
on edelleen 
jatkettava. 

Järvenpään sosialidemo-
kraatit ovat tyytyväisiä 
tiedotuksen kehitykseen 
kaupungissamme ja toi-
vovat suunnan jatkuvan 
edelleen. Esimerkiksi so-
siaalisessa mediassa vies-
tintää on lisättävä naapu-
rikuntien jalanjäljissä.

Myös tiedon saatavuus 
useilla eri kielillä sekä sel-

kokielellä on 
tärkeää. Järven-
pään sosialide-
mokraatit ko- 
rostavat moni-
kielisyyden tar-
vetta erityisesti 
tiedotuksessa, 
joka on kohdis-
tettu oleskelu-
luvan saaneille 

turvapaikanhakijoille sekä 
muille maahanmuuttajille.

Kotoutuminen on kaksi-
suuntainen keskinäisen 
muuttumisen prosessi. 
Nytkin yhteiskunta muut-

tuu väestön monimuo-
toistuessa ja maahan-
muuttajien hankkiessa 
yhteiskunnassa ja työelä-
mässä tarvittavia tietoja 
ja taitoja. Järvenpään so-
sialidemokraatit halua-
vat turvata onnistuneen 
kotoutumisen jokaiselle 

Järvenpäähän 
muuttaneelle 
maahanmuut-
tajalle.

Kotouttamis-
prosessissa
maahanmuut-
tajan omalla 
motivaatiolla, 

sitoutumisella ja omatoi-
misuudella on aina suuri 
merkitys. Kotoutumispro-
sessiin liittyy keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuk-
sia, mutta suurin vastuu 
on yhteiskunnan, jonka on 
tarjottava maahanmuutta-
jalle riittävät mahdollisuu-
det kotoutumiseen ja ak-
tiiviseen osallistumiseen. 

Vastaanottavalla yhteis-
kunnalla on oikeus odottaa 
maahanmuuttajan osal-
listuvan aktiivisesti oman 
tilanteensa ja kotoutumi-
sensa edistämiseen. Lisäk-
si molempien osapuolten 
tulee omalta osaltaan huo-
lehtia keskinäisen raken-
tavan vuoropuhelun yllä-
pitämisestä.

Kotoutuminen on luon-
teeltaan pitkäkestoista ja 
jatkuvaa. Kotoutumista 
voidaan tukea ja edistää 
toimenpiteiden ja pal-
veluiden avulla, mutta 

SELKEÄT  
KAUPUNGIN  

VERKKOSIVUT JA  
MUU TIEDOTUS  

AUTTAVAT  
TIEDON  

HANKINNASSA

LUODAAN  
MAAHANMUUTTAJILLE 

YHDENVERTAISET  
MAHDOLLISUUDET  

KOTIUTUA  
JÄRVENPÄÄHÄN
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JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT 
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Kaupunki	toteuttaa	kaupunkipolut	yhdessä	kolmannen	sektorin	vapaaehtoisjärjestöjen	kanssa.

•	 Myös	yritykset	ovat	tervetulleita	mukaan	tukemaan	kaupunkipolkutoimintaa.

•	 Tiedotusta	kaupunkipoluista	tehostetaan.

•	 Kotikaupunkipolut	otetaan	tehokkaampaan	käyttöön	kotiutumisessa	ja	kotoutumisessa.	 
Reitistöistä	on	käännettävä	selkeät	tiedot	myös	englanniksi.

•	 Kotikaupunkipolkuverkostoa	lisätään	ja	päivitetään	Järvenpään	kasvun	ja	kehityksen	mukaan.

•	 Uusia	kohteita	lisätään	kaupunkipolkuihin,	esimerkiksi	Haarajoki,		Nummenkylä	ja	Kinnari.

kotoutuminen tapahtuu 
aina vuorovaikutuksessa 
suomalaisen yhteiskun-
nan kanssa, keskeisimmin 
arkipäivän tilanteissa ja 
lähiyhteisöissä, kuten päi-
väkodeissa, kouluissa, har-
rastustoiminnassa ja työ-
paikoilla. 

Kotoutumislain ja siihen 
perustuvan kotouttamis-
ohjelman tarkoituksena on 
tukea ja edistää maahan-
muuttajan mahdollisuut-
ta osallistua aktiivisesti 
suomalaisen yhteiskunnan 
toimintaan. Tavoitteena 
on edistää tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä 
myönteistä vuorovaikutus-
ta eri väestöryhmien kans-
sa ja välillä. 

Kaupungin palvelut ovat 
yhteisiä kaikille kuntalai-
sille. Maahanmuuttajille 
mukautettuja palveluja 
järjestetään tarvelähtöi-
sesti verkostoyhteistyönä. 
Maahanmuuttajien kotou-
tumista ja osallisuutta 
edistetään järjestämällä 
tarvelähtöisesti erityispal-
veluja. 

Kotoutumista tukevat pal-
velut ovat kokonaisuus, 
jossa mukana on julkisen 
sektorin, järjestöjen ja va-
paaehtoistyön palvelun-
tuottajia sekä toimijoita. 

JÄRVENPÄÄHÄN KOHDISTUVA MUUTTOLIIKE JA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMINEN

Järvenpään sosialidemo-
kraatit edellyttävät, että 
kaikessa kaupungin toimin-
nassa sitoudutaan rasismin 
nollatoleranssiin ja edis-
tetään kulttuurien välistä 
vuoropuhelua. Järvenpään 
sosialidemokraatit myös 
edellyttävät omilta luot-
tamushenkilöiltä sitou- 
tumista rasismin vastai-
seen toimintaan.

Kaikki Järvenpään sosiali-
demokraattiset kuntavaa-

liehdokkaat ovat sitoutu-
neet allekirjoituksellaan 
Euroopan rasismin vastai-
sen peruskirjan tavoittei-
siin. Sitoumuksessa ehdo-
kas lupaa ehdokkaana ja 
myöhemmässä toiminnas-
saan, että hän puolustaa 
ihmisoikeuksia ja demo-
kraattisia periaatteita, tor-
juu rodullista häirintää ja 
kiihottamista kansanryh-
mää vastaan sekä rotusyr-
jintää ja kaikkia rasistisen 
väkivallan muotoja. 

Lisäksi ehdokas kieltäytyy 
näyttämästä, julkaisemas-
ta tai levittämästä näke-
myksiä, jotka herättävät tai 
lietsovat tai joiden voi pe-
rustellusti odottaa herät-
tävän tai lietsovan ennak-
koluuloja, vihamielisyyttä 
ja kahtiajakoa eri etnisten 
tai kansallisten tai uskon-
nollisten ryhmien kesken. 
Hän myös lupautuu puut-
tumaan kaikenlaiseen ra-
sistiseen käyttäytymiseen 
ja rasistisiin mielipiteisiin.
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JÄRVENPÄÄHÄN KOHDISTUVA MUUTTOLIIKE JA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMINEN

JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT  
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Järvenpään	kaupungin	tiedotus	on	monipuolista,	vuorovaikutteista,	 

helposti saavutettavissa ja palautteen mahdollistavaa.

•	 Kaupungin	nettisivuille	luodaan	Uusi asukas – tervetuloa  
Järvenpäähän -sivusto, josta löytyy hyödyllistä tietoa erilaisille  
kunnan uusille asukkaille.

•	 Jokaiselle	uudelle	kaupunkilaiselle	lähetetään	painettu	asukaslehti.

•	 Erityisesti	uusille	asukkaille	tarkoitettu	tieto	löytyy	monikielisessä	
muodossa.

•	 Maahanmuuttajien	yhdenvertaisia	mahdollisuuksia	kotiutua	 
Järvenpäähän vahvistetaan.

•	 Maahanmuuttajille	suunnattua	kielikerhotoimintaa	kehitetään.

•	 Maahanmuuttajaperheiden	äitien	kotoutumispalveluja	ja	 
koulutukseen osallistumista vahvistetaan.

•	 Kehitetään	nuorille	suunnattuja	matalan	kynnyksen	Ohjaamo-palveluja 
tukemaan entistä enemmän myös maahanmuuttajanuorten tarpeita.

•	 Parannetaan	maahanmuuttajien	työllistymismahdollisuuksia	ottamalla	
käyttöön	anonyymi	rekrytointi	Järvenpään	kaupungin	organisaatiossa	 
ja kannustetaan myös alueella toimivia yrityksiä lähtemään  
siihen mukaan.

•	 Tuotetaan	kaupungin	tiedotteet	ja	muu	materiaali	myös	selkokielellä.	 
Tästä hyötyvät muutkin kuin maahanmuuttajat.

•	 Rasismia	ja	vihapuhetta	ei	hyväksytä	ja	siihen	puututaan	voimakkaasti.

•	 Lasten	kotoutumista	tuetaan	parhaiten	tukemalla	perheen	 
kotoutumista.
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Pidetään kaikki mukana

     TYÖTÄ  PAREMMAN 
   HUOMISEN PUOLESTA
Kokemusta ja asiantuntemusta
Järvenpään yhteisten asioiden
hoidosta
Arja Eriksson, kirjailija
Satu Haaparanta, valt.
Annikki Mikkola, 
veroasiantuntija              
Pertti Tamm, eläkeläinen
Pasi Torkkeli, toiminnanj.
Maria-Leena
Valkonen, palveluneuvoja
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SDP 
pitää aina kiinni ihmisten 

tasa-arvoisesta kohtelusta. 
Me haluamme rakentaa 

oikeudenmukaisempaa ja 
inhimillisempää yhteiskuntaa. 

Sellaista Suomea, jossa  
jokaista ihmistä arvostetaan  

ja kunnioitetaan.  
Me haluamme vahvistaa  

turvaa ja toivoa tulevaisuuteen, 
luoda hyvinvointia jokaiseen  

Suomen kuntaan.

Annikki Mikkola
 Veroasiantuntija
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Kaupunginvaltuusto 
on linjannut tavoit- 
teekseen 1,5 prosen- 

tin hallitun väestönkas- 
vun, tämä tullaan kuiten- 
kin ylittämään jo vuonna 
2017. Nopea väestönkasvu 
tuo monia hyötyjä, kuten 
esimerkiksi maanmyyn-
tituottoja ja verotuloja, 
mutta samalla lisää myös 
haasteita turvata riittävä 
palvelutaso kaikille asuk-
kaille.

Järvenpään sosialidemo-
kraatit näkevät kaupungin 
kasvun mahdollisuutena. 
Järvenpää on Helsingin 
seudun kehyskunnista yksi 
harvoja, jossa väestönkasvu 
on pysynyt nousujohteise-
na. Järvenpään sosialide-
mokraatit kuitenkin edel-
lyttävät, että kaupungin 
kasvu tulee pitää hallittuna 
suhteessa palveluihin. 

Olemme sitoutuneet 1,5 
prosentin vuotuiseen väes- 
tökasvutavoitteeseen, jo- 
hon tulee mielestämme 
hallitusti pyrkiä. Väestön-

KESTÄVÄSTI KASVAVA JÄRVENPÄÄ  
KAUPUNGIN KASVU JATKUU
Järvenpään kaupunki on elänyt viime vuosina voimakkaan kasvun aikaa. Odotettavissa on, että 
kasvu tulee mitä todennäköisimmin myös jatkumaan merkittävänä tulevan valtuustokauden ajan. 

KESTÄVÄSTI KASVAVA JÄRVENPÄÄ, KAUPUNGIN KASVU JATKUU

kasvu ei ole itsetarkoitus, 
kuitenkin tavoitetta tulee 
tarkastella keskimääräises-
ti pitkällä, yli valtuusto-
kauden meneviltä ajanjak-
soilta.

Kaupunkikehityslautakun-
ta vastaa alueiden käytön 
suunnittelusta, kaupungin 
maaomaisuu-
desta ja asun- 
topolitiikasta
sekä elinkeino- 
ja työllisyyspo- 
litiikasta. 

Lisäksi sen teh- 
täviin kuuluu 
kaavoitukseen 
ja rakennuslupien käsitte-
lyyn liittyvät merkittävät 
kaupunkikuvalliset asiat. 

Kaupunkikehityslautakun-
taa voidaankin hyvällä 
syyllä sanoa kaupungin tär-
keimmäksi lautakunnaksi, 
sillä sen ratkaisuilla on mit-
tavat vaikutukset sekä kau-
pungin elinvoimaisuuteen 
että asukkaiden hyvinvoin-
tiin. Järvenpään sosialide-

mokraatit sitoutuvat myös 
tulevalla valtuustokaudella 
jatkamaan työtään kau-
punkikehityslautakunnas-
sa Järvenpään hallitun kas-
vun turvaamiseksi.

Tässä Järvenpään sosialide- 
mokraattien vaaliohjelman 
osiossa on linjattu sosia- 

lidemokraattien 
keskeiset periaat- 
teet ja tavoitteet 
kaupungin kas- 
vun ja kehityksen 
kysymyksiin. Ta- 
voitteenamme on 
aktiivinen kau- 
punkipolitiikka, 
josta hyötyvät 

kaikki kaupunkimme asuk-
kaat.
 
Tulevalla valtuustokaudel-
la päätetään uudesta yleis-
kaavasta koko Järvenpään 
alueelle. Uudessa yleiskaa-
vassa päätetään eri toi-
mintojen, kuten asutuksen, 
palvelujen ja työpaikkojen 
sekä virkistysalueiden si-
joittamisesta ja niiden vä-
listen yhteyksien järjestä-

misestä aina vuoteen 2040 
saakka. 

Uusi valtuusto on yleis-
kaavasta päätettäessä pal-
jon vartijana. Käytännös-
sä yleiskaavaprosessissa 
päästään päättämään siitä, 
mihin suuntaan ja mille 
alueille kaupungin kasvu 
kohdistuu. 

Järvenpään sosialidemok- 
raatit pitävät yleiskaava-
prosessia tulevan valtuusto- 
kauden yhtenä keskeisim-
mistä päätöksenteon ja vai- 
kuttamisen paikoista. Pro- 
sessissa täytyy turvata mah- 
dollisimman laaja asuk- 
kaiden osallistuminen sekä 
vaikutusmahdollisuudet.

Asuntotuotannon suun-
nittelun pääasiallisena 
tarkoituksena on ohjata 
kaupungin kasvua, maan-
hankintaa, varautumista 
oikea-aikaisesti palvelutar-
peiden muuttumiseen sekä 
kaavoituksen ajoittamiseen 
ja kunnallistekniikan ra-
kentamiseen.

YLEISKAAVA- 
PROSESSISSA  
PÄÄTETÄÄN  
KAUPUNGIN  

KASVUN  
SUUNNAT

www.jarvenpaa.fi
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Kaupungin väestösuunnit-
teen 2013-2037 mukaan 
ennustekauden alkuvai-
heessa vuosina 2013-2020 
kaupunki kasvaa nopeasti. 
Lepolan ja Pajalan alueen 
rakentaminen on loppu-
suoralla ja uusia suuria 
hankkeita on käynnisty-
nyt (muun muassa hyvin-
vointikampus ja Pajalan 
alue). Tästä huolimatta 
kohtuuhintaisista ja var-
sinkin vuokra-asunnoista 
on puute ja tämä ongelma 
koskettaa erityisesti 1–2 
hengen talouksia.

Järvenpään sosialidemok- 
raattien mielestä yleis-
kaavassa on huomioitava 
se, että ikääntyvien mää- 
rä kasvaa, perhemuodot 
erilaistuvat ja työn ja va-
paa-ajan suh-
teet tulevat 
muuttumaan, 
joten rakenta-
minen on to-
teutettava so-
siaalisesti ja 
taloudellisesti 
kestävällä tavalla. Kaupun-
gin on kuitenkin pystyttävä 
vastaamaan erilaisiin yk-
silöllisiin tarpeisiin. Kaa- 
voituksessa on näin tur-
vattava asuntorakentami-
sen monipuolisuus. 

Tavoitteena tulee olla kau-
punki, joka lisää sen kaik-
kien asukkaiden hyvin-
vointia. Asuinympäristön 
lähikontaktien on huomat-
tu lisäävän asukkaiden sub-

ASUMINEN 
– LISÄÄ 

KOHTUUHINTAISIA 
JA MONIPUOLISIA 

ASUNTOJA

VIHER- JA  
VESIALUEITA  

EI TULE  
UNOHTAA

jektiivista hyvinvointia eh-
käisemällä yksinäisyyttä.

Luontoympäristöjen vai-
kutukset hyvinvointiin ja 
terveyteen on nostettu yh-
deksi terveyden edistämis-
työn 2000-luvun haasteek-
si. Tutkimusten mukaan 
esimerkiksi alle kolmen ki-
lometrin säteellä asunnosta 
sijaitsevat virkistysalueet 
vaikuttavat koettuun ter-
veydentilaan suoraan suh-
teessa niiden kokoon ja 
saavutettavuuteen. 

Järvenpään sosialidemo-
kraattien tavoitteena on 
järvenpääläisten liikunnan,  
hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäminen. Yleis- 
kaavan on tarjottava vaih-
toehtoisia liikunta- ja ulkoi- 

lumahdolli-
suuksia kau-
punkilaisille. 
Viher- ja ul-
koilualueiden 
toimivuus vai- 
kuttavat suo-
raan ihmis-

ten aktiivisuuteen. Mitä 
lähempänä nämä mahdol-
lisuudet sijaitsevat, sitä 
enemmän niitä käytetään 
ulkoiluun. Viheraluever-
koston käyttökelpoisuus 
ja puoleensavetävyys ovat 
tärkeä tekijä kaupunkilais-
ten liikkumisen ja tervey-
den edistämisessä. Puis-
toilla ja viheralueilla on 
myös tärkeä tehtävä toi-
mia esteettisten elämysten 
ja luontokokemusten läh-

teinä, joista voivat nauttia 
muutkin kuin aktiiviset 
liikkujat.

Viherrakentamisen lisäksi 
Järvenpään sosialidemok- 
raattien mielestä on tar-
peen huomioida vihersäi-
lyttäminen; osa kaupun- 
gista pitää jättää luonnon-
tilaan eikä kaikkia metsiä 
tule uhrata rakentamiselle. 
Monipuoliset luontokoh-
teet ovat tärkeä osa kau-
punkilaisten hyvinvointia. 
Kuntoilu- ja retkeilykoh-
teisiin ei pidä asettaa käyt-
törajoituksia muuten kuin 
tarkan harkinnan jälkeen. 

Vastakkainasettelua esi-
merkiksi koiranulkoilut-
tajien ja muiden liikkujien 
välillä tulee vält-
tää ja huomioida 
jo rakentamisvai-
heessa eri käyttä-
järyhmien tarpeet. 
Myös liikuntaes-
teisten tarpeita on 
otettava huomioon.

Monimuotoinen kaupunki 
tarjoaa toimintaympäris-
töjä eri-ikäisille, kuten Jär-
venpään Rantapuiston ke-
hittämisen yhteydessä on 
hyvin huomioitu. Tämän 
valtuustokauden aikana 
Rantapuistoon on valmis-
tunut skeittipuisto ja senio- 
ripuisto, valaistusta ja tei-
den kuntoa on parannettu 
ja Tervanokan uimaranta 
on saanut uuden yrittä-
jän. Rantapuisto on myös 

toiminut useiden yhteisö-
tapahtumien paikkana ja 
päivittäin siellä oleskelee ja 
harrastaa liikuntaa monet 
kaupunkilaiset. 

Edullisilla ratkaisuilla voi-
daan kehittää rantapuistoa 
yhä monipuolisemmaksi. 
Esimerkiksi Rantapuiston 
hiekkakentän jäädyttämi-
nen luistelukentäksi talvi-
sin ja vastaavasti kesäisin 
sen muuttaminen lento-
pallo- ja koripallokentäksi 
toisi tervetullutta kasvua 
puiston käyttöasteeseen.

Vanhankylänniemen tule-
vaisuus ratkaistaan yleis-
kaavassa. Uusi yrittäjä on 
tuonut Vanhankylännie-
meen uutta säpinää ja ta-

pahtumia ja sen 
mukana uusia 
alueen käyttä-
jiä. Tällä het-
kellä Vanhanky-
länniemi toimii 
järvenpääläisten 

monipuolisena virkistys-
alueena, jota tulee jatkos-
sakin kehittää ja monipuo-
listaa. 

Järvenpään sosialidemok-
raatit haluavat, että Van-
hankylänniemi säilyy kaik- 
kien kaupunkilaisten yh-
teisenä virkistysalueena. 
Alueen saavutettavuut-
ta on valtuustokaudella 
parannettu rakentamalla 
uusi kävelyreitti keskus-
tasta. Paineita asuntora-
kentamiselle on lähinnä 
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KESTÄVÄSTI KASVAVA JÄRVENPÄÄ, KAUPUNGIN KASVU JATKUU

JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT  
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Asunnontuotannon	painopiste	siirretään	entistä	voimakkaammin	kohtuuhintaiseen 

asuntotuotantoon.

•	 Järvenpäähän	rakentuu	ja	rakennetaan	monipuolisesti	eri	asumismuotoja.

•	 Erityisryhmille	kohdistetut	asumismuodot	on	huomioitu	kaikessa	kaupungin	rakentamisessa.

•	 Uusien	asuinalueiden	palvelutaso	pyritään	pitämään	mahdollisimman	korkeana.	Tämä	
tarkoittaa esimerkiksi päiväkotien, koulujen sekä muiden palveluiden sijaitsemista lähellä uusia 
asutuskeskittymiä.

•	 Esteettömälle	ja	ekologiselle	rakentamiselle	on	tilaa	Järvenpäässä.

•	 Viher-	ja	vesialueet	huomioidaan	kaupungin	yleiskaavan	suunnittelussa.

vanhan terveyskeskuksen 
alueelle. Terveyskeskuksen 
alueen käyttö rakentami-
seen parantaisi koko alu-
een saavutettavuutta, sillä 
asukkaiden tulo alueelle 
vaatisi myös joukkoliiken-
teen tehostamista sinne.

Järvenpää sijaitsee hyvien 
liikenneyhteyksien päässä 
pääkaupunkiseudun tär-
keimmistä kasvukeskuksis-
ta. Merkittävät työssäkäyn-
tialueet Helsinki, 
Espoo ja Vantaa 
ovat lyhyessä 
ajassa saavutet-
tavissa niin hen-
kilöautolla kuin 
julkisellakin liikenteellä. 
Radanvarsikaupunkina Jär-
venpää hyötyy monin ta-
voin kaupungin läpi kulke-
vasta raideyhteydestä.

Järvenpään sosialidemo-
kraatit pitävät kaupungin 
sijaintia ihanteellisena. 
Lyhyet yhteydet pääkau-
punkiseudun keskeisiin 
kaupunkeihin tulee nähdä 
voimavarana, jolla houku-
tella uusia asukkaita muut-
tamaan Järvenpäähän. 
Tämä edellyttää sitä, että 
niin julkisen liikenteen 
kuin yksityisautoilun edel-
lytyksistä pidetään huol-
ta myös tulevaisuudessa. 
Suurimman kehittämis-
tarpeen liikenteen osalta 
Järvenpään sosialidemo-

kraatit näkevät kaupungin 
sisäisessä poikittais- ja lä-
hiliikenteessä. Kaupungin 
keskustan saavutettavuus 
on muun muassa Tuusu-
lasta, Keravalta ja kaupun-
gin reuna-alueilta heikkoa 
julkisilla kulkuneuvoilla. 
Erityisesti palveluiden 
keskittyessä kaupungin 
keskustaan on tärkeää, 
että myös reuna-alueiden 
asukkailla on mahdolli-
suus kulkea ympäristöys-

tävällisesti ja 
kohtuuhintaisesti 
palveluiden luo. 
Järvenpään so-
sialidemokraatit 
näkevät kevyen 

liikenteen ja joukkoliiken-
teen edullisina ja ympäris-
töystävällisinä liikkumis-
tapoina, joita tulisi edistää 
ja tukea entistä voimak-
kaammin. Ajoneuvoliiken-
teestä eroteltua koko kau-
punkia kattavaa kevyen 
liikenteen verkoston ra-
kentamista on jatkettava. 
Samalla joukkoliikenteen 
kattavuutta on lisättävä. 
Erityisesti Vanhankylän-
niemen alueen saavutetta-
vuutta on Järvenpään sosi-
alidemokraattien mielestä 
tarpeen edelleen kehittää 
alueen virkistyskäytön li-
säämiseksi. 

Liityntäpysäköintiä sekä 
autojen ja erityisesti pol-
kupyörien osalta on kehi-

tettävä. Juna-aseman sekä 
seisakkeiden läheisyydes-
tä on varattava riittävästi 
tilaa pysäköintipaikoille 
työmatkalaisten käyttöön. 
Samalla joukkoliikenteen 
aikataulutuksessa on huo-
mioitava nykyistä parem-
min muun joukkoliiken-
teen aikataulut. 

Työmatkalaisten tarpeet 
tulee huomioida joukko-
liikenteen suunnittelussa. 
Yhteiskunnan toimiessa 
kellon ympäri kaikkina vii-
konpäivinä, 
tulee joukkoliikenteen pal-
vella tämän tar- 
peen mukaises-
ti. Joukkoliiken-
teen toteutta-
misessa tulee 
etsiä monipuo-
lisia ja luovia 
ratkaisuja.

Järvenpään sosialidemo-
kraatit ovat huolissaan lii- 
kenteen yhä kasvavista vaa- 
ratilanteista ja liikennetur-
vallisuuden heikentymi-
sestä kaupungin alueella. 
Vaikka maltti onkin valttia 
ja usein juuri auton kuljet-
taja voi itse vaikuttaa lii-
kenneturvallisuuteen, on 
myös kaupungilta edellytet-
tävä toimia liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi.

Vaaralliset ja onnetto-
muusherkät liittymät ja 

muut vaaranpaikat on kar-
toitettava ja niiden turval-
lisuutta on parannettava 
esimerkiksi hidasteilla. 
Järvenpään sosialidemo-
kraatit kantavat huolta 
erityisesti niistä alueista, 
joilla liikkuu paljon kou-
lulaisia, lapsia ja nuoria. 
Jokainen lapsi ja nuori an-
saitsee turvallisen ja vailla 
vaaroja olevan koulumat-
kan.

Kaupungin elinvoimai-
suuden lisääntyminen on 
sidoksissa taloudelliseen 
kasvuun, jonka edelly- 

tyksenä on yri- 
tysten sijoittu- 
minen ja synty- 
minen   kaupun-
kimme alueel- 
le. Sitä kautta 
pystytään vai- 
kuttamaan myös

työllisyyden suotuisaan 
kehittymiseen. 

Järvenpään sosialidemo-
kraattien mielestä yleis-
kaavassa on varattava riit- 
tävästi yritystontteja veto-
voimaisille sijainneille. 

Varausten yritystonteille 
tulisi olla hieman ylimitoi-
tettuja nähtävissä olevaan 
pitkän aikavälin tarpee-
seen, voidaksemme varau-
tua mahdollisiin yllättä-
viinkin elinkeinorakenteen 
muutoksiin. Tämä mah-

TURVALLINEN  
JA TOIMIVA  

LIIKENNE
ELINKEINO- 

ELÄMÄN  
EDELLYTYKSET  
JA YRITTÄJYYS  

JÄRVENPÄÄSSÄ
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KESTÄVÄSTI KASVAVA JÄRVENPÄÄ , KAUPUNGIN KASVU JATKUU

JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT 
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Tuusulanjärveä	kehitetään	kaikkien	kaupunkilaisten	yhteisenä	virkistys-	

ja hyvinvointialueena. Rakentaminen asuntokäyttöön sallitaan vain 
vanhan terveyskeskuksen alueelle.

•	 Osana	yleiskaavaa	huomioidaan	myös	vihersäilyttäminen.	Metsää	tulee	
jättää koskemattomaksi, eikä kaikkia metsiä tule ottaa asunto-  tai 
muuhun rakennuskäyttöön.

•	 Yleiskaavan	avulla	pyritään	lisäämään	kaupunkilaisten	mahdollisuuksia	 
liikunnalliseen elämäntapaan.

•	 Järvenpään	tulee	aktiivisesti	edistää	esimerkiksi	muiden	Kuumakuntien	
kanssa maakunnalle merkittäviä liikennehankkeita. Kuntien välinen 
yhteistyö on avainasemassa Järvenpään kannalta toimivien liikenne-
yhteyksien turvaamisessa.

•	 Vastustetaan	suunnitelmia	yhtiöittää	liikenneväylät	Suomen	kunnissa	ja	
valtion tasolla. Lisäksi tienkäyttömaksujen käyttöönottoa vastustetaan.

•	 Yleiskaavassa	huomioidaan	myös	elinkeinoelämän	tarpeet	sekä	
luodaan edellytykset yritystoiminnan syntymiselle ja sijoittumiselle 
Järvenpäähän.

•	 Olemassa	olevien	yritysalueiden	(Boogie	ja	Intro)	kehittämistä	jatketaan.	
Esimerkiksi Haarajoen Intro-yritysalueelle pyritään saamaan toimimaan 
uusia, merkittäviä ulkopuolisia yrittäjiä.

OSALLISUUTTA 
VAHVISTETAAN 

KAUPUNGIN  
KEHITYKSEN 

SUUNNITTELUSSA

dollistaa muutokset pitkän 
aikavälin tilatarpeissa.

Järvenpäässä on nykyisel-
lä valtuustokaudella tehty 
aktiivista työtä elinkeino-
elämän saralla. Järvenpään 
suurimman yritysalueen, 
Boogien, rakentaminen 
on käynnistynyt. Lidl:n 
tulo Järvenpäähän on ol-
lut meille tärkeä asia, jon-
ka positiiviset vaikutukset 
alueellisesti ja työllistä-
västi ovat suuret.  

On tunnustettu tosiasia, 
että Järvenpään imago luo- 
tettavana kumppanina on 
vahvistunut. Hankkeet tääl- 
lä etenevät ja se on lisännyt 
luottamusta elinkeinoelä-
män toimijoiden keskuu-
dessa. Järvenpää nähdään 
kiinnostavana tulevaisuu-
den toimintaympäristönä 
Keski-Uudellamaalla.

Uusi yleiskaavaprosessi on 
hyvä esimerkki mittavasta 

projektista, jonka suunnit-
telussa kuntalaiset on jo 
hyvin huomioitu. Järven-
pään sosialidemokraatit 
haluavat, että tällä vah-
van osallistamisen tiel-
lä jatketaan myös muissa 
kaupungin suunnitteluun 
liittyvissä kysymyksissä ja 
prosesseissa.
 

vastaavia toimintatapoja 
hyödynnetään runsaasti 
myös tulevaisuudessa.

Vähintään yhtä tärkeänä 
me Järvenpään sosialide-
mokraatit pidämme sitä, 
että asukkaille tarjotaan 
mahdollisuus hyvissä ajoin 
kommentoida ja vaikuttaa 
heidän asuinalueisiinsa 
liittyviin kehityssuunni-
telmiin. Esimerkiksi yleis-
kaavan muutoksista on 
tärkeää tiedottaa asukkai-
ta hyvissä ajoin. Näin tur-
vataan se, että valituksia 
ynnä muita rakentamista 
ja kehitystä hidastavia es-
teitä ei pääse syntymään.

192
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240

Kaupunkilaisille järjes-
tetyt kaupunkisuunnit-
teluillat sekä Järvenpään 
Opiston järjestävät kaa-
vakurssit ovat hyviä esi-
merkkejä toimintatavois-
ta, jotka lisäävät heidän 
tietämystään kaupunki-
suunnittelusta. Järven-
pään sosialidemokraatit 
pitävät tärkeänä, että 
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SDP
Pidetään kaikki mukana
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KESTÄVÄSTI KASVAVA JÄRVENPÄÄ, KAUPUNGIN KASVU JATKUU

JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT 
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Yritysten	sijoittuminen	turvaa	työpaikkojen	synnyn.	Sen	tulee	olla	myös	yksi	yleiskaavaprosessia	

ohjaavista tavoitteista.

•	 Kaikki	liikennemuodot	huomioidaan	tasapuolisesti.

•	 On	turvallista	kulkea	kävellen,	pyöräillen,	autolla	ja	joukkoliikenteellä.

•	 Liityntäpysäköinnille	on	varattu	tilaa	ja	sen	avulla	tuetaan	kestävän	kehityksen	mukaista	liikkumista.

•	 Kävely-	ja	kevyenliikenteen	verkosto	on	kattava	ja	se	edistää	terveellisiä	elämäntapoja	muun	muassa	
mahdollistamalla monipuolisen liikunnan.

•	 Sekä	ulkoiset,	poikittaiset	että	sisäiset	liikenneyhteydet	toimivat	joustavasti.

•	 Kaupungin	liikenneväylien	korjausvelkaa	vähennetään	vuosittain	kunnan	budjetissa.

•	 Talvikunnossapidon	osalta	huomioidaan	eri	liikkumismuodot	ja	erilaiset	liikkujat.	Yksikään	katu	tai	
kuja ei jää talvella auraamatta.

•	 Kaupunkipyörät	pyritään	saamaan	osaksi	kaupungin	julkisen	liikenteen	muotoja.

28
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JÄRKEVÄLLÄ TALOUDELLA LUODAAN KASVUA, KEHITYSTÄ JA HYVINVOINTIA

Säästäminen, joka saa 
aikaan perusinfra-
struktuurin mure-

nemista on hölmöläisten 
peitonjatkamista. Raken-
taminen, korjausrakenta-
minen ja sellaisiin raken-
teisiin investointi, joiden 
tarve tiedetään lähiaikoina 
järkeviksi, on hyvä tehdä 
nyt kun rahan hinta kun-
nille on erityisen edulli-
nen ja kun työvoimasta on 
ylitarjontaa. Kaupungin 
varallisuus ei heikkene jos 
otetaan taseen toiselle lai-
dalle velkaa ja toiselle va-
rallisuutta.

Myös kuntalaisiin, ny-
kyisiin ja tuleviin, sat-
saaminen on investointi. 
Onnistuessaan se turvaa 
hyvinvointia ja estää pa-
hoinvointia sekä syrjäy-
tymistä. Kylmästi talou-
dellisesta näkökulmasta 

JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT 
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Yleiskaavan	2040	suunnitteluprosessi	on	mahdollisimman	osallistava	 

ja kaupunkilaiset huomioiva.

•	 Kaupunkilaiset	pääsevät	osallistumaan	aktiivisesti	heidän	asuinalueitaan	 
koskeviin rakennus- ja kehittämissuunnitelmiin.

•	 Alueiden	asukkaille	suunnattuja	kaupunkikehitysiltoja	sekä	Järvenpään	 
Opiston kaavoituskursseja hyödynnetään osana kaupunkilaisten 
osallistamista.

JÄRKEVÄLLÄ TALOUDELLA  
LUODAAN KASVUA, KEHITYSTÄ JA HYVINVOINTIA
Kuntataloudessa ei säästetty euro aina tarkoita toiminnan taloudellisuutta pitkällä tähtäimellä. 
Jokaisella satsatulla eurolla on merkityksensä, jonka taloudellinen vaikutus voi joskus realisoitua 
vasta pitkän ajan kuluessa.  Vääristä kohdista säästäminen voi käydä hyvin kalliiksi kun huomioidaan 
kokonaisvaikutukset. Toisaalta panostaminen joihinkin asioihin voi estää monen kalliiksi tulevan 
vaikutuksen toteutumisen. Leikkaukset esimerkiksi varhaiskasvatuksesta voivat aiheuttaa 
tulevaisuudessa leikkauksia paljon suuremmat kustannukset ja epäinhimillistä kärsimystä monille.

Taloudellisuus on aina pit-
käjänteistä toimintaa eikä 
sitä voi arvioida tilikauden 
tai edes valtuustokauden 
tähtäimellä. Kuntatalou-
dessa on pystyttävä erot-
tamaan investoinneista ja 
toimeliaisuuden ylläpidos-
ta johtuva velkaantuminen 
”syömävelasta”.  Syömä-
velka tarkoittaa päivittäis-
ten kulujen maksamista 
sellaisella velanotolla, joka 
ei tulevaisuudessa muu-
tu omaisuudeksi tai tuota 
muutenkaan mitään pysy-
vää. Investointien toteut-
tamiseksi otettu velka taas 
lisää vaurautta ja edistää 
tulevien sukupolvien hy-
vinvointia. 

Kuntavaaleissa valittava 
valtuusto päättää ylim-
pänä toimielimenä kau-
pungin toiminnasta ja 
taloudesta. Sote- ja maa-

tarkasteltuna tämä inves-
tointi estää kalliiksi käy- 
vien vahinkojen torjunta-
tarvetta ja siten esimerkik-
si vähentää tulevaisuuden 
kustannuksia. Ennaltaeh-
käisy on pitkällä tähtäi-
mellä aina edullisinta.

Tulopuolella uudistuksen 
jälkeen korostuvat yh-
teisö- ja kiinteistöverot. 
Kunnallisveroa on tällä 
vaalikaudella korotettu 
0,25 % ja kiinteistöveroa 
nostettiin taloutta tasa-
painottaessa kuluneella 
valtuustokaudella. Järven-
pään sosialidemokraatit 
ovat halunneet pitää ve-
ronkorotukset yhtenä osa-
na tasapainottamisen työ-
kalupakkia, mutta emme 
kannata tulo- tai kiinteis-
töveroprosentin korotta-
mista ilman painavia ta-
loudellisia perusteita.

kuntauudistus merkitsee 
kuntatalouden kannalta 
historiallista muutosta, jo-
hon tulevan valtuuston on 
reagoitava joustavasti ja 
innovatiivisesti. Tällä het-
kellä ei ole varmaa tietoa 
uudistusten vaikutuksista 
kuntatalouteen ja kuntien 
aseman kokonaisuuteen. 
On vain arvailuja. 

Kun osa Järvenpään kus-
tannuksista ja vastaavasti 
verotulopohjaa ja valtion-
osuuksia siirtyy maakun-
nan vastuulle, voidaan 
karkeasti ottaen todeta, 
että käyttötalouden vo-
lyymi puolittuu. Toisaalta 
sosiaali- ja terveysmenot 
ovat kuntataloudessa kus-
tannuksiltaan epävarmin 
tekijä talousarviossa. 

Järvenpään toimintame-
noista sivistystoimen pai-
noarvo tulee uudistuksen 
jälkeen kasvamaan. Ta-
louden tasapainottamisen 
osalta sopeuttamispaineet 
tulevat kohdistumaan sin-
ne. Järvenpäässä taloutta 
on tasapainotettu koko 
kuluvan valtuustokauden 
ajan. Kipeitä päätöksiä on 
jouduttu tekemään, mutta 
tästä johtuen olemme pa-
remmassa asemassa kuin 
moni muu kunta. 

Järvenpään sosialidemo-
kraatit katsovat, että var-
haiskasvatukseen ja si-
vistykseen, lapsiin sekä 
lapsiperheisiin panosta-
minen on tulevaisuuteen 
satsaamista ja sopeuttami-
nen tulisi tapahtua pikem-
minkin rakenteellisesti ja 
uusia kustannustehokkaita 
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JÄRKEVÄLLÄ TALOUDELLA LUODAAN KASVUA, KEHITYSTÄ JA HYVINVOINTIA

toimintatapoja käyttäen 
kuin leikkaamalla ja toi-
mintaedellytyksiä huo-
nontamalla.

Järvenpään henkilöstö tu-
lee nähdä voimavarana, ei 
varavoimana. Nykyaikai-
nen kaupunki on halutes-
saan houkutteleva ja luo-
tettava työnantaja, joka on 
tasa-arvoinen ja joustava, 
sekä taitaa hyvän henki-
löstöpolitiikan. Sitoutu-
nut ja työssään viihtyvä 
hyvinvoiva henkilöstö on 
koko kaupungin etu. Hen-
kilöstön osaamista ja am-
mattitaidon ylläpitoa on 
tuettava, koska niistä on 
saavutettavissa hyötyä 
toimintaan, mutta myös 
mahdollisuuksia löytää 
uusia toimintatapoja, jotka 
hyödyttävät koko kaupun-
kia. 

Järvenpään sosialidemo-
kraatit ovat sitä mieltä, 
että lomautusten tie on 
käytetty loppuun. Kau-
pungin talouden haasteita 
ei ratkaista lomauttamalla 
tai irtisanomalla. Järven-
päässä on hallintoa keven-
netty talouden tasapainot-
tamisen nimissä rankasti. 
Johtajien vakansseja on 
vähennetty ja tehtäviä yh-
distetty niin, että työtaak-
ka palvelu- ja avainalue-
johtajilla on lisääntynyt 
jo yli sen, mitä voi katsoa 
järkeväksi. Henkilöstö tar-
vitsee johtajan, jolla on ai-
kaa tukea tulevassa muu-
toksessa, toimintatapojen 
kehittymisessä ja uusien 
luomisessa.

JÄRVENPÄÄN SOSIALIDEMOKRAATIT 
TAVOITTELEVAT KAUPUNKIA, JOSSA: 
•	 Taloutta	tasapainotetaan	järkevästi,	pitkälle	tulevaisuuteen	katsoen.

•	 Ei	pelätä	lainanottoa	tuottaviin	investointeihin.

•	 Talouden	sopeuttaminen	tapahtuu	rakenteisiin	ja	toimintatapoihin	 
vaikuttamalla, ei leikkaamalla.

•	 Verotus	pidetään	talouden	tasapainotusohjelman	työkalupakissa.

•	 Henkilöstö	nähdään	voimavarana,	ei	menoeränä.

•	 Toteutetaan	rohkeaa	ja	ennakkoluulotonta	maahankintapolitiikkaa.	 
Maavarannon kasvattaminen ja ennakoiva kaavoituspolitiikka luovat  
parhaat	edellytykset	kaupungin	kehittymiselle.

•	 Investointien	elinkaaret	pitenevät	nykyisestä.

•	 Merkittäviä	kustannussäästöjä	saavutetaan	ennaltaehkäisevällä	työllä.

JÄRVENPÄÄ
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INHIMILLINEN SOTE-UUDISTUS 
KUNTALAISTEN PARHAAKSI
Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä uudistetaan. 
Uudistus on toteutettava niin, että kaupunkilaiset saavat tarvitsemansa palvelut ja hoidon. 

Järvenpään sosialide-
mokraatit eivät kanna-
ta hallituksen esittämää 

sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmän kokonais-
uudistusta (sote-uudistusta), 
jossa uhkana on palvelu-
jen heikentyminen etenkin 
Uudellamaalla. Palvelun-
tuotannon siirto yksityi-
selle sektorille hallituksen 
esittämällä tavalla uhkaa 
muun muassa erikoissai-
raanhoidon toimivuutta. 
Sosiaali- ja terveydenhuolto 
ei voi olla taloudellisen voi-

ton tavoittelua. Sosialide-
mokraattinen lähtökohta on, 
että sosiaali- ja terveyspal-
velut ovat julkinen palvelu. 
Jos järjestäminen ja tuotan-
to erotetaan toisistaan, on 
järjestäjällä oltava erittäin 
vahvaa osaamista ja mah-
dollisuus kaikissa tilanteissa 
tehdä ratkaisuja palvelun-
tuottajien osalta. Palvelun-
tuottajina voivat olla julki-
set, yksityiset ja kolmannen 
sektorin toimijat, kuten ny-
kyisinkin on jo mahdollista. 
Järvenpään sosialidemokraa-
tit pyrkivät vaikuttamaan 
myös maakunta- ja sote-uu-
distukseen yksin ja muiden 
Keski-Uudenmaan kuntien 
sosialidemokraattien  kanssa.
 
Kannatamme yksimielisesti 
Järvenpään kaupunginval- 
tuuston ja Keski-Uudenmaan 
niin sanottujen KUUMA-
kuntien 7. marraskuuta 2016 
hyväksymää lausuntoa maa-
kunta- ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistuksesta. 
Siinä tuodaan esiin ehdo-
tus Uudenmaan maakunnan 
neljästä palvelutuotantoalu-
eesta, jotka olisivat pääkau-
punkiseutu, Keski-Uusimaa, 
Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusi-
maa. 

Demokratian toteutumisen 
kannalta pidämme tärkeänä 
myös sitä, että Uudenmaan 
maakunnassa olisi neljä vaali-
piiriä, sillä maakuntavaaleissa 
keskisuurten ja pienten kunti-
en on vaikeaa saada edustajaa 
maakuntavaltuustoon.  

Neljän tuotantoalueen lisäksi 
Uudellamaalla toimisi edel-
leen koko maakunnan laajui-
nen vaativan erikoissairaan-
hoidon kokonaisuus jolla 
olisi vahva yhteys yliopistol-
liseen keskussairaalaan.

Suuri huolemme on, että 
päätöksenteko auttamatta 
etääntyy kunnista ja kunta-
laisista uudistuksen jälkeen. 
Järvenpään demarit pitävät 
tärkeänä, että asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuudet toteutuvat 
jatkossa.

Tärkeimpänä tavoitteena nä-
emme, että järvenpääläiset 
pääsevät nopeasti hoitoon, 
saavat tarvitsemansa sosiaa-
lipalvelut helposti lähipalve-
luina. Asukkaan taloudelli-
nen tilanne ei saa vaikuttaa 

·	 Uusimaa ansaitsee oman 
erillisratkaisunsa, jossa 
huomioidaan alueen  
erityispiirteet.

·	 Sitä, mikä nykyjärjestel-
mässä toimii, ei ehdoin 
tahdoin pureta.

·	 Julkisella sektorilla on 
jatkossakin vahva rooli 
palveluntuottajana.

·	 Asukkaille varmistetaan 
vaikuttamis- ja osallistu-
miskanavat maakunnan 
päätöksentekoon. 

·	 Uudenmaan maakunta 
jaetaan neljään tuotan-
toalueeseen ja vaalipiiriin 
palveluiden saatavuuden, 
laadun sekä demokraatti-
sen päätöksenteon turvaa-
miseksi.

·	 Uudenmaan laadukasta 
erikoissairaanhoitoa ei 
hajoteta liian pieniin osiin. 
Yliopistosairaalan merki-
tys koko Uudellamaalla on 
tärkeä.

SDP julkaisi elokuussa 2016 
linjauksensa sote-uudistuk-
sen valmisteluun. Haluam-
me varmistaa, että sosiaa-
li- ja terveyspalvelut ovat 
julkisen sektorin järjestä-
misvastuulla, pääasiallisella 
tuottamisvastuulla ja että 
verovarat käytetään oikein. 
Vaikka sote-uudistus etenee 
nyt hallituksen maakunta-
mallin pohjalta, Järvenpään 
demarit pitävät edelleen so-
sialidemokraattien vaihto-
ehtoa vahvoista aluekunnista 
parempaan sote-uudistuksen 
lähtökohtana Parlamentaa-
risessa valmistelussa olisi 
parhaiten saavutettavissa 
kestävä ja yhteinen näkemys, 
mutta koska hallitus ei ole 
halunnut aitoa vuoropuhe-
lua ja yhteistä valmistelua, 
olemme tuoneet esiin omat 
lähtökohtansa sote-uudis-
tukseen. Olemme koska ta-
hansa valmiita lähtemään 
mukaan maakunta- ja sote-
uudistuksen parlamentaa-
riseen valmisteluun, mikäli 
hallitus siihen päättää ryhtyä. 
 

REILU SOTE- 
UUDISTUS ON  

MAHDOLLINEN

Järvenpään sosialidemokraa-
tit tukevat puolueen linjauk-
sia ja nostavat sen mukaisia 
tavoitteita esiin kunnallises-
sa päätöksenteossa. Seuraa-
vaksi on kuvattu muutamia 
keskeisiä kohtia sosialidemo-
kraattien periaatteista.

Sosialidemokraatit eivät hy-
väksy julkisten palveluiden 
pakkoyhtiöittämistä. Sote-
uudistuksen suuruisessa 
muutoksessa henkilöstön oi- 
keudenmukainen ja reilu 
kohtelu on varmistettava ja 
ihmisten on saatava arjes-
saan tarvitsemat julkiset pal-
velut helposti ja laadukkaas-
ti.

Tavoitteina ovat myös toi-
minnan vaikuttavuus, te-
hokkuus, päällekkäisten toi- 
mintojen poistaminen ja kus-
tannuskehityksen hillintä.

VALINNAN-
VAPAUS SOSIALI-
DEMOKRAATTIEN 
VAIHTOEHDOSSA

Palveluissa ihmisten vapaus 
valita palvelutuottajansa 
tapahtuu aluekunnan päät-
tämien tuottajien välillä ja 
eri aluekuntien välillä. Sote-
palveluiden kokonaisuutta 
järjestettäessä on huolehdit-
tava, että esimerkiksi perhe-
palvelut tai päihdetyö jär-
jestetään järkevinä, toimin-
nallisina kokonaisuuksina. 
Palvelu-seteli on keskeinen 
osa palvelujärjestelmää vaih-
toehdossamme. 

SOSIALI- 
DEMOKRAATTIEN  

VAIHTOEHTO  
HALLITUKSEN  

SOTE- 
UUDISTUKSELLE
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TAVOITTEENA  
ON IHMISTEN  

MAHDOLLISUUS  
SAADA PALVELUT  

HELPOSTI JA  
LAADUKKAASTI

palveluiden laatuun tai saa-
tavuuteen. Myös sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen täytyy 
tulevaisuudessa toimia vah-
vana osana palvelujärjestel-
mää.

Järvenpään sosialidemok-
raatit pitävät tärkeänä, että 

·	 Sosiaali- ja terveyden-
huoltouudistus toteutuu, 
mutta ei uusimaalaisten 
palveluja heikentäen.

http://www.jarvenpaa.sdp.fi/
http://www.facebook.com/jarvenpaandemarit/
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·	 Yksityisen ja kolmannen 
sektorin toimijat voivat 
tuottaa palveluita alue-
kunnan kanssa tehdyllä 
sopimuksella.

·	 Ensimmäistä järjestämis-
päätöstä valmisteltaessa 
aluekunnan on selvitettä-
vä, onko kunnilla ja millä 
edellytyksillä mahdolli-
suus toimia tuottajana.

·	 Sote-palvelujen järjestä-
jä eli aluekunta päättää, 
missä laajuudessa pal-
velutuottajina käytetään 
yksityisiä toimijoita ja kol-
matta sektoria tai kuntia. 

·	 Näin varmistetaan, että 
kerätyt verot käytetään 
ihmisten tarvitsemien pal-
veluiden tuottamiseen, ei 
yksityisiin voittoihin.

·	 Viranomaisvastuut ja 
päätökset toteutuvat kan-
salaisten oikeusturvan 
kannalta toimivassa  
organisaatiossa.

·	 Kuntien rooli hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisessä 
on merkittävä. Onnistu-
akseen se vaatii kunnan 
eri toimijoiden tiivistä yh-
teistyötä sekä yhteistyötä 
aluekunnan kanssa. Jär-
jestöillä on kunnissa mer-
kittävä ennaltaehkäisevä 
rooli. Järjestöjen tekemää 
työtä vahvistetaan ja ke-
hitetään. Tähän turvataan 
riittävät resurssit.

·	 Sosiaali- ja terveyspalve-
lut rahoitetaan verovaroin, 

valtionosuuksilla ja pal-
velumaksuilla. Asiakas-
maksuja ei saa nykyisestä 
korottaa, jotta palveluiden 
tasapuolinen saatavuus ei 
vaarannu.

·	 Valinnanvapautta ediste-
tään tuottamalla ihmisille 
lisää tietoa eri vaihtoeh-
doista, hoitoon pääsystä, 
laadusta, saatavuudesta 
ja vaikuttavuudesta.

·	 Julkisen sektorin on var-
mistettava sosiaali- ja 
terveysalan tutkimuksen ja 
-koulutuksen laatu ja laa-
juus sekä sote-palveluiden 
kehittämisen jatkuvuus.

·	 Käyttäjien osallisuutta 
palveluiden asiakkaina ja 
niiden kehittämisessä vah-
vistetaan.

KANSALAISTEN 
TERVEYS- JA HYVIN-

VOINTIEROJA ON 
KAVENNETTAVA

Hallituksen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistamisen 
tavoitteena on kaventaa vä-
estön terveys- ja hyvinvoin-
tieroja sekä hillitä palveluis-
ta aiheutuvia kustannuksia 
kolmella miljardilla eurolla 
vuoteen 2029 mennessä ja sa-
manaikaisesti parantaa pal-
velujen yhdenvertaista saa-
tavuutta. Hyvien tavoitteiden 
sijaan keinot niiden saavutta-

miseksi ovat avainasemassa. 

Tavoitteisiin pääseminen 
edellyttää kunnalta uudis-
tumiskykyä ja joustavuutta, 
painopisteen siirtyessä en-
tistä enemmän ennaltaehkäi-
sevään suuntaan nykyisestä 
korjaavasta toimintatavasta. 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
painottuvat ihmisen palve-
luissa hyvinvoinnin ja ter-
veyden osalta yleensä vasta 
pahoinvoinnin ja sairauden 
astuessa kuvaan. Terveys ja 
hyvinvointi syntyvät kuiten-
kin pääosin arjen ympäris-
töissä, joten kaupunkisuun-
nittelu, kulttuuripalvelut ja 
elinympäristön toimivuus 
rakentavat hyvinvointia jo 
hyvissä ajoin.

Myös osallisuuden koke-
muksella ja työllisyydellä on 
vaikutuksensa kuntalaisten 
kokemaan elämänlaatuun. 
Tiivis yhteistyö on välttämä-
töntä paitsi kaupungin sisällä 
myös maakunnan, kolman-
nen sektorin ja kuntalaisten 
kesken. 
 
Järvenpään valtuuston hy-
väksymässä lausunnossa 
todetaan, että hoito- ja pal-
veluketjujen toimivuus ja yh-
tenäisyys maakunnan alueel-
la tulisi olla ensin varmistettu 
ja vasta sen jälkeen siirryttäi-
siin sote-uudistuksessa valin-
nanvapauden kehittämiseen. 
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Päätöksenteko palveluiden 
järjestämisestä ja sen rahoit-
tamisesta tapahtuu aluekun-
tatasolla. Päätöksentekoa 
varten valitaan aluekunta-
valtuustot. Aluekuntiin pe-
rustetaan neuvottelukunta-
rakenne, jolla vahvistetaan 
asukkaiden ja palvelujen 
käyttäjien osallisuutta. Lisäk-
si käytetään asiakasraateja ja 
tehdään tiivistä yhteistyötä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
palveluiden kehittämiseksi.

Järvenpään Demarien nä- 
kemykset sote-uudistukseen 
pohjautuvat puolueen lin- 
jaan, jossa:

·	 Ihmisten pitää saada  
arjessaan tarvitsemat  
julkiset palvelut helposti  
ja laadukkaasti.

·	 Kuntalain pohjalta ja 
periaatteilta muodostuva 
aluekunta vastaa perus- ja 
erityistason palveluiden 
järjestämisestä ja pääosin 
myös tuottamisesta. Eri-
tyisen vaativan tason pal-
veluiden järjestämisestä 
viidellä erityisvastuu- 
alueella sovitaan alue-
kuntien kesken.

·	 Vahva järjestäjäpohja yh-
dessä julkisen palvelutuo-
tannon kanssa mahdollis-
taa tiiviin yhteistoiminnan 
ja tiedonkulun sekä vä-
hentää päällekkäistä 
työtä.
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Muutoksen hallinnan kannal-
ta on tärkeää, että etenemi-
nen uudistuksessa tapahtuu 
asteittain. Järvenpään so-
sialidemokraatit ovat samaa 
mieltä, että valinnanvapaus-
periaatteen toteuttaminen 
ennenaikaisesti, saattaa mer-
kitä kustannusten karkaamis-
ta. 

Uudistuksessa on huomioita-
va ihmiset, joiden voimavarat 
eivät riitä valinnanvapauden 
käyttämiseen. He tarvitsevat 
erityistä tukea ja palveluoh-
jausta päätöksenteossaan. 

Järvenpään sosialidemokraa-
tit korostavat, että:

·	 Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen nostetaan 
keskeiseen asemaan  
Järvenpään kaikilla  
palvelualuilla. 

·	 Terveys- ja hyvinvointie-
roja kavennetaan turvaa-
malla palvelut kaikille, 
tasaamalla monisairaille 
kasautuvia terveydenhoi-
toon liittyviä kustannuk-
sia, parantamalla työlli-
syyttä, puuttumalla niin 
sanottujen uusien kansan-
sairauksien syntyyn. 

MAAKUNTA- JA 
SOTE-UUDISTUS 
KESKI-UUDELLA-

MAALLA

Hallitus pyrkii toteuttamaan 
maakunta- sekä sosiaali- ja 
terveydenhuoltouudistuk-
sen, jossa sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestäminen 
siirtyisi kunnilta maakun-
tien vastuulle. Maakuntia 
Suomeen tulisi yhteensä 18. 
Järvenpää kuuluisi maakun-
tajaossa yhdessä Helsingin 
kanssa Uudenmaan maakun-
taan. Uudistuksen on tarkoi-
tus astua voimaan vuoden 
2019 alusta lähtien.

Maakunta- ja sote-uudistus 
mullistaa nykyisen kunnal-
lisen päätöksenteon ja sillä 
on vaikutusta kaikkien jär-
venpääläisten palveluihin. 
Hallituksen linjausten mu-
kaan maakunta tuottaa sote-
palvelut itse tai se voi käyt-
tää yksityisen tai kolmannen 
sektorin palveluita. Kunta ei 
voisi olla jatkossa palvelun-
tuottaja. Maakunnan olisi li-
säksi erotettava oma palvelu-
tuotanto maakunnan muusta 
toiminnasta osakeyhtiön tai 

maakunnan palvelulaitoksen 
hoidettavaksi. Uudistuksen 
myötä kunnat ja kuntayhty-
mät eivät enää järjestäisi, 
tuottaisi tai rahoittaisi sote-
palveluja. 

Järvenpäässä tämä tarkoittaa, 
että Järvenpään kaupunki ei 
enää järjestä, tuota tai ra-
hoita sote-palvelua. Samoin 
kuntayhtymät, kuten Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiiri (HUS) ja kehitys-
vammapalveluita tuottava 
ETEVA, eivät enää voisi tuot-
taa palveluita. 

Suunnitelmien mukaan vuo-
den 2019 alusta maakunta 
järjestää kaikki julkisesti ra-
hoitetut sosiaali- ja terveys-
palvelut. Se tarkoittaa, että 
maakunta suunnittelee, joh-
taa ja rahoittaa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kokonai-
suutta alueellaan.  Kuntien 
tehtäväksi jää jatkossa edis-
tää hyvinvointia ja terveyt-
tä. Maakuntien tehtävänä on 
taas tukea kuntia ja tarjota 
niille asiantuntemusta hy-
vinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen työn tueksi. Maa-
kunnat vastaavat myös siitä, 
että edistävät ja ehkäisevät 
palvelut todella toteutuvat. 

Kunnat päättävät monista 
tehtävistä ja toimista, joilla 
on ratkaiseva merkitys asuk-
kaiden hyvinvointiin, osal-
lisuuteen, työllistymiseen ja 
toimintakykyyn. Ihmisten hy- 
vinvointiin ja terveyteen vai-
kuttavia asioita ovat muun 
muassa varhaiskasvatus ja 
koulutus, liikuntamahdolli-
suudet, ruoka- ja kulttuuri-
palvelut, kaavoitus ja liiken-
nejärjestelyt.

Järvenpää tarvitsee hyvin-
voinnin ja terveyden edistä-
misen laadukkaaseen toteut-
tamiseen uusia rakenteita ja 
käytäntöjä. On luotava yh-
teistyö- ja toimeenpanora-
kenteita sekä hallinnonalo-
jen ylittäviä johdonmukaisia 
johtamisen käytäntöjä sa-
malla sitoutuen kuntastrate-
giassa hyvinvointitavoittei-
siin. Käytäntöjen tulee olla 
vaikuttavia ja perustua ajan-
tasaiseen tietoon. Mieles-
tämme on turvattava ehkäi-
sevän työn osaaminen ja sitä 
on oltava kunnassa riittäväs-
ti. Kuntien ja kuntayhtymien 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö siirtyisi maakun-
tien palvelukseen.

Jatkossa maakuntien ja siten 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
den rahoitus tulisi valtiol-
ta. Kunnille säädettäisiin 
verokatto kolmen vuoden 
ajaksi. Meidän mielestämme 
verokatto loukkaa kuntien 
perustuslaillista itsemäärää-
misoikeutta. Kunnilla tulee 
jatkossakin olla oikeus päät-
tää veroista kunnan alueella.

Järvenpään sosialidemokraa-
tit ovat sitä mieltä, että:

·	 Hallituksen maakunta- ja 
sote-uudistus loukkaa kun-
tien perustuslaillista itse-
määräämisoikeutta.

·	 Kunnilla tulee jatkossakin 
olla oikeus päättää verois-
ta kunnan alueella.

·	 Uudistukseen liittyviin 
avoimiin kysymyksiin 
täytyy saada vastaukset 
hyvissä ajoin ennen uudis-
tuksen toteuttamista.

·	 Keski-Uudenmaan sote-
alueyksikköä tarvitaan.

Keski-Uudenmaan kuntien 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
den yhteistyö on kehittynyt 
useiden vuosien ajan. Yhteis-
työn edut ovat olleet ilmeiset, 
joten yhteistyön syventämi-
seksi päädyttiin valmistele-
maan Keski-Uudenmaan so-
siaali- ja terveyspalvelujen 
yhdistämistä yhdeksi koko-
naisuudeksi. Hanke on eden-
nyt valtakunnan sote-uudis-
tuksista huolimatta. 

Keski-Uudenmaan malli on 
täysin mahdollista sovittaa 
sote-uudistuksen kokonai-
suuteen maakunnan alueyk-
sikkönä.  Alueyksikkö-mallin 
avulla voidaan  tuottaa kus-
tannustehokkaat, asiakasläh- 
töiset ja laadukkaat sosiaali- 
ja terveyspalvelut Keski- 
Uudenmaan kuntien asuk-
kaille. Tämä toteutuu palve-
lutuotannon ja organisaatio-
rakenteiden uudistamisella 
asukas ja palvelu edellä.

Keski-Uudenmaan kuntien 
sote-alueyksikköön yhdiste-
tään Hyvinkään, Järvenpään, 
Mäntsälän, Nurmijärven, Por- 
naisten ja Tuusulan  sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelu-
tuotanto 1. tammikuuta 2018 
alkaen.

Järvenpään sosialidemokraa-
tit pitävät tärkeänä, että:

·	 Keski-Uudenmaan kuntien 
sote-alueyksikkö hanke 

etenee aikataulussa.
·	 Sote-alueyksikkö toimii 

asiakaslähtöisesti.
·	 Henkilöstön näkökulmasta 

on tärkeää, että alueyksi-
kön valmistelu tapahtuu 
avoimesti ja siitä tiedote-
taan hyvissä ajoin. 

JUST – 
JÄRVENPÄÄN UUSI 

SOSIAALI- JA  
TERVEYSKESKUS

 
Järvenpään uusi sosiaali- ja 
terveyskeskus avautui asiak-
kaille vuoden 2017 alussa. 
Hanke on vaatinut yli puo-
luerajojen tapahtuvaa yh-
teistyötä ja pitkäjänteisyyttä, 
mutta valmistui juuri oike-
aan aikaan sote- uudistuk-
seen nähden. Nykyaikainen 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
yhdistävä keskus takaa jär-
venpääläisille lähipalvelut 
vähintäänkin peruspalvelui-
den osalta alueuudistuksen 
pyörteissä. JUST on Järven-
päässä ja Järvenpäässä se 
pysyy. JUST:iin on keskitetty 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
kotihoitoa ja vammaispalve-
luita lukuun ottamatta.

Järvenpään sosialidemokraa- 
tit pitävät tärkeänä, että:

·	 JUST:n toimintaa seura-
taan ja kehitetään jatku-
vasti kuntalaisia kuunnel-
len.

·	 Alueen liikennejärjestelyi-
tä muutetaan tarvittaessa. 

TYÖLLISYYS  
MAAKUNTA-  

JA SOTE- 
UUDISTUKSESSA 

Työllisyyden edistäminen on 
kunnille tärkeä tavoite. Työl-
lisyyden kasvu tukee kau-
pungin verokertymän kasvua 
ja antaa näin edellytykset 
viihtyisän ympäristön raken-
tamiselle ja toimiville julki-
sille palveluille. Tämä lisää 
paikkakunnan vetovoimai-
suutta ja tukee yritysten kas-
vua sekä osaavan työvoiman 
saatavuutta paikkakunnalle. 
Järvenpäässä on panostettu 
merkittävästi työllisyyden 
edistämiseen paitsi laki-
sääteisten tehtävien myös 
muiden palveluiden avulla. 
Olemme tarjonneet työtilai-
suuksia ja työkokeilumahdol-
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lisuuksia sekä nuorille että 
pitkään työttömänä olleille 
työttömille.
 
Hallituksen esityksen mu-
kaan työ- ja elinkeinotoi-
mistojen (TE-toimistojen) 
vastuulla olevien palvelujen 
järjestämisvastuu siirtyisi 
maakunnille ja niiden järjes-
tämisessä hyödynnettäisiin 
järjestäjä-tuottaja -mallia. 
Maakunnat pääsääntöisesti 
sopisivat TE-palvelujen tuot-
tamisesta laissa säädetyt 
kriteerit täyttävien kuntien, 
yksityisen tai kolmannen 
sektorin tuottajien kanssa. 
Uudistuksessa on kaavailtu 
TE- ja palveluiden siirtämistä 
pääkaupunkiseudun vastuul-
le Uudenmaan maakunnassa. 
Vastustamme tätä ja haluam-
me pitää työllisyyspalvelut 
kuntien käsissä.

Hallituksen esitys jättää vie-
lä paljon arvailujen varaan. 
Avoimia kysymyksiä ovat 
mm. pitkäaikaistyöttömien 
monialaisen yhteispalvelun, 
kuntouttavan työtoimin-
nan ja nuorisotyöttömyy-
den osalta. Työttömän polku 
työllistymiseen voi olla pitkä 
ja mutkikas ja silloin hän tar-
vitsee moniammatillista tu-
kea, apua ja neuvontaa. 

Järvenpään sosialidemo-
kraattien mielestä kunta on 
paras taho koordinoimaan 
työttömän tarvitsemia palve-
luita. Epäilemme, ettei oleel-
lista muutosta parempaan 

tapahdu, mikäli maakunta-
uudistus toteutuu hallituk-
sen esitysluonnoksen mu-
kaisesti. Kunnan velvoitteet 
säilyisivät, mutta vaikutus-
mahdollisuudet vähenisivät.

Järvenpään demarit painot-
tavat, että erityistä huomiota 
Järvenpäässä on kiinnitet-
tävä nuorten työllistymis-
polkuihin. Kaikki mahdolli-
set ideat ja uudistukset on 
otettava käyttöön nuorten 
ja työttömien syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi. Tällä val-
tuustokaudella Järvenpään 
demarien valtuustoaloite 
nuorten työllisyyskummitoi-
minnasta sai laajaa kanna-
tusta yli puoluerajojen ja asia 
on nyt valmistelussa kunnan 
työllisyyspalveluissa. Vastaa-
via innovatiivisia käytäntöjä 
on pystyttävä laajentamaan 
myös tulevan maakunnan si-
sällä muihin kuntiin ja miksi-
pä ei myös valtakunnalliseksi 
hankkeeksi sekä koskemaan 
kaikkia muitakin työttömiä.

Järvenpään sosialidemokraa-
tit haluavat, että:

·	 Työllisyyden edistäminen 
on kaupungin yksi tär-
keimmistä tavoitteista ja 
sen tulee olla sitä myös 
tulevalla valtuustokaudel-
la. Työllisyyspalveluiden 
täytyy pysyä kuntien vas-
tuulla lähipalveluna.

·	 Pitkäaikaistyöttömien 
työkyvyn ylläpitämiseen 
sekä työllistymismahdol-

lisuuksiin panostetaan 
vahvemmin.

·	 Nuorten työllistymiseen 
käytetään innovatiivisia  
ja rohkeita ideoita. 

MITEN KÄY  
IKÄÄNTYNEILLE, 
VAMMAISILLE JA 
MONISAIRAILLE?  

Sote-palveluita runsaas-
ti käyttävät erityisryhmät, 
ikääntyneet, vammaiset ja 
monisairaat, ovat vaarassa 
jäädä uudistuksessa jalkoi-
hin. Palvelut, joita nykyään 
hoidetaan yhteistyössä so-
siaali- ja terveydenhuollon 
sekä kunnan muiden toimi-
joiden kanssa, voivat jäädä 
heikommalle sijalle, ellei 
näihin rajapintoihin kiinni-
tetä riittävästi huomiota. 
Uudistuksen yhteydessä on 
varmistettava päällekkäisten 
vastuiden osalta yhteistoi-
minnan ja vastuujaon selkeys 
kaikille osapuolille. Esimer-
kiksi erityisryhmien liikun-
tapalveluiden järjestäjiä ovat 
liikuntapalvelut, peruster-
veydenhuolto ja erityisryh-
mien liikuntajärjestöt. 

Vammaisten henkilöiden, 
pitkäaikaissairaiden ja ikään-
tyneiden mahdollisuudet 
harrastaa liikuntaa julkisissa 
palveluissa eivät saa jäädä ai-
noastaan erityispalveluiden 
varaan.

Järvenpään demareiden mie-
lestä tulevaisuuden Järven-
päässä yhdistykset ovat edel-
leenkin vahvoina ja tärkeinä 
toimijoina kaupunkimme hy-
vinvoinnin ja terveyden edis-
tämisessä. On tärkeää, että 
kaikki kuntalaisten hyvin-
vointia edistävät yhdistyk-
set huomioidaan kunta-jär-
jestöyhteistyössä ja otetaan 
siihen mukaan aktiivisina ja 
tasavertaisina toimijoina. Lii-
kuntayhdistykset ja -seurat 
tekevät tärkeää työtä, mut-
ta kuntalaisten hyvinvointia 
edistävät myös sosiaali- ja 
terveysalan yhdistykset, nuo-
risojärjestöt, maahanmuut-
tajajärjestöt, asukasyhdistyk-
set, ikäihmisten yhdistykset 
ja kulttuuriseurat.  

Keski-Uudenmaan Yhdis-
tysverkosto on tuonut esille 
aiheellisen huolen siitä, että 
mikä taho jatkossa huolehtii 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
den toiminta-avustuksista 
terveyspalveluiden siirtyes-
sä maakunnan vastuulle. Se 
muistuttaakin lausunnos-
saan, että ”vaikka vapaaeh-
toistoimintaa tehdään ilman 
rahallista panosta, toiminta 
ei pyöri täysin ilman talou-
dellisia ja ajallisia uhrauk-
sia. Yhdistykset tarvitsevat 
osaamista ja tukea voidak-
seen suunnitella ja kehittää 
vapaaehtoistoimintaa, rekry-
toida ja ohjata vapaaehtoisia, 
tarjota esimerkiksi perehdy-
tystä, koulutusta, työnoh-
jausta ja virkistystoimintaa 
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vapaaehtoisille, materiaaleja 
kerho- ja vertaistoimintaan 
sekä erilaisia tiloja, tarvikkei-
ta ja esiintyjiä tapahtumiin.”

Sote-uudistuksen myötä asia-
kas- ja palveluohjaus siir- 
tyisi palvelukeskuksiin. Eri-
tyisryhmien asiakas- ja palve- 
luohjaus ei ole ainoastaan 
tiedon välittämistä eri palve-
luista ja niihin ohjaamista, 
vaan siihen sisältyy paljon 
muutakin. Se on asiakkaan 
kuulemista ja kuuntelemis-
ta sekä ohjaamista ratkaise-
maan itse eteen tulevia on-
gelmia. Ohjaukseen voi liittyä 
myös tuettua päätöksen te- 
koa, jonka lähtökohtana on 
se, että kehitysvammainen 
tai muistisairas henkilö käyt-
tää omaa itsemääräämisoi-
keuttaan ja hänellä on oikeus 
saada tukea päätösten teke-
miseen. Asiakasohjaus sisäl-
tää myös tukemista vaikeissa 
elämäntilanteissa ja tunne-
kokemuksissa, joita vaikea 
sairaus tai vammautuminen 
aiheuttavat. 

Hallituksen kaavailema va-
linnanvapauslainsäädäntö 
tuo asiakas- ja palveluohjauk-
seen lisää vaikeutta. Jatkossa 
asiakkaan tulee kyetä valitse-
maan erilaisen seteliviidakon 
ja palveluiden välillä. Järven-
pään sosialidemokraatit ovat 
huolissaan siitä, kykeneekö 
jokainen tähän itsenäisesti. 
Vammaisia ja muistisairai-
ta ei mielestämme saa jättää 
valinnanvapauslainsäädän-
nön ulkopuolellekaan, mutta 

on varmistettava ja turvatta-
va heille valinnanvapauden 
käyttäminen asianmukaisin 
tukimuodoin. Myös uudis-
tuksen jälkeen on pystyttävä 
tarjoamaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon lähipalveluja 
kaikille asiakasryhmille.

Järvenpään demarit ovat 
huolissaan siitä, miten asia-
kasmaksujen käy uudistuksen 
jälkeen. Olemme sitä mieltä, 
että asiakasmaksujen täytyy 
säilyä kohtuullisina. Asiakas-
maksuja ei tule nähdä vain 
tulonlähteenä, eikä mahdol-
listen uudistusten ainoana 
rahoituslähteenä. Maakunta-
lakiluonnoksen mukaan maa-
kuntavaltuusto päättäisi pal-
veluista ja muista suoritteista 
perittävien maksujen ylei-
sistä perusteista sekä maa-
kunnan järjestämisvastuulle 
kuuluvista palveluista perit-
tävistä asiakasmaksuista. 

Uudistuksen säästötavoitteet 
ja lupaus olla korottamatta 
kenenkään verotusta, johtaa 
tilanteeseen, jossa maakun-
nissa esiintyy painetta asia-
kasmaksujen korotuksille. On 
selvää, että nämä korotukset 
kohdentuisivat ankarasti vä- 
hävaraisiin sekä monia eri 
palveluita tarvitseviin asiak- 
kaisiin, ikääntyneisiin, vam- 
maisiin ja monisairaisiin. 
Järvenpään sosialidemokraa- 
tit eivät hyväksy tätä, em-  
mekä myöskään vaihtoeh- 
toisesti palvelujen tasosta 
leikkaamista säästöjen tavoit-
tamiseksi.

Järvenpään sosialidemokraa-
tit korostavat, että:

·	 Erityisryhmien terveydestä 
ja hyvinvoinnista huoleh-
ditaan heidän ehdoillaan.

·	 Maakunnan vastuulle siir-
tyvän palveluohjauksen 
on mukauduttava kaikkien 
asiakkaiden tarpeisiin.

·	 Käytämme kaikkia vai-
kuttamiskanavia asiakas-
maksujen sekä palveluiden 
pitämiseksi kohtuullisina.

IKÄIHMISET OVAT 
VOIMAVARA

”Ikääntyneiden osuus Jär-
venpään asukkaista tulee 
voimakkaasti kasvamaan 
tulevina vuosikymmeni-
nä. Eri arvioiden mukaan yli 
75-vuotiaiden osuus tulee 
kaupungissa lähes kolmin-
kertaistumaan muutamassa 
vuosikymmenessä. Tämä ke-
hitys asettaa haasteita kau-
pungin kehittämiselle ja pal-
veluiden saatavuudelle.

Järvenpään sosialidemokraa-
tit lähtevät siitä, että ikään-
tyneet eivät ole kuluerä. 
Ikääntyneet täytyy nähdä 
voimavarana, joka mahdollis-
taa esimerkiksi kaupungissa 
tapahtuman laajan vapaaeh-
toistoiminnan. On mietittävä 
uusia tapoja osallistaa ikään-
tyneitä mukaan heitä koske-
vaan päätöksentekoon sekä 
palveluiden suunnitteluun. 
Tämä koskee erityisesti kun-
tiin jääviä ennaltaehkäiseviä 

palveluita, sekä sivistys- ja 
liikuntapalveluita.

Ikääntyneiden huomioimi-
nen kaikessa kaupunkia kos-
kevassa päätöksenteossa on 
keskeistä. Eläkeläisneuvostoa 
ja siihen kuuluvia eläkeläis-
järjestöjä täytyy kuunnella ja 
siihen myös Järvenpään so-
sialidemokraatit sitoutuvat. 
Välittäminen ja ikäihmisten 
huomioiminen ei synny juh-
lapuheilla vaan siihen täytyy 
aidosti panostaa käytännön 
teoilla.”

Järvenpään sosialidemokraa-
tit tavoittelevat kaupunkia, 
jossa:

·	 Ikääntyneet nähdään  
voimavarana erityisesti 
kolmannen sektorin  
vapaaehtoistoiminnan 
näkökulmasta.

·	 Eläkeläisneuvoston  
asema on vahva ja sitä 
kuunnellaan.

·	 Kaikessa kaupungin  
päätöksenteossa  
huomioidaan päätösten 
vaikutukset ikääntyneisiin.

·	 Ikääntyneet pidetään  
mukana kaupungin  
kehittämisessä.
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Tapaat meidät keväällä 2017  
seuraavissa tilaisuuksissa: 

La 18.3.  klo 11–13  Tori 
Ke 22.3.  klo 17.30–19.30  Alepa, Laurilantie 35 
La 25.3.  klo 10–13  Tori 
Ke 29.3.  klo 17.30–19.30  K-kauppa, Kartanontie 9
La 1.4.  klo 10–13  Tori 
La 8.4.  klo 10–13  Tori 

Ajantasaisen tiedon muista tapaamispaikoistamme  
löydät kotisivuiltamme www.jarvenpaa.sdp.fi

Ennakkoäänestys

29.3. – 4.4.2017.  

Varsinainen äänestyspäivä 

Su 9.4.2017.

Järvenpään sosialidemokraattien 
ehdokasnumerot	sijoittuvat	välille:	179-245

http://www.jarvenpaa.sdp.fi

