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Pidetään huolta kunnasta.
Kunta pitää huolta meistä.
Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä
sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät. Meille tärkeintä on huolehtia
toimivasta arjesta: niin että lapset
saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaansa huolenpitoa
ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen.
Haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä
vain. Laadukas varhaiskasvatus, tasa-arvoinen peruskoulutus ja osaamista tukeva toinen aste ovat tae
sille, että lapsemme ja nuoremme
pärjäävät myös tulevaisuudessa.
Toisen asteen muuttuminen aidosti maksuttomaksi helpottaa monen
perheen arkea. Haluamme tukea
perheitä ja varmistaa, että elämän
isompien tai pienempien murheiden
kohdatessa kukaan ei jää yksin.
Jokaisella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus
on nyt vihdoin säädetty lakiin. Jatkamme määrätietoisesti töitä jokaisessa kunnassa ja kaupungis-

sa sen eteen, että vanhustenhoiva
laitetaan kuntoon. Jokaisen tulee
saada tarvitsemaansa apua oikeaaikaisesti, olipa kyse sitten lääkäriin pääsemisestä tai kotihoidon
antamasta avusta arkeen. Meille on
tärkeää, että jokainen ihminen voi
ikääntyä ihmisarvoisella tavalla.
Kunnissa päätetään toimivan arjen
asioista. Koronaepidemia on entisestään korostanut kuntien roolia. Niissä pidetään huolta ihmisten terveydestä, turvallisuudesta
ja hyvinvoinnista sekä alueen elinvoimasta. Turvallisen arjen edellytyksenä on, että peruspalvelut toimivat. Korjataan se, mikä on rikki ja
kehitetään sitä, mistä kannattaa pitää kiinni.
Rakennetaan yhdessä yhteiskuntaa, jossa jokaisesta ihmisestä pidetään huolta. Tämä työ lähtee
kunnista. Valitaan niihin arkemme
arvoiset päättäjät, jotka ovat valmiina tekemään työtä kuntalaisten
parhaaksi. Nyt on aika äänestää!
Sanna Marin
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALTALAISTEN HYVÄKSI
Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa.

Lähtökohtana on asukkaiden hyvä arki ja viihtyisyys kaikissa elämän vaiheissa.
Siksi toimimme niin, että
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa laadukkaita ja ajantasaisia
sote-palveluita.

Työllisyyden hoito on aktiivista.

Jokaisella harjavaltalaisella lapsella ja nuorella on perusoikeus hyvään koulutukseen.

Asuinympäristö säilyy turvallisena ja viihtyisänä.

Opiskelumahdollisuudet lähialueilla turvataan ainakin
nykytasolla.
Kuntatalous on vakaalla ja kestävällä pohjalla.

Mahdollistamme hyvät toimintaedellytykset yrityksille.

Kuntalaisille on tarjolla monipuoliset kulttuuri- ja
vapaa-ajanpalvelut.
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PERHEILLE PARAS KOTIKUNTA
l Perheille lisää tukea
l Turvallinen lapsuus ja nuoruus
l Laadukasta ja kohtuuhintaista asumista
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Harjavallan Demari

l Hoitoa ja tukea jonottamatta
l Pidetään kaikki mukana
l Liikunta, kulttuuri ja harrastukset kuuluvat kaikille

ÖTÄ HARJAVALTALAISTEN HYVÄKSI
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JA OSALLISUUTTA
l Kestävä kuntatalous luo edellytykset työlle
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Puheenjohtajan tervehdys
Me Harjavallan sosialidemokraatit haluamme tehdä työtä harjavaltalaisten hyväksi. Kuluneen valtuustokauden aikana Harjavaltaan on investoitu: olemme saaneet kuntaan sekä uusia yrityksiä, että esimerkiksi rakentaneet uuden päiväkodin, joka saadaan käyttöön kesän lopulla.
Yksi pitkään valmistelluista suunnitelmista tehdä rakenteellisia uudistuksia toteutui tämän vuoden alussa, kun sote -palveluiden järjestämisvastuu siirtyi Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle, eli tuttavallisemmin Kessotelle. Kunnan vetovoimaisuuden
parantamiseen ja kaupungin imagoon on panostettu, mutta koronan aiheuttamista viivästyksistä johtuen tulokset tulevat näkymään kaupunkilaisille vasta loppuvuodesta. Paljon olemme siis saaneet aikaiseksi.
Paljon on kuitenkin edelleen myös tehtävää. Me haluamme varmistaa
laadukkaat, monipuoliset ja jokaisen kaupunkilaisen saavutettavissa
olevat kunnalliset lähipalvelut. Meille lähtökohtana on kaikkien asukkaiden hyvä arki ja viihtyisyys kaikissa elämän vaiheissa. Harjavalta on ollut
otsikoista myös vääristä syistä, sillä tutkimusten mukaan Harjavallassa on paljon pahoinvointia. Me sitoudumme työskentelemään pahoinvoinnin poistamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Keinoina toimivat
meidän mielestämme kessoten tuottamat laadukkaat sote -palvelut,
hyvä koulutus jokaiselle harjavaltalaiselle lapselle ja nuorelle ja vähintään nykyisen tasoinen mahdollisuus opiskella lähialueilla, aktiivinen

Tule tutustumaan ehdokkaisiimme !

GRILLIMAKKARA TARJOILU
La 12.6. klo 11–13

K-Supermarket Myllyn edustalla
Tervetuloa!
Harjavallan Sosialidemokraatit ry

työllisyyden hoito, yritysten hyvien toimintaedellytysten mahdollistaminen, turvallinen
ja viihtyisä asuinympäristö ja monipuoliset
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Kaiken edellä
mainitun mahdollistaa vakaa ja kestävällä
pohjalla oleva kuntatalous.
Harjavallassa riittää siis sekä haasteita, että etenkin juuri nyt myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.
Tulevalla valtuustokaudella päättäjien on osattava tarttua niihin ja
sitä kautta luoda kaupunkiin uutta elämää: lisää asukkaita, elinvoimaisia yrityksiä ja hyvää kuhinaa. Kaiken tämän eteen Harjavallan sosialidemokraatit haluavat työskennellä. Lähdethän mukaan? Meillä on
33 erinomaista ehdokasta, valmiina työskentelemään kaikkien harjavaltalaisten parhaaksi.

Anna äänesi meille, se ratkaisee!
Maija Kuusisto-Länsineva
Pj, Harjavallan Sosialidemokraatit ry
maija.kuusisto-lansineva@harjavalta.fi

Miksi SDP?

Lähde kanssamme toteuttamaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja inhimillistä yhteiskuntaa. Tavoitteemme mukaisessa yhteiskunnassa onnistumista mitataan ihmisten hyvinvoinnilla, kestävällä kehityksellä ja vakaudella. Toimitaan
yhdessä välittävämmän arjen puolesta.
”Toimitaan yhdessä välittävämmän arjen puolesta.
Liity SDP:n jäseneksi.”
Ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella:
maija.kuusisto-lansineva@harjavalta.fi 0407569510
tai markku.rauta@harjavalta.fi 0442510493
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