PIDETÄÄN HUOLTA
RIKSUSTA
Kuntavaaliohjelma
RIIHIMÄEN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

RIIHIMÄEN TULEVAISUUS
TARVITSEE TEKIJÄNSÄ
Poliikassa on kyse paitsi arvoista, myös ennen kaikkea teoista. Vaikeina aikoina
on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista ovat päättämässä.
Toimiva arki muodostuu monista palasista, kuten kohtuuhintaisesta
asumisesta, turvallisesta ympäristöstä, lähipäiväkodista, toimivasta
liikenteestä, koulutuksesta ja työstä. Turvalliseen arkeen kuuluu, että lääkäriin
pääsee tarvittaessa ja hoivaa on jonottamatta saatavilla. Jokaisella tulee olla
mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja kunnan päätöksentekoon.
Me Riihimäen Demarit haluamme varmistaa, että apua ja tukea on saatavilla
jokaiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Haluamme rakentaa Riihimäkeä, joka on
taloudellisesti vakaa, eheä ja turvallinen yhteisö ja joka huolehtii
ympäristöstään.
Pidetään huolta Riksusta, sillä Riksu pitää huolta meistä.

PERHEILLE LISÄÄ
TUKEA
Perheille on tarjottava apua
ruuhkavuosien arkeen ja tukea
kasvatukseen liittyvien
pulmatilanteiden ratkomiseen.
Lapsiperheille suunnatun
kotipalvelun saatavuutta on
lisättävä, että apua on tarjolla
silloin kun sitä tarvitaan.
Neuvoloiden resurssit on
turvattava ja palveluiden pitää
tukea perheitä koko lapsuuden
ajan.

Tarvittaessa on saatava apua
kasvatuksen, terveydenhuollon ja
sosiaalipalveluiden erityisosaajilta
suoraan päiväkotiin tai kouluun.
Myös ennaltaehkäisevää
perhetyötä on lisättävä.
Lähikoulu ja -päiväkoti ovat osa
turvallista ja toimivaa arkea.
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee
parasta mahdollista
varhaiskasvatusta ja opetusta.
Siksi sekä päiväkodeissa että
kouluissa on pidettävä ryhmäkoot
riittävän pieninä ja osaavaa
henkilöstöä on oltava tarpeeksi.

Palveluiden on
oltava kaikkien
saatavilla
lompakon
paksuudesta
riippumatta.

TURVALLINEN
LAPSUUS JA
NUORUUS
Haluamme, että Riihimäki
panostaa nuorisotyöhön sekä
ennaltaehkäiseviin palveluihin ja
nuorten matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluihin
nykyistä enemmän.
Järjestöjen tekemän nuorisotyön
toiminnan edellytykset on
taattava.

Yksikään nuori ei
saa jäädä
ulkopuolelle,
koska apua ei
ollut saatavilla.

Jokaiselle riihimäkeläiselle
nuorelle on tarjottava
mahdollisuus kesätyöhön. Tämän
toteuttamiseksi kaupungin on
tehtävä tiivistä yhteistyötä
paikkakunnan yritysten ja
yhdistysten kanssa.
Sosialidemokraatit ovat
esittäneet Riihimäestä
kiusaamisen vastaista kaupunkia.
Haluamme parantaa erityisesti
perhepalveluiden, koulujen ja
muiden lapsiin vaikuttavien
palveluiden mahdollisuuksia
ongelmien varhaiseen
havaitsemiseen ja niihin
puuttumiseen.

KOHTUUHINTAISTA
ASUMISTA
Riihimäellä on tarjottava
kohtuuhintaista, laadukasta ja
monimuotoista asumista.
Haluamme pitkäjänteistä ja
johdonmukaista suunnittelua
asuntotuotantoon. Toimiva
kaavoitus ja suunnitelmallinen
maanhankinta on edellytys
kohtuuhintaisten kotien
rakentamiselle. Koko kaupunkia
on kehitettävä monipuolisesti, ei
vain yhtä osa-aluetta.

Kaupungin rakennustuotantoa on
lisättävä ja olemassa olevasta
asuntokannasta on pidettävä
huolta. Korjausvelkaa on saatava
purettua ilman, että kustannukset
siirtyvät täysimääräisenä
vuokralaiselle.
Riihimäki on hyvien
kulkuetäisyyksien päässä
sijaitseva kompakti kaupunki, jolla
tulee olla tarjolla omakotitontteja
palvelujen äärellä.
Nykyisiä asuinalueita on
kehitettävä niiden ominaispiirteet
huomioiden.

Asumisen erilaiset
muodot on
huomioitava ja
tarjottava
ratkaisuja eri
elämäntilanteisiin.

HOITOA JA TUKEA
JONOTTAMATTA
Meidän mielestämme sosiaali- ja
terveyspalveluissa perustan
luovat verovaroilla tuotetut
julkiset palvelut, joita kolmas
sektori ja yritykset täydentävät.
Sosiaalipalvelujen hankinnan
tulee aina perustua asiakkaiden
yksilöllisiin tarpeisiin.
Palveluiden on oltava kaikkien
saatavilla. Hoivaan ja hoitoon on
varattava riittävästi henkilöstöä.

Tarvittava apu on
saatava yhdellä
yhteydenotolla
eri luukuilla
asioinnin sijaan.

Haluamme panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin ja
vahvistaa perustason palveluiden
saatavuutta.
Vanhusten ja vammaisten
palvelujen tulee olla laadukkaita.
Myös yksin asuvien, ikäihmisten,
perheide ja erityistä tukea
tarvitsevien tilanne on
huomioitava.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen on panostettava ja kavennettava koronavirusepidemian aikana lisääntynyttä
hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa.

Hyvä ja turvallinen arki on
jokaisen oikeus.

Omaishoitajien työtä on
tuettava nykyistä paremmin.
Tuen määrä on tarkistettava ja
siihen on varattava riittävä
resurssit. Omaishoito ei saa
johtaa palveluiden karsintaan,
vaan palveluiden on tuettava
omaishoitoa tehokkaasti.

Haluamme jokaiselle
ihmisarvoisen ikääntymisen.
Kotihoidon palveluita ja
ikääntyvien toimintakykyä
ylläpitäviä palveluita on oltava
riittävästi, koska ne parantavat
elämänlaatua ja luovat turvaa
myös läheisille.

Vammaisten toimiva arki ja
osallistuminen yhteiskunnan
toimintaan on turvattava, oli
kyse sitten koulujen retkistä,
harrastustoiminnasta,
työllistymisestä tai
esteettömistä julkisista
tiloista.

PIDETÄÄN KAIKKI
MUKANA

Kaupungin on
huolehdittava,
ettei kukaan jää
turvaverkkojen
ulkopuolelle.

HARRASTUKSET
KUULUVAT KAIKILLE
Kaikilla on oltava pääsy lähellä
tuotettujen kulttuuripalvelujen
pariin. Kaupungin museoiden ja
taidelaitosten sekä taiteen
perusopetusta tarjoavien tahojen
toimintaa on tuettava riittävästi.
Kirjastoa tulee vahvistaa matalan
kynnyksen kulttuuritalona, joka
tukee osallistumista,
voimaantumista, elinikäistä
oppimista ja henkistä kasvua eri
tavoin.

Kaikilla
riihimäkeläisillä
on oltava
mahdollisuus
kohtuuhintaisiin
harrastuksiin.

Kaupungin tarjoamien ikäihmisten
ja muiden erityisryhmien
palvelujen lisäksi tarvitsemme
seuroja tukemaan monipuolista
ohjattua liikuntaa. Siksi
haluamme, että seurojen tuki on
riittävällä tasolla. Myös työikäisille
tulisi olla tarjolla matalan
kynnyksen kuntoliikuntapalveluja.
Harrastuspaikkoja on oltava
riittävästi ja niiden on oltava
laadukkaita, tarkoitukseen sopivia
ja esteettömiä. Kaupungin
harrastus- ja liikuntatilojen tulee
olla maksuttomia alle 18vuotiaille.

KESTÄVÄ TALOUS
LUO EDELLYTYKSET
TYÖLLE JA
ELINVOIMALLE

Hankinnoissa on tavoiteltava
työllisyyttä, laatua ja ekologisuutta innovatiivisuuden lisäksi.
Palveluiden ja investointien on
oltava tasolla, joka on kestävää
myös pitkällä aikavälillä.

Haluamme, että Riihimäellä
tavoitellaan taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti
kestävää kasvua.

Palveluiden tuottamiseen
tarvitaan osaavaa ja hyvinvoivaa
henkilöstöä. Haluamme, että
Riihimäki vastuullisena
kuntatyönantaja pitää huolta
riittävistä henkilöstöresursseista.

Ennakoitava päätöksenteko,
aktiivinen yhteistyö ja sujuva
kaavoitus luovat pohjaa yritysten
menestykselle. Edistämme eri
lupaprosessien sujuvampaa
käsittelyä.

Laadukkaat oppilaitokset, Hyria ja
HAMK, varmistavat osaltaan, että
yrityksille on tarjolla osaavaa
työvoimaa.

Kaupungin
elinvoima syntyy
työstä ja
yrittämisestä.

PIDETÄÄN HUOLTA
YMPÄRISTÖSTÄ
Määrätietoiset uudistukset
yhdyskuntarakentamisessa ja
kiertotaloudessa edesauttavat
ekologisesti kestävää kasvua
ja työllisyyttä.
Kaupungin viheralueista on
pidettävä huolta.
Ulkoilualueiden on oltava
kaikkien helposti
tavoitettavissa ja niitä on
hoidettava asianmukaisesti.

Kaikkea
suunnittelua on
tehtävä herkän
ympäristön
ehdoilla ja sen
monimuotoisuutta
kunnioittaen.

Julkisen liikenteen on
toimittava joustavasti sekä
kaupungin sisällä että
ulkopuolella, arjen tarpeet ja
työssäkäynti huomioiden.
Kaupungin sisäisen liikenteen
muuttamista maksuttomaksi
pitäisi selvittää.
Kevyen liikenteen verkostoa on
parannettava niin, että syntyy
valmiita reittejä
kaupunkirakenteen sisälle.
Kevyen liikenteen kehittäminen
vaatii innovatiivisia ratkaisuja,
josta hyvänä esimerkkinä ovat
nyt käytössä olevat
kaupunkipyörät.

ENEMMÄN
VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIA

Kuntalaiset on otettava mukaan
päätöksentekoon. Nuorisovaltuustolle, vammaisneuvostolle ja
vanhusneuvostolle on annettava
enemmän painoarvoa.

Haluamme rakentaa kestävää
Riihimäkeä, jonka päätöksenteko
on rakentavaa ja demokraattista.

Järjestöt on otettava mukaan
Riihimäen kehittämiseen
paremmin. Kaupungin on
turvattava järjestöjen
toimintaedellytykset muun
muassa myöntämällä avustuksia
ja tarjoamalla toimitiloja.

Kuntalaisaloitetta on
kehitettävä. Aloitteista on
keskusteltava valtuustossa, että
kuntalaisten ääni kuuluu entistä
paremmin. Osallistavaa
budjetointia ja muita asukkaiden
kuulemiseen tähtääviä toimia on
parannettava.

Palveluiden kehittämiseksi tulee
muodostaa käyttäjäraateja, että
kuntalaisten kehitysehdotukset
saadaan paremmin huomioitua.

Kuntalaisilla on
oikeus osallistua
kotikuntansa
kehittämiseen ja
elinympäristöönsä
vaikuttavien
päätösten
valmisteluun.

KORONAN JÄLKIHOITO
SDP haluaa, että kriisin jälkihoidon tarpeet, laajuus ja kesto
selvitetään ja jälkihoidolle luodaan suunnitelma. Toipuminen covid-19
tilanteesta voi kestää vuosia ja se edellyttää myös erillisten
rahoitustarpeiden arviointia. Jälkihoidon tavoitteena on toipumisen
tukeminen ja kansakunnan eheys.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa
esitettiin koronakriisin jälkihoidon suunnitelman valmistelun aloittamista
Riihimäellä viipymättä. Suunnitelmassa tulisi tarkastella kriisin vaikutuksia niin
asukkaiden, henkilöstön kuin muidenkin kaupungin toimijoidenkin
näkökulmasta, että kriisin aiheuttamiin mahdollisiin pitkäkestoisiin ongelmiin
pystytään varautumaan.
Valtuustoaloite sisältää myös selkeitä toimenpide-ehdotuksia jälkihoidon
suunnitelmaan:
Toteutetaan harrastustakuu
Tuetaan haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä
Edistetään henkilöstön hyvinvointia
Edistetään kuntalaisten osallisuutta
Lisätään kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua
Koko aloite toimenpide-ehdotuksineen on luettavissa kotisivullamme
osoitteessa riihimaensosialidemokraatit.fi
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PIDETÄÄN
HUOLTA RIKSUSTA.
RIKSU PITÄÄ
HUOLTA MEISTÄ.
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