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EMME ANNA VAALILUPAUKSIA, VAAN TOIMIMME ULVILASSA NÄIDEN ASIOIDEN
TOTEUTTAMISEKSI:
 Lähipalvelut säilytettävä Ulvilassa;
lääkärit, hammaslääkärit, laboratorio, röntgen, neuvolat, sosiaalipalvelut, kirjastot . . .
- Pori pyrkii siirtämään Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Poriin Herralahteen jo ennen
sote- ja maakuntauudistusta tai viimeistään uudistuksen käynnistyessä.
- Ulvilan sote-keskuksessa on säilytettävä vähintään nykyiset palvelut ja sen on
toimittava ehdottomasti kokopäiväisenä. Se on merkittävä osa peruspalveluita.
- Myös kylien sote-palveluita on kehitettävä.
- Terveyskeskusmaksut on poistettava.
- Myös kirjastoja maakunnallistetaan. Tässäkin on pelkona, että ainakin Ulvilan kylien
kirjastopalvelut heikkenevät. Harjunpään kirjasto on jo lopetettu, mutta saimme
taisteltua sinne kirjastoautopalvelun.
 Päivähoitoryhmät ja koululuokat turvallisen pieniksi.
Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.
- Päivähoitoryhmät ja niiden henkilökunta pitää olla aina vähintään lain vaatimalla
tasolla.
- Koululuokista ei saa tulla liian suuria. Silloin lasten oppiminen ja turvallisuus saattavat
vaarantua.
- Esimerkiksi työttömien vanhempien lapsilla pitää olla oikeus päästä päivähoitoon.
- Kaupungin tulee huolehtia tarvittavista koulupsykologi ja ym. palveluista.
- Aamu- ja iltapäiväkerhot säilytettävä osana lapsiperheiden tukitoimia.
 Nuorille lisää harrastusmahdollisuuksia omaan kaupunkiin.
- Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta kulkea toiseen kuntaan harrastuksiin, eikä
vanhemmillakaan ole mahdollisuuksia kuljettaa.
- Julkisen liikenteen yhteydet ovat huonot varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin.
 Vanhuksille ja erityisryhmille ihmisarvoinen elämä.
- Vanhuksia ja vammaisia ei saa pitää keinotekoisesti kotihoidossa. Esimerkiksi yksin
kotona asuva dementikko voi olla vaaraksi itselleen. Hän voi lähteä yöllä ulos ja jäädä
pakkaseen tai eksyä.
- Palvelut on taattava em. ryhmille edullisesti sekä ehdottoman tasapuolisesti.
 Kylät on pidettävä viihtyisinä ja vireinä. Kyläkoulut ovat merkittävä osa kylien
elinvoimaisuutta.
- Kylien kunnalliset palvelut pitää säilyttää tai jopa kehittää. Tällaisia ovat esim. koulut
Harjunpäässä, Koskissa ja Kaasmarkussa, neuvola Harjunpäässä, lääkäri- ja
hoitajapalvelut Kullaalla ja muut terveyspalvelut (esim. kylille saapuvat
terveydenhoitajat, lääkärit, laboratorionäytteiden ottajat).
- Päivähoitopaikoista on pulaa mm. Harjunpäässä, niitä lisää.
- Nuorille lisää harrastusmahdollisuuksia omille kylille, myös kaupungin järjestämänä.
- Kylille pitää luoda mahdollisuuksia rakentaa omakoti- ja rivitaloja.
- Kylien toimijoille on annettava lisää kaupungin tukea.
- Asiointiliikennettä on kehitettävä kylillä.
- Kaavoitus- ja koulutuspoliittinen ohjelma on päivitettävä myös taajaman ulkopuoliset
alueet huomioivana.
- Asukkaat on otettava mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

 Jokaisella on oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen ja omaan kotiin.
Asukkaat mukaan vaikuttamaan viihtyisän ja laadukkaan asuinympäristön
kehittämiseen.
- Kaupungilla pitää olla tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
- Tontteja pitää olla tarjolla monilta erilaisilta alueilta omakoti-, rivi- ja kerrostaloja varten.
- Asukkaat pitää ottaa aktiivisemmin mukaan vaikuttamaan asuinalueiden ja koko
kaupunginkin alueita suunniteltaessa.
- Vuokra-asuntotarjonta on mitoitettava kysyntää vastaavaksi.
- Ei turhia, mittavia perusparannuksia.
- Kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset on pidettävä kohtuullisina; mm. vesi, energia,
jätehuolto, verot.
 Kaupungin mahdollistettava työttömien työllistyminen sakkomaksujen sijaan.
- Kaupunki joutuu maksamaan satoja tuhansia euroja ns. sakkomaksuja valtiolle
pitkäaikaistyöttömistä.
- Kaupungin pitää itse työllistää aktiivisemmin ja järjestää esim. työpajatoimintaa, myös
kylille.
- Kaupunki voi myös avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä työttömien työllistämisessä.
- Kaupungin on myönnettävä merkittävää tukea työllistäville tahoille sanktioiden
välttämiseksi.
 Verovarojen käytön on oltava vastuullista.
- Kaupungin ei pidä tehdä lyhytjänteisiä säästöpäätöksiä. Useasti ne kostautuvat pitkällä
aikavälillä suurempina kuluina.
- Ulkoistaminen on melkein aina kalliimpaa kuin oma palvelujen tuottaminen.
- Eri hallintokunnilla; tekninen-, opetus- ja kasvatus- ym.; on oltava ehdottoman selkeä
budjettikuri / -seuranta.
- Palveluiden tuottamiselle verotus on asetettava oikealle tasolle.

