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KANKAANPÄÄN PERUSSUOMALAISTEN KUNTAPOLIITTINEN  
TAVOITEOHJELMA 2017–2021

Maakunta- ja soteuudistus
Uudistusten mukana kuntien tehtävistä poistuu yli puolet. 
Tärkeälle sijalle tulee hyvinvointipalveluista huolehtiminen.

Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyön on oltava yhtenä 
painopisteenä yhteisten virkojen, tapahtumien ja suunni-
telmienkin tekemisessä keskuspaikka Kankaanpään ollessa 
vetovastuussa. Kuntaliittymiä pitää selvittää, jos aloite tulee 
naapurilta.

Terveyspalvelut
Kankaanpään terveyskeskus on pidettävä Pohjois-Satakunnan 
terveydenhuollon ykköspaikkana. Palvelujen taso tulee säilyt-
tää ja kehittää niitä kahden vuoden aikana ennen maakunta-
uudistusta. Olemme sitten valmiita ottamaan vastaan tulevat 
muutokset. Terveyskeskuksen investointisuunnitelma täytyy 
toteuttaa mahdollisimman pikaisesti ennen soteuudistusta.

”Tk:ssa ajoittain sijaistavana mielestäni mitoitus on tällä 
hetkellä melko hyvä. Montaa vakanssia ei kuitenkaan kestä 
leikata, kun se jo näkyy laadussa ja potilasturvallisuudessa. 
Hoitajien määrän riittävä mitoitus on säilytettävä jatkossakin 
vähintään nykyisenkaltaisena. Ei pidä etsiä säästöjä väärästä 
paikasta.”
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Uimahalli
Olemme ajamassa liikuntakeskuksen remontin yhteyteen 
lisäaltaan rakentamista vesijuoksijoille ja vesijumppaajille, 
jotta nykyiseen altaaseen saataisiin lisätilaa uimareille.  
Kankaanpään Uimarit ei voi ottaa harjoituksiin kaikkia 
halukkaita.

Liikunta

Meillä on erinomaiset liikuntamahdollisuudet niin tilojen 
kuin monipuolisten seurojenkin ansiosta. Myös luonnos-
sa liikkumiseen on laitettava painoa. Siihen on mitä par-
haimmat edellytykset esimerkiksi Hämeenkankaan alueella 
Viidentienristeyksen ja Kuninkaanlähteen maastoissa.

Valaistuista latu- ja kuntoreiteistä ja jääkiekkokaukalois-
ta on huolehdittava. Niistä on hyvä saada oma esitteensä. 
Kankaanpään turvallisuus ja liikuntaharrastuspaikat houkut-
televat lapsiperheitä. 

Pesäpallokentän katsomon kattamista on selvitettävä 
Kankaanpään Mailan ja Maila-Juniorien kanssa. Myös talkoo-
työn mahdollisuus täytyy huomioida.

Kilpailutus
Valtion hallituksen antamien uusien kilpailutussääntöjen 
avulla voidaan entistä paremmin huolehtia paikallisten yrit-
täjien pääsemisestä mukaan hankintoihin. Näin saadaan lisää 
työpaikkoja ja turvataan olemassa olevia. Myös lähiruoka ja 
lähipalvelut on nostettava etualalle.
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Yrittäjyys
Kankaanpäätä pitää myydä elinkeinoelämälle. On oltava esillä 
messuilla ja muissa tapahtumissa ja tarjottava Kankaanpäätä 
sijoituksena tulevaan. 

Yrityksiä tulee tukea kaavoituksella ja kilpailutusten pilkko-
misella lakien sallimissa rajoissa.

Osa pienyrittäjistä toimii niin tiukassa taloustilanteessa, että 
kaupungin olisi syytä miettiä pienille yrityksille innovoivaa 
kannustusta. Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy auttaa 
yrityksiä löytämään kanavia, joista saa vastauksia kysymyksiin. 
Työllisyyden lisääminen ja elinkeinotoiminnan edellytysten 
parantaminen on ensiarvoista. Tärkeää on myös elävöittää 
torin aluetta kaupungin keskuksena. Tyhjeneviin kivijalkati-
loihin täytyy saada toimintoja.

Soten myötä avautuu mahdollisuus paikkakunnan sosiaali- ja 
terveysalan yrittäjille.

Kankaanpää voimistuu Pohjois-Satakunnan keskuksena, kun 
kaikki puhaltavat yhteen hiileen!

Talous
Työttömien työllistämiseksi on saatava ohjaaja. Hän tienaa 
palkkansa moninkertaisesti, kun nykyisin maksamme työllis-
tämisvajauksesta sakkoja yli puoli miljoonaa euroa.

Rakennuskannan korjausvelka on ajankohtaistunut aikaisem-
pien vuosien laiminlyöntien seurauksena. Raskasta korjausvel-
kaa kurotaan voimakkaasti umpeen niin, että jatkossa se on 
taas hoidettu vuosikymmeniksi eteenpäin.



5

Haluamme pitää kaupungin talouden tasapainossa. 
Käyttötalouden menot eivät saa ylittää tuloja. Isoimmat  
investoinnit on tehty tai ne ovat suunnitteluasteella.

Verotusta ei ole enää varaa nostaa, vaan mieluummin alentaa.

Pidämme myös kiinni siitä, että kaupungin työntekijöiden 
eläköityessä heidän paikkojensa täyttöä tarkastellaan huolelli-
sesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. 

Kylät on saatava asutuiksi ja elinvoimaisiksi. Suuri merkitys 
on kyläkouluilla ja onnistuneella kaavoituksella.

Pakolaiset
On huolehdittava siitä, ettei kaupunki ota enempää kiintiö-
pakolaisia kuin etukäteen on sovittu: 3–6 henkilöä vuonna 
2017. Kankaanpäähän pitää muodostaa realistinen linja  
pakolaisten oleskeluun. Kuntalaisten etu ei saa jäädä tulijoi-
den edun taakse. Ei pidä sallia ohituskaistoja ja erikoislupia  
sosiaali-, terveys- ja koulutuspuolelle.

Kulttuuri
Monipuolinen museotoiminta on säilytettävä. Kuka huoleh-
tisi juuristamme ja menneisyydestämme ellemme me itse? 
Muutenkin kulttuurin saralla taidekaupungin imagoa on 
edelleen kirkastettava tapahtumia järjestämällä. Kirjaston 
asema merkittävänä kulttuurilaitoksena pysyy ja sen toimin-
taedellytykset on turvattava. Kirjaston voima on demokraatti-
suus – se on avoin kaikille.
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Koulut ja päiväkodit
Vaadimme edelleen tutkimuksia Laurin koulun jatkamiseksi, 
koska kyläyhdistykselle ei annettu tarpeeksi aikaa oppilaiden 
rekrytointiin. Ei myöskään suostuttu uuteen puolueettomaan 
sisäilmatutkimukseen eikä liioin huomioitu mahdollisen re-
montin osalta Laurin väen tarjousta talkootoimista.

Loput kyläkoulut on säilytettävä – joka suunnalla on oltava 
yksi koulu pitämässä yllä kylien elinvoimaisuutta.

Koulukaupungin maineesta on pidettävä kiinni ja kulttuuri-
kampushanketta tulee edistää. 

Tuntiperusteinen päivähoitolaskutus on tehokas säästökeino 
kunnalle ja kodeille. Asiakas maksaa vain siitä ajasta, minkä 
kellokortti näyttää. Kokemus muissa kunnissa on osoittanut, 
että maksut ovat jopa puolittuneet. Henkilöstön työajat ja las-
ten hoitoajat kohtaavat paremmin, mikä rauhoittaa iltapäiviä. 
Kannatamme kokeilua Kankaanpäähän.

Päivähoidossa resursseja on jaettava nimenomaan työtä teke-
viin käsiin. Johtoporras voi toimia kevennetymmällä mallilla. 

Kannatamme uutta yksityistä päiväkotia, jonka rakentaa yrit-
täjä. On hyvä, että kunnan palvelujen rinnalle saadaan vertail-
tavaa toimintaa.
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Perussuomalaiset tekivät 27 aloitetta 
2013–2016. 
 

Olemme olleet mukana toteuttamassa 
seuraavia parannuksia:

Estimme kaupungin taloushallinnon siirtymisen ulkoiselle  
toimijalle, Kunnan Taitoa Oy:lle, ja työpaikat pysyivät 
paikkakunnalla.

Tuimme vahvasti Seutuverkko Oy:n toimintaa hyvien kuitu-
verkkoyhteyksien takaamiseksi kuntamme alueelle, mukaan-
lukien maaseudun. Se antaa myös mahdollisuuksia etätyöhön. 

Aloitteemme kokouspöytäkirjojen tarkastamisesta heti 
kokouksen jälkeen meni läpi.

Meidän aloitteestamme kaupungin siivouspalvelun kilpailu-
tusta korjattiin niin, että se tapahtui oikeudenmukaisesti.

PS on voimakkaasti mukana torin ja sen ympäristön 
elävöittämisessä.

Kaupungin irtaimen tavaran poistamiselle ja myynnille laadit-
tiin uusi ohjeistus.

PS on ollut mukana järjestämässä koulukyytejä inhimillisestä 
näkökulmasta.

PS oli tekemässä päätöstä vanhusten hoivakodin rakentami-
sesta. Lohikon toiminta siirtyy kulttuurikortteliin 2018.
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Kaupungin Yrityspalvelu Oy:lla on merkittävä panostus 
Kingspanin toimitiloihin.

Kirjaston laajennus valmistuu 2017 lopussa.

PoSan organisaatioon on tehty tehostavia muutoksia siten, 
että johtotason henkilöstön määrää on tiivistetty ja talous 
tulee aiempaa ennakoitavammaksi.

Kuluneen vaalikauden aikana, kun perussuomalaisten edustus 
on noussut merkittäväksi, on kaupungin käyttötalousmenot 
saatu tasapainotettua ja päästy ylijäämän puolelle. 

Olemme olleet tuomassa politiikkaan maalaisjärkeä ja uuden-
laista ajattelua. Sitä haluamme tehdä tulevaisuudessakin 
vielä pontevammin!

 
Ota yhteyttä!
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net  
044 572 2205

tapioj.laurila@gmail.com  
040 861 6430

Kotisivu: kankaanpaa.perussuomalaiset.fi

Vaalitoimistossamme Torikatu 3 (ent. 
Tiimari) kahvitus toripäivisin klo 10–12  
maaliskuun alusta 13.4. kiirastorstaihin asti.


