Mynämäen kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelma 2021
Puhtaat päätöksentekotavat ja kuntalaisten osallistuminen
Haluamme muuttaa päätöksentekokulttuuria. Emme hyväksy kulissien takana tapahtuvaa
eturyhmien suhmurointia vaan haluamme tehdä puhdasta ja läpinäkyvää kuntapolitiikkaa.
Sitoudumme toimimaan itse näiden arvojen mukaisesti. Haluamme kuulla kuntalaisten
mielipiteitä ja ottaa vastaan kriittistäkin palautetta.
Valtuutettumme ovat helposti lähestyttäviä kuntalaisten edustajia, jotka kuuntelevat heidän
huoliaan herkällä korvalla ja samalla kantavat vastuuta kokonaisuudesta. Haluamme lisätä
kuntalaisten mahdollisuuksia kohdata viranhaltijoita ja päättäjiä esimerkiksi kyselytunneilla,
asukasilloissa tai tietoverkon välityksellä osana valtuustotyöskentelyn arkea ja rutiinia.
Haluamme lisätä kuntalaisten osallisuutta ja osallistumista päätöksentekoon esimerkiksi
uusien teknisten sovellusten avulla.
1. HALUAMME MUUTTAA PÄÄTÖKSENTEKOKULTTUURIA
2. TEEMME PUHDASTA JA LÄPINÄKYVÄÄ POLITIIKKAA, EI PELKÄSTÄÄN
POLITIKOINTIA
3. OLEMME KUNTALAISTEN SAAVUTETTAVISSA JA HALUAMME LISÄTÄ
KUNTALAISTEN OSALLISUUTTA
Lapsiperheiden palvelut kuntoon
Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Perhepuolueena haluamme luoda Mynämäkeen
lapsimyönteistä ilmapiiriä, tukea parisuhteita ja sitoutumista ja perheiden valinnanvapautta
lastenhoidon järjestämisen suhteen. Ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun
näkökulmasta. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta,
joko päiväkodissa tai kotona. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja velvollisuus, jota kunnan tehtävä on tukea. Kotihoitoa ja päiväkotia ei pidä laittaa vastakkain.
Vuorotyötä, osa-aikatyötä ja lyhytaikaista työtä tekeville tulee tarjota joustavampia
mahdollisuuksia järjestää lastenhoito.
Haluamme parantaa varhaiskasvatuksen laatua varmistamalla pienet ryhmäkoot.
Varhaiskasvatuksen ammattilaisia on oltava tarpeeksi lasten turvallisen hoidon ja
läheisyyden turvaamiseksi. Henkilökunnan ja ryhmien jatkuva vaihtuvuus tekee
päiväkotiajasta lapselle stressaavaa. Lastenpsykiatrit ovat yksimielisiä siitä, että kotihoito tai
hoito pienessä ryhmässä on pienten lasten kehitykselle paras vaihtoehto. Kotihoidon ja
perhepäivähoidon tulee olla todellisia vaihtoehtoja pienimmille lapsille esimerkiksi kuntalisän
turvin. Haluamme parantaa perhepäivähoidon saatavuutta Mynämäessä.
1. AJAMME JOUSTAVAMPIA MAHDOLLISUUKSIA LASTENHOITOON
2. HALUAMME VARMISTAA PIENET RYHMÄKOOT JA TURVATA
VARHAISKASVATUKSEN LAADUN
3. PERHEPUOLUEENA NÄEMME TÄRKEÄNÄ LAPSIMYÖNTEISEN ILMAPIIRIN
KUNNASSA JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄÄTÖKSENTEOSSA
Perusopetuksen laatu ja kiusaamisen ehkäisy
Suomen menestys perustuu sivistykseen ja osaamiseen myös tulevaisuudessa. Lasten ja
nuorten koulutukseen panostaminen on pitkäjänteistä politiikkaa, joka ei saa unohtua

talouspaineissa. Suomalaislapset ovat pudonneet PISA-mittauksissa kauas kärjestä kaikilla
osa-alueilla. Lisäksi koulutuksellinen tasa-arvo ei tällä hetkellä toteudu, sillä oppilaan
perhetausta vaikuttaa merkittävästi oppimistuloksiin ja koulutus on sukupuolittain eriytynyttä.
Siksi perusopetuksen laadun turvaaminen on elintärkeää!
Meillä jokaisella on omat koulumuistomme. Osa niistä on kivoja ja osa kipeitä. Kiusaamiselle
ja syrjinnälle tarvitaan nollatoleranssi ja erilaisia toimintatapoja tulee harjoitella
varhaiskasvatuksesta asti. Haluamme varmistaa turvallisen ja kiusaamattoman koulun
kaikille. Lapsilla on oikeus tulla kohdatuksi yksilöinä. Emme hyväksy perusopetuksen laadun
heikentämistä emmekä tuntikehyksen supistamista. Pienet opetusryhmät ja riittävä
tuntikehys turvaavat parhaiten oppilaiden oppimisen, työrauhan ja opettajien jaksamisen.
Suuressa ryhmässä oppilaiden levottomuus ja kiusaaminen lisääntyvät, opettaja uupuu ja
oppimistulokset heikkenevät. Puolustamme esi- ja perusopetuksen riittävän pieniä
ryhmäkokoja, pikkukoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan saatavuutta ja maksujen
kohtuullisuutta. Haluamme myös ylläpitää hyvää yhteistyötä koulujen ja kolmannen sektorin
välillä esimerkiksi eri juhlapyhien yhteydessä.
Eri tasoista tukea tarvitsevien oppilaiden suhteen on toimittava lapsen edun mukaan. Toisille
oppilaille on etua siitä, että he opiskelevat eri tavoin tuettuna inkluusioperiaatteen mukaan
samassa opetusryhmässä muiden kanssa, mutta toisille erityisluokka on parempi vaihtoehto,
joten molempiin on varattava riittävästi resursseja, erityinen tuki ei voi olla koulun
säästökohde. Pienluokkiin tarvitaan erityisluokanopettajan lisäksi koulunkäynninohjaaja ja
riittävä tuntikehys. Oppilashuoltoon, erityisopetukseen, moniammatilliseen tukeen ja
varhaiseen puuttumiseen tarvitaan lisää resursseja. Suositusten mukaisista koulukuraattorija -psykologipalveluista tulee huolehtia.
Koulujen sisäilmaongelmista on päästävä eroon. Oppilailla ja henkilökunnalla on oikeus
terveisiin tiloihin. Kouluista voidaan luoda monitoimisia tiloja, joiden käyttöaste on korkea
myös iltaisin ja viikonloppuisin. Koulujen tiloja voidaan avata koululaisten
harrastustoiminnalle aamu- ja iltapäivisin.
1. KIUSAAMISELLE JA SYRJINNÄLLE NOLLATOLERANSSI. HALUAMME
VARMISTAA TURVALLISEN KOULUN KAIKILLE JA TOIMIVALLA, RIITTÄVÄLLÄ
OPPILASHUOLLOLLA ON MERKITTÄVÄ OSUUS.
2. EMME HYVÄKSY TUNTIKEHYKSEN SUPISTAMISTA TAI SUURIA
OPETUSRYHMIÄ, MITKÄ HEIKENTÄVÄT PERUSOPETUKSEN LAATUA
3. PUOLUSTAMME AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SAATAVUUTTA JA
MAKSUJEN KOHTUULLISUUTTA
Maakunnan parhaan lukion toiminnan turvaaminen
Me tunnemme ylpeyttä lukiostamme. VTT:n pitkän aikavälin tutkimuksen mukaan
Mynämäen lukio on oppimistuloksissaan Suomen lukioista kolmen kärjessä. Lukiomme on
otsikoissa vuodesta toiseen hyvien tulosten ja hyvän ilmapiirin ansiosta. Meistä koulutus on
perusta itsensä johtamiseen ja unelmien toteuttamiseen. Koulutuksen merkitys työelämässä
on kasvanut. Haluamme tarjota nuorille laadukkaan, opiskelijalähtöisen ja kilpailukykyisen
lukiokoulutuksen oman kunnan alueella myös jatkossa. Haluamme tukea yksilöllisten
opintopolkujen rakentamista ja varmistamme oppimisen tuen myös lukiossa, jotta jokaisella
opiskelijalla on mahdollisuus pysyä mukana ja valmistua. Lähilukio helpottaa opiskelijoiden
kuormitusta, koska päivät eivät matkoineen veny kohtuuttoman pitkiksi ja pienessä

yhteisössä opettajat tuntevat opiskelijat henkilökohtaisesti ja voivat paremmin tukea
opinnoissa.
1. HALUAMME TARJOTA NUORILLE LAADUKKAAN, OPISKELIJALÄHTÖISEN JA
KILPAILUKYKYISEN LUKIOKOULUTUKSEN MYNÄMÄESSÄ MYÖS JATKOSSA
2. NÄEMME TÄRKEÄNÄ YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN RAKENTAMISEN
3. VARMISTAMME OPPIMISEN TUEN MYÖS LUKIOSSA RIITTÄVÄN
OPPILASHUOLLON KAUTTA
Mynämäen kuntatalouden kestävä hoito.
Hyvä taloudenhoito on meille tärkeä arvo. Uudistuksia tarvitaan, jotta velkaantumista
voidaan vähentää ja verojen nousukiito katkaista, mutta uudistus ei tarkoita meille samaa
kuin leikkaustoimet. Kun puhumme uudistuksista, tarkoitamme asioiden tekemistä
tehokkaammin. Kunnan taloustilanne on huolestuttava. Jollemme päättäjinä tee vastuullisia,
tulevaisuuteen kantavia päätöksiä, saatamme joutua selvitystilaan, jolloin emme voi enää
päättää itse oman kuntamme asioista. Tämä ei ole negatiivisuutta tai pelottelua, tämä on
realismia, jolta on suljettu silmät liian pitkään.
Kuntastrategiassa valtuusto päättää talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Kunnanvaltuusto on
hyväksynyt 2017 päivitetyn strategian vuoteen 2025. Sen yhtenä tavoitteena on
tasapainoinen talous ja lainamäärän tulee pysyä alle valtakunnan keskiarvon eivätkä
veroprosentit ylitä Varsinais-Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja. Nämä molemmat
jäävät nyt kirkkaasti toteutumatta.
Kunta on tehnyt hyviä investointeja tulevaisuuteen ja siihen perustuen lainanotto on
hyväksyttävää. Käyttötalouden kattaminen lainalla vie velkasuohon, josta olisi noustava.
Vuonna 2015 lainamäärä oli 1097e/asukas, kun v2019 se oli jo 3841e/asukas. Tällainen
kehitys on katkaistava.
Veronkorotukset ovat olleet helppo keino yrittää parantaa tilannetta. Kunnan
tuloveroprosentti oli pitkään 20,50 ja nyt se on 21,25%. Veroprosentin korotuksista
huolimatta verotulot ovat laskeneet. Asukasmäärän lasku ja työllisyys vaikuttavat vahvasti
tuloveron kertymiseen.
Konserniohjauksen merkitys korostuu, sillä perusturvakuntayhtymä Akseli ja
erikoissairaanhoito kattaa noin 60% menoista. Jos nykyiset suunnitelmat toteutuvat, soteuudistus tulee aikaisintaan 2023 alussa, siihen asti on konserniohjauksen kautta vaikutettava
menokehitykseen ja ennen kaikkea talouden muutoksista raportoimiseen ajoissa. Kokonaan
kunnan omistuksessa on myös kaksi yhtiötä Mynämäen Yritysvoima Oy ja Mynämäen
Vesihuolto Oy. On tärkeää aktiivisesti seurata myös näiden talouskehitystä.
Mynämäen kunnan kiinteistökanta on suuri ja suuri osa myös vanhoja kiinteistöjä, jotka
vaativat peruskorjauksia. Meille on tärkeää, että tilat ovat terveet, toimivat ja turvalliset.
Talous ei kuitenkaan kestä korjausvelkaa, mikä on kertynyt ja meidän tulee kriittisesti katsoa
kiinteistöjen tarve kunnan omistuksessa.
Tähän liittyen myös palveluverkko on otettava avoimeen käsittelyyn ja se on päivitettävä
2020-luvulle. Yhtenä esimerkkinä valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen.

Keskuskeittiöstä on keskusteltu ja suunniteltu vuosia, asia on edennyt hitaasti. Palvelujen
mahdollinen ulkoistaminen, uudelleen sijoittelu ja kehittäminen voidaan tehdä heikentämättä
palvelujen laatua. Tällä on kuitenkin suuri vaikutus kiinteistöihin ja sitä kautta menoihin, joita
on karsittava. On väärin, että rahaa menee seinien ylläpitämiseen jolloin itse toiminta ja sen
kehittäminen ei voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla.
Talous on saatava kestävälle pohjalle. Asukasmäärää tulee kasvattaa ja palveluja tehostaa.
Kunnassa on tonttitarjonnan lisäksi oltava mahdollisuus myös vuokra-asumiseen ja tähän
haluamme kiinnittää huomiota. Kannatamme myös kunnan palvelutarjonnan tarkastelemista
ja arvioimista, koska Mynämäen asukasmäärä on laskenut ja ikärakenne ja huoltosuhde
muuttunut.
1. VELKAANTUMINEN ON PYSÄYTETTÄVÄ JA VEROJEN NOUSUKIERRE
KATKAISTAVA
2. KANNATAMME UUDENLAISEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMISTÄ, LUKUISTEN
POSITIIVISTEN ASIOIDEN AKTIIVISTA ESILLETUOMISTA, JOTTA
ASUKASMÄÄRÄ SAATAISIIN KASVUUN
3. KANNATAMME KUNNAN PALVELUTARJONNAN TARKASTELEMISTA JA
ARVIOIMISTA SUHTEUTETTUNA ASUKASMÄÄRÄN VÄHENTYMISEEN JA
IKÄRAKENTEEN MUUTTUMISEEN. EMME KUITENKAAN HYVÄKSY
PALVELUJEN LAADUN HEIKENTÄMISTÄ.
Sote-palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen muuttuvassa sote-tilanteessa.
Kuntalaisilla pitää olla oikeus päästä hoitoon kohtuullisessa ajassa. Haluamme puolustaa
lähipalveluja, edistää matalan kynnyksen palvelumuotoja ja liikkuvia terveyspalveluja, jotta
palveluiden saatavuus nopeasti ja lähellä voidaan turvata.
Terveyspalveluiden painopistettä on siirrettävä perusterveydenhuoltoon sekä
ennaltaehkäiseviin, hyvinvointia lisääviin peruspalveluihin. Näin voidaan hillitä tarvetta
kalliisiin erityispalveluihin ja turvata palvelujen riittävyys.
Perusturvakuntayhtymä Akseli on perustettu vuonna 2010 ja nykyään se vastaa kolmen
kunnan (Mynämäki, Masku, Nousiainen) sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Aika
on näyttänyt, että palveluiden tuottamiseen tarvitaan laajemmat hartiat. Koska sote
tarkalleen tulee, siitäkään ei ole täyttä varmuutta, koska asia on vielä eduskunnan
käsittelyssä.
Akseli on saanut paljon kritiikkiä, osittain aiheetta mutta myös aiheesta. Jonot lääkärin
vastaanotolle ovat toisinaan liian pitkiä. Kuntaamme on tulossa uusi ja moderni
terveyskeskus, mistä voi olla ylpeä. Tämä lisää vetovoimaisuutta myös lääkärien
keskuudessa ja uskomme heidän hakeutuvan töihin uuteen ja toimivaan terveyskeskukseen.
Meillä on kunnan omistuksessa myös uusia, toimivia palveluasumisen paikkoja. Lisäksi
Mynämäen kunnan sijainti on keskeinen ja uskomme näiden kaikkien vaikuttavan
positiivisesti sotekeskusten sijaintia mietittäessä.
Akselin menot ovat olleet noususuuntaisia. Kaikki ei selity esim. sairastavuuden
lisääntymisellä tai ikärakenteen muuttumisella. Organisaation on myös kyettävä
tunnustamaan muutoksen tarpeet toiminnassa ja toimittava kuntien tahtotilan mukaisesti.
Akseli on myös suuri työnantaja, mutta valitettavasti työntekijöiden vaihtuvuus on ollut

suurta, mikä on tuonut mukanaan pulmia kehitystyöhön ja toimivuuteen. Pysyvä, hyvinvoiva
henkilöstö on edellytys, jotta voidaan toimia laadukkaasti, turvallisesti ja tuloksellisesti
kehittyen. Ennen suurempia hartioita, meidän tulee olla yhtenäisiä ja konserniohjauksen
kautta vaikuttaa päätöksiin. On myös helppoa syyttää vain Akselia kuntien huonosta
taloudellisesta tilanteesta. Se on toki suurin kuluerä, peräti noin 60% kunnan
toimintamenoista vuonna 2019 oli Akselin tai erikoissairaanhoidon kuluja. Teemmekö me
kunnassa kaiken voitavamme ja miten me tuemme Akselin toimintaa? Ennaltaehkäisy on iso
alue, missä kunta voi tehdä vahvaa ja tuloksellista työtä, sitä ei voi kokonaan ulkoistaa
Akseliin. Kaikissa päätöksissä tulee ottaa myös tämä näkökulma huomioon.
1. PUOLUSTAMME LÄHIPALVELUJA, EDISTÄMME MATALAN KYNNYKSEN
PALVELUMUOTOJA SEKÄ LIIKKUVIA TERVEYSPALVELUJA
2. PAINOPISTE ON SIIRRETTÄVÄ ENNALTAEHKÄISYYN JA KUNNAN
PÄÄTÖKSENTEOSSA ON OTETTAVA HUOMIOON VAIKUTUKSET
KUNTALAISEN HYVINVOINTIIN. TÄMÄ KUNNAN VELVOITE EI TULE
POISTUMAAN SOTEN MYÖTÄ.
3. ENNEN SOTEN TUOMIA ISOMPIA HARTIOTA, ON KONSERNIOHJAUKSEN
OLTAVA SELKEÄÄ JA YHTENÄISTÄ PTKY AKSELIN SUUNTAAN KASVAVIEN
MENOJEN HILLITSEMISEKSI
Hyvä ja arvokas ikääntyminen
Kuntapoliitikassa eri tahojen yhteistyöllä voidaan vaikuttaa ikääntyvien hyviin palveluihin.
Koti on usein mieluisin ja paras paikka asua silloin, kun tarvittavat palvelut ja tuki tarjotaan
kotiin. Kotihoidossa oleville on varmistettava riittävät palvelut sekä suunniteltava kotihoidon
palvelut siten, että vanhuksen toimintakyvyn ylläpidosta sekä arjesta selviytymisestä
pidetään hyvää huolta. Palvelun laatua parannetaan työntekijöiden pysyvyydellä. Kotihoidon
tulee olla kokonaisvaltaista hoitoa, joka vastaa asiakkaan fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja
hengellisiin tarpeisiin toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kuntouttamiseksi. Kotihoidon,
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä on kehitettävä
vanhustenhoidossa ja erityisesti kotiuttamistilanteissa.
Ikääntyvien tarpeet ovat moninaiset, haluamme puuttua erityisesti korona-aikana
lisääntyneeseen ikääntyneiden yksinäisyyteen ja sen mukanaan tuomaan turvattomuuteen.
Pyrimme edistämään kolmannen sektorin ja kunnan välistä hyvää, suunnitelmallista ja
organisoitua yhteistyötä yksinäisyyden vähentämiseksi.
Kiinteistöjen, ulkoilureittien ja muiden palvelujen tulee olla mahdollisimman esteettömiä, jotta
kaikilla on mahdollisuus päästä palveluiden piiriin ja virkistäytymään. Ikääntyneiden
toimintakyky on myös turvattava. Fyysisen toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman
pitkään lisää myös henkistä hyvinvointia. Meillä on jo nyt liikuntaan monipuoliset
mahdollisuudet, joita on edelleen kehitettävä. Monella ikääntyvällä on myös taloudellisia
ongelmia. Ikääntyville tarjottavien palveluiden tulee olla kaikkien saatavilla ja kunta voi olla
mukana myös esim. ruoka-avun jakamisessa, yhdessä kolmannen sektorin kanssa.
Haluamme parantaa ikääntyvien osallisuutta. Heidän mielipiteitään tulee kuunnella
aktiivisesti ja tehdä vanhusneuvoston kanssa avointa, aitoa yhteistyötä. Korona-aika lisää
rajoituksia liikkumiseen ja kanssakäymiseen, mutta näemme tulevaisuudessa myös yli
sukupolvien tehtävän yhteistyön mahdollisuuden, mikä tuo paljon uusia kokemuksia niin
ikääntyville kuin nuoremmillekin.

1. YKSINÄISYYS ON MERKITTÄVÄ TERVEYSRISKI. TULEMME EDISTÄMÄÄN
KOLMANNEN SEKTORIN JA KUNNAN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ YKSINÄISYYDEN
VÄHENTÄMISEKSI.
2. KAIKKIEN PALVELUIDEN TULEE OLLA KAIKKIEN SAATAVILLA JA
ESTETTÖMYYS ON OTETTAVA HUOMIOON
3. NÄEMME TULEVAISUUDESSA MYÖS YLI SUKUPOLVIEN TEHTÄVÄN
YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDEN KUNNAN JÄRJESTÄMISSÄ TOIMINNOISSA

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden saatavuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin kuntien lakisääteinen tehtävä.
Liikuntamahdollisuuksiin panostaminen on kunnalle kannattavaa, sillä se vahvistaa
kuntalaisten terveyttä, parantaa elämänlaatua ja sen myötä tuo säästöä sekä monipuolista
välillistä hyötyä. Liikuntapaikoissa ja palveluissa on huomioitava erilaiset liikkujat. Jokaisella
vauvasta vaariin ja kuntoutujasta kilpaurheilijaan on oikeus liikkua. Liikunta myös yhdistää
ihmisiä. Haluamme ottaa huomioon seurojen lisäksi myös erilaisten harrastusryhmien
tarpeet ja luotava liikunnan mahdollisuuksia kaikille.
Kulttuuri tuo Mynämäelle hyvinvointia ja houkuttelevuutta. Kulttuuripalvelut ovat toimivien
peruspalveluiden ohella merkittävä osa paikkakunnan vetovoimaa. Puolustamme edelleen
maksuttomia ja laadukkaita kirjastopalveluita. Meillä onkin Mietoisissa Suomen ensimmäinen
ja hyvin toimiva itsepalvelukirjasto. Edistämme kulttuurikasvatusta varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa sekä tuemme kuntalaisten mahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin.
Mynämäen on jatkossakin tuettava järjestöjen toimintaa avustusten, tilojen sekä
yhteistoimintasopimusten kautta. Harrastajateatterit, nuorisoseurat, kotiseutuyhdistykset,
työväenyhdistykset, kristilliset yhdistykset, soittokunnat, orkesterit, kuorot sekä monet muut
toimijat ovat tärkeitä kuntalaisten viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden syntymisen kannalta.
1. PUOLUSTAMME MAKSUTTOMIA JA LAADUKKAITA KIRJASTOPALVELUITA
2. KUNNAN ON JATKOSSAKIN TUETTAVA JÄRJESTÖJEN TOIMINTAA NIIN
AVUSTUSTEN, TILOJEN KUIN YHTEISTOIMINTASOPIMUSTEN KAUTTA
3. OTAMME SEUROJEN LISÄKSI HUOMIOON MYÖS ERILAISTEN
HARRASTUSRYHMIEN TARPEET JA OLEMME MUKANA LUOMASSA LIIKUNNAN
MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE
Mynämäen tulevaisuus itsenäisenä kuntana
Me näemme Mynämäen positiivisena ja kehittyvänä kuntana. Mynämäen sijainti on hyvä,
meillä on arvokas ja monimuotoinen luonto, hyvät harrastusmahdollisuudet ja palvelut.
Kehittyminen ja kehittäminen vaatii myös työtä. Mynämäen vetovoimatekijöitä muuttajille
ovat myös edulliset asumisratkaisut ja hyvät liikenneyhteydet erityisesti moottoritien ja
ohituskaistojen rakentamisen ja riista-aidoituksen jälkeen. Mynämäen houkuttelevuutta lisää
elävä kylä- ja järjestötoiminta, joiden toimintaedellytykset on turvattava. Haluamme parantaa
pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia edistämällä logistiikka- ja
tietoliikenneyhteyksien (kuten valokuituyhteydet) kehittymistä esimerkiksi
etätyömahdollisuuksien tukemiseksi.

KD:n visiona on lähipalvelukunta, jossa läheisyysperiaatteen mukaisesti päätöksentekoon
voi vaikuttaa. Julkisen sektorin rinnalla paikalliset yritykset ja yhdistykset luovat vireän
kunnan, joka ei ole vain palveluautomaatti, vaan asukkaidensa hyvinvoiva yhteisö. Niin
lapselle kuin aikuisellekin on tärkeää kuulua läheisten ja turvallisten ihmisten yhteisöön,
jossa yhteiselämä rikastuu kansalaistoiminnan kautta. Siksi kunnan yhteistyö erilaisten
kolmannen sektorin toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen, kylätoimikuntien ja seurakuntien
kanssa, on tärkeää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
1. NÄEMME TÄRKEÄNÄ PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN
MAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMISEN.
2. HALUAMME EDISTÄÄ LOGISTIIKKA- JA TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN
KEHITTÄMISTÄ MYÖS ETÄTYÖMAHDOLLISUUKSIEN TUKEMISEKSI
3. VISIONAMME ON LÄHIPALVELUKUNTA, JOSSA LÄHEISYYSPERIAATTEEN
MUKAISESTI PÄÄTÖKSENTEKOON VOI VAIKUTTAA. NÄEMME
YHTEISÖLLISYYDEN TÄRKEÄNÄ VOIMAVARANA.
Liikenne ja ympäristö
Mynämäki on ollut Hinku-kunta vuodesta 2008 lähtien. Hankkeessa on sitouduttu
vähentämään kunnan alueella syntyviä ilmastopäästöjä 80% vuoteen 2030 mennessä.
Tähän hankkeeseen liittyviä toimia tulee entisestään lisätä ja kehittää. Ympäristönsuojelu on
meille tärkeä arvo ja se on parhaimmillaan pitkäjänteistä työtä tulevaisuuden hyväksi. Yksi
keino on jätteiden määrän vähentäminen ja lajittelun lisääminen. Kotitalous- ja
teollisuusjätteiden lajittelun lisäämiseksi tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita ja
määrätietoista työtä. Kannatamme kierrätyksen tehostamista kaikissa kunnan omistamissa
kiinteistöissä. Suunnitelmallisen ja laajan kierrättämisen tulee olla arkipäivää ja
Mynämäen kunnalla on mahdollisuus olla kiertotalouden edelläkävijä.
Tahdomme rohkaista luonnossa liikkumiseen, ja siksi edistämme laadukkaita ulkoilureittejä
ja niistä tiedottamista esimerkiksi selkeiden verkkosivujen ja mobiilipalvelujen kautta.
Sitoudumme ympäristön suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kuntamme
on keskeinen toimija kiertotalouden, energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen
edistämisessä.
Toimiva joukkoliikenne tukee arjen sujuvuutta. Joukkoliikennettä on kehitettävä
edullisemmalla hinnoittelulla sekä kuunnellen kuntalaisten tarpeita. On pidettävä huolta, että
kohtuulliset joukkoliikenneyhteydet säilyvät, vaikka markkinaehtoiselle liikennöinnille ei olisi
edellytyksiä. Kannatamme modernien, kustannustehokkaiden joukkoliikenneratkaisujen,
kuten kutsuliikenteen kehittämistä.
1. NÄEMME MYNÄMÄEN MAHDOLLISUUDEN OLLA KIERTOTALOUDEN
EDELLÄKÄVIJÄ JA HINKU-KUNNAN PERIAATTEEIDEN MUKAISESTI
KANNATAMME KIERRÄTYKSEN TEHOSTAMISSA KAIKISSA KUNNAN
OMISTAMISSA KIINTEISTÖISSÄ.
2. TOIMIVA JOUKKOLIIKENNE ON ARJEN SUJUVUUDEN EDELLYTYS JA
KANNATAMME MUUN JOUKKOLIIKENTEEN RIITTÄVYYDEN LISÄKSI MYÖS
KUTSULIIKENTEEN KEHITTÄMISTÄ.
3. SITOUDUMME YMPÄRISTÖN SUOJELUUN JA LUONNON
MONIMUOTOISUUDEN SÄILYTTÄMISEEN.

