
 
 
 
 

Enemmän Rokkia Janakkalaan! 
 

Vihreä Janakkala rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreässä Janakkalassa 
edistetään toimeliaisuutta, ehkäistään eriarvoisuutta ja viihdytään. Vihreässä Janakkalassa oma 

palveluntuotanto on turvattu, ja sitä täydennetään tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla. 
Vihreä Janakkala on avoin ja toivottaa erilaiset ihmiset tervetulleiksi. Vihreässä Janakkalassa pidetään 

vähemmistöjen puolta, ollaan reiluja ja turvataan yhdenvertaisuus. 

 
YMPÄRISTÖVASTUULLINEN, 
TULEVAISUUTEEN KATSOVA JANAKKALA. 

 huomioimme ympäristönäkökulman kaikessa 
päätöksenteossa 

 varmistamme lähiluonnon, pohjavesien ja 
vesistöjen puhtauden 

 panostamme ilmastonmuutoksen torjuntaan 
ja uusiutuvan energian käyttöön 

 säilytämme puhtaan ja monimuotoisen 
luonnon yleiskaavoituksella 

 tahdomme pysäyttää taajamajunat 
Turengissa ja Harvialassa 

 rakennamme kävely- ja pyöräteitä sekä 
panostamme toimivaan joukkoliikenteeseen 

 tuemme lähi- ja luomuruuan käyttöä 

 rakennamme esteettömiä asuinympäristöjä ja 
suojelemme kulttuuriympäristöä 

TOIMIVIEN PALVELUIDEN  JANAKKALA. 

 tuotamme peruspalvelut kunnan päävastuulla 
lähellä kuntalaista 

 turvaamme vanhempien vapauden valita 
lastensa päivähoitomuodon 

 huolehdimme koulujen ja päiväkotien 
pienistä ryhmäkoista 

 pidämme kiinni koulujen tuntikehyksestä 

 kehitämme opetusta mahdollistaen uuden 
tekniikan käytön 

 turvaamme oppilashuollon riittävän määrän 
ja laadun 

 säilytämme liikunta- kirjasto- ja 
kulttuuripalvelut laadukkaina 

 estämme lasten, nuorten ja perheiden 
syrjäytymisen mm. perheneuvolapalveluilla 

 kunnioitamme vanhuutta ja tuemme 
omaishoitoa 

 toteutamme sosiaali- ja terveydenhuollossa 
oikeudenmukaisuutta ja oikea-aikaisuutta 

 turvaamme terveyshuollonpalvelut sekä 
Turengissa että Tervakoskella 

 takaamme nuorille toimintaa ja tilat 

AVOIN, YHTEINEN JA ONNELLINEN 
JANAKKALA. 

 teemme itsenäisiä päätöksiä avoimen 
keskustelun kautta 

 punnitsemme tasapuolisesti erilaiset 
vaihtoehdot päätöksenteossa 

 annamme lapsille ja nuorille äänen 

 keskustelemme ja otamme asukkaat mukaan 
päätöksentekoon ja asioiden suunnitteluun 

 huomioimme päätöksissä niiden 
pitkäaikaisvaikutukset 

 takaamme elinvoiman maaseudulle, kyliin ja 
taajamiin 

 haluamme kyläkouluista aktiivisia kylien 
keskuksia 

 järjestämme kuntalaisille maksuttomia 
kokoontumispaikkoja 

 tuemme ja kehitämme ystävyyskunta 
toimintaa 

 hyödynnämme monikulttuurisuuden tuomat 
mahdollisuudet 

 haluamme asumiselle erilaisia vaihtoehtoja 

REILU, TALOUDELTAAN VAKAA JA 
ITSENÄINEN JANAKKALA. 

 haluamme, että Janakkala on itsenäinen 
kunta tehden aktiivista seutuyhteistyötä 

 vaadimme, että kunta on reilu ja 
houkutteleva työnantaja 

 työllistämme aktiivisesti ja puramme 
työllistymisen byrokraattisia esteitä 

 innostamme kuntalaisia yrittäjyyteen ja 
luovuuteen 

 tuemme ja arvostamme ympäristöä 
kunnioittavaa yritys- ja matkailutoimintaa 

 pidämme valtuustokauden talouden 
tasapainossa 

 emme jätä laskuja tulevien sukupolvien 
maksettavaksi

 

JANAKKALA ON YHTEINEN KOTIMME – MILLAISEN JANAKKALAN SINÄ HALUAT? 

Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! 

puheenjohtaja Anssi Lepistö, 040 7224504, anssi.lepisto@vihreat.fi 
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http://www.janakkalanvihreat.fi/bannerit.html?id=41
http://www.janakkalanvihreat.fi/bannerit.html?id=18

