Pirkanmaan Keskustan vaaliteemat 2011
Työtä ja toimeentuloa koko Pirkanmaalle
Koulunsa käyneiden nuorten pääsy työelämään on turvattava ja pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten, vammaisten ja työrajoitteisten työmahdollisuuksia edistettävä. Erittäin tärkeää on edesauttaa
työelämässä jaksamista ja siinä viihtymistä. Työelämässä on oltava myös joustoja ihmisen kulloisenkin elämäntilanteen mukaan.
Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan tukeminen
Yritysten toimintaedellytyksiä tulee edistää keventämällä byrokratiaa. Yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä tulee madaltaa alkaen yrittäjyyden esiintuomisesta vaihtoehtona koulutuksessa kaikilla tasoilla. PK- yrittäjyyttä on tuettava muun muassa veropolitiikan keinoin. Perheyrittäjyyden menestymisen edellytyksiä on tuettava. On luotava edellytykset pienten lähiruokatuottajien tuotteiden saaminen markkinoille. Yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymiselle on luotava edellytyksiä tukemalla monimuotoisen hyvinvointiyrittäjyyden vahvistumista.
Elinvoimainen yhtenäinen Pirkanmaa
Päätökset tulee tehdä lähellä ihmistä. Kaikilla on oltava valinnanmahdollisuuksia niin koulutuksen,
työuran kuin asumisenkin suhteen. Jokaisella on oltava mahdollisuus valita oma asuinpaikkansa.
Näin ollen ei myöskään haja-asutusalueille rakentamista saa hankaloittaa rakennuskaavasäännöksillä. On panostettava voimakkaasti ruokaturvaan, maatalouden ja maaseudun kehitykseen.
Maaseutua ei saa unohtaa aluekehityssuunnitelmissa. Pirkanmaan kuntien seudullisten teiden täydentämiseen ja parantamiseen on panostettava. Maakunnasta on oltava myös hyvät rautatie- ja
maantieyhteydet muihin maakuntiin ja pääkaupunkiseudulle. Vaalikauden aikana on tehtävä päätökset läntisestä rantaradasta. Myös Tampere-Pirkkalan lentoaseman palvelutasoa ja lentoliikennettä
on kehitettävä.
Teknologia ja sen kehittäminen on otettava avuksi ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Uusiutuvan
energian käyttöä on lisättävä. Puun käyttöä tulee monipuolistaa huomattavasti nykyisestä.
Perheen arjen tukeminen
Vanhemmuutta tulee tukea niin, että vanhemmat onnistuvat lastensa kasvatustehtävässä. Sosiaali- ja
terveyspalvelut on turvattava tasapuolisesti jokaiselle koko Pirkanmaan alueella. Vähävaraisten
yksinasuvien ja yksinhuoltajien arkea on tuettava mm. verotuksen keinoin. Monipuolinen koulutusmahdollisuus on turvattava myös harvaan asutuilla alueilla.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää opinto-ohjaukseen sekä peruskoulun ja toisen asteen siirtymävaiheeseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Pienten koulujen säilyminen turvattava.
Turvallinen ja aktiivinen ikääntyminen
On huolehdittava siitä, että takuueläkkeen taso tarjoaa mahdollisuuden asianmukaiseen elämäntapaan. Omaishoitajien asemaa on tuettava toiminnallisesti ja taloudellisesti. Lomitusjärjestelmää on
kehitettävä ja omaishoidon tuen maksatus tulee siirtää Kelalle. Ikääntyvien kotona selviytymistä on
tuettava avohoidon ja kotipalvelujen avulla.
Jokaiselle tulee olla mahdollisuus päättää itselle ja läheisten arkeen parhaiten sopivasta hoitomuodosta. Ikäihmisten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä on ennaltaehkäistävä ja heidän aktiivista ja omatoimisuuteen perustuvaa toimintaa on tuettava. Sotiemme veteraanit ovat aikamme kunniakansalaisia ja yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että jokainen rintamaveteraani saa arkielämässään riittävän tuen ja kuntoutuksen.

