Elinvoimainen Anttola on meidän kaikkien yhteinen asia

Mikkelin palvelustrategian laatimisen loppukiri käynnistyy tammikuussa. Palvelustrategia piti saada
valmiiksi jo kuluvana vuonna, mutta sen tekemiseen päätettiin ottaa lisää aikaa. Hyvä asia onkin,
että aiheeseen paneudutaan kunnolla, sillä palvelustrategia on kuntalaisen kannalta se kaikkein
tärkein suunnitelma. Siinä määritellään, missä mitäkin palveluita on.

Me sosialidemokraatit lähdemme siitä, että mikkeliläisten palvelut järjestetään lähellä kuntalaisia,
laadukkaasti ja taloudellisesti. Kaupungin tarjoamat palvelut liittyvät läheisesti ihmisten arkeen:
koulutukseen, terveyden- ja sairaudenhoitoon, asumiseen, tekniseen ympäristöön. Palveluja
koskevat päätökset vaikuttavat merkittävästi ihmisten – tämän päivän ja tulevaisuuden
mikkeliläisten – arkeen ja viihtyvyyteen.

Mikkeli on paljon muutakin kuin ruutukaava-alue. Olemme maaseutukaupunki, jolla on tarjota
tänne muuttaville monipuolisia asumismahdollisuuksia. Yhä enemmän ihmiset arvostavat puhdasta
luontoa, rauhaa, isompia tontteja ja pieniä kouluja. Nämä asiat painavat enemmän vaakakupissa
kuin esimerkiksi pitkähkö työmatka. Anttolalla on mainiot puitteet tarjottavana uusille
mikkeliläisille. Yhtenäiskoulu on kylän helmi!

Mikkelin rooli maakunnassamme tulee säilymään vahvana. Mikkeli kasvaa ja meillä on
tulevaisuudessakin edellytykset vastata palveluidenjärjestämisestä ja rahoituksesta tasapuolisesti ja
oikeudenmukaisesti koko kaupungin alueella. Jotta vanhusväestön palvelut kyetään hoitamaan,
täytyy työssäkäyvien henkilöiden muuttovoittoa saada. Meidän tulee saada kaupunkiin lisää
lapsiperheitä ja veronmaksajia. Mikkelin pitää säilyttää hyvät lapsiperheiden ja työikäisten palvelut,
toimiva kouluverkko ja pienet luokkakoot. Jos näitä palveluja ajetaan alas sen vuoksi, että
tilastokeskuksen väestöennusteet sanovat mitä sanovat, alkavat tilastot toteuttaa itse itseään. Tällöin
emme saa muuttovoittoa, koska parempia palveluita saa muualta ja kurjistamme itse itseämme.
Vanhuspalveluita ja muun väestön palveluita ei saa asettaa vastakkain.

Kaikki päätöksenteko pohjautuu arvoihin. Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomme kantavia
periaatteita on, että pidämme huolta kaikista yhteiskuntamme jäsenistä. Myös heistä, jotka ovat nyt
laitoksissa, eivätkä voi olla pyörittämässä yhteiskunnan rattaita tekemällä työtä, kuluttamalla
ostoksiin, matkoihin, ravintoloihin jne. Sodanjälkeisen hyvinvoinnin ovat rakentaneet tämän päivän
ikäihmiset. He ovat olleet rakentamassa oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Hyvinvointipalvelujemme perusta on yhteisvastuu. Palvelujen turvaaminen ja kehittäminen koko
kaupungin alueella on meille sosialidemokraateille ykkösjuttu.

Hyvää itsenäisyyspäivää ja rauhallista joulun odotusta anttolalaisille!
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