Vaaliteemani

Vaaliteemani

Laadukkaat ja monipuoliset
kuntapalvelut
Varhaiskasvatus

SINUN ÄÄNESI
HELSINGISSÄ

• Tuttu, ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta
mahdollistaa turvallisen hoitoympäristön lapselle ja
tukee vanhempia lapsen kasvussa.
• Olen maksuttoman varhaiskasvatuksen puolesta!

Koulu
• Lähikoulut ja pienet ryhmäkoot säilytettävä.
• Koulukiusaamiseen on puututtava välittömästi.
• Koulunkäyntiavustajien, terveydenhoitajien ja
koulupsykologien palvelut kaikkiin kouluihin.
• Koulupudokkaista otettava koppi välittömästi.

Työllistyminen
• Nuoria on kannustettava ja ohjattava peruskoulun
jälkeen jatko-opintoihin joko lukioon,
ammattikouluun, työpajatoimintaan tai
oppisopimuskoulutukseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Olen lähiterveysasemien säilyttämisen ja niiden
kattavien palvelujen puolella.
• Vanhuksille inhimillinen ja laadukas kotihoito,
päivätoiminta sekä pääsy ympärivuorokautiseen
hoidon piiriin tarpeen vaatiessa.
• Vammaisille yhdenvertaiset, monipuoliset ja
yksilöllisesti suunnitellut palvelut.
• Omaishoidon tuessa on huomioitava hoitajan ja
hoidettavan erilaiset tarpeet sekä monipuolinen ja
räätälöity tuki. Omaishoitajan hoitopalkkio on
määriteltävä yksilöllisesti ja lakisääteisistä
vapaapäivistä on huolehdittava.

TERHI.

Kohtuuhintainen
asuminen
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• Helsinki on kallis kaupunki asua sekä
lapsiperheille että yksinasuville.
• Jokaisella helsinkiläisellä pitää olla oikeus omaan
postiluukkuun: niin nuorella, lapsiperheellä,
yksinasuvalla kuin ikäihmiselläkin.
• Helsingissä on huutava pula kohtuuhintaisista
vuokra- ja omistusasunnoista.

Asukastalot
• Kaikissa helsikiläislähiöissä oltava asukastalo ja
nuorisotalo – NUTA.
• Asukastalo mahdollistaa asukkaiden, yhdistysten
ja harrasteryhmien kokoontumisen sekä yhteisten
tilaisuuksien järjestämisen omalla asuinalueellaan.
• Nuta on turvallinen paikka hengailla, järjestää ja
osallistua nuorten omiin tapahtumiin.

Kattava ja edullinen
joukkoliikenne
• Olen kattavan ja kohtuuhintaisen
joukkoliikenteen puolesta.

VARHAISKASVATUS
JOUKKOLIIKENNE
KUNTAPALVELUT
ASUMINEN
WWW.TERHIMAKI.NET

Minun Vuosaareni Minun Helsinkini
•
•
•
•
•
•

MINUSTA
Kolmen lapsen äiti, mummu
* Lähihoitaja
* Kaupunginvaltuutettu
* Varhaiskasvatuslautakunnan varapj
* Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto
* Myllypuro-Seura ry varapj
* Myllypuron Sosialidemokraatit
* Myllypuron Martat
* Pääkaupungin turvakoti ry hallitus
* Herttoniemen yhteiskoulun johtokunta
* Metropolia AMK Työste-hanke
* HOK-Elanto edustajisto

OTA YHTEYTTÄ
Terhi Mäki
Tel: 040 5355 897
email: terhi.m.maki@gmail.com
www.terhimaki.net

VAALIPÄÄLLIKKÖ
Aleksis Mäki
email: aleksis.maki@gmail.com
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on turvallinen paikka asua ja liikkua
hyväksyy ihmisten erilaisuuden
tarjoaa palveluja vauvasta vaariin
tarjoaa päivähoitopalvelut lähipalveluina
tarjoaa ala-asteen, ylä-asteen, peruskoulun ja
lukion palvelut
tarjoa monipuoliset harrastus- ja
virkistysmahdollisuudet lapsille, nuorille ja
aikuisille
tarjoaa monipuolista asukastoimintaa alueen
asukastaloissa
tarjoa monipuoliset terveyspalvelut myös sen
jälkeen kun sote-uudistus astuu voimaan
tarjoaa sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt

Vuosaaren monipuoliset ulkoilualueet rantoineen ovat
tärkeitä virkistysalueita kaikille itä-helsinkiläisille.
AIKAANSAANNOKSENI
Kesäruokailu leikkipuistoissa
Lähes kaikissa Vuosaaren leikkipuistoissa
tarjoillaan tänä kesänä lounas lapsille ja
tietenkin muuta mukavaa tekemistä.
PARANNETTAVAA
Terveyspalvelut
Vuosaaren terveyspalvelujen pitää olla kaikkien
asukkaiden saatavilla silloin kun niitä tarvitsee.

Terhi. Äänesi Helsingissä!
Äänestä vaaleissa numerolla 437

• on turvallinen asua ja liikkua niin lähiöissä
kuin ydinkeskustassakin
• julkinen liikenne palvelee kaikkia
helsinkiläisiä asuinpaikasta riippumatta ja
liikenne on sekä sujuvaa että kohtuuhintaista
• on riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja
nuorille, lapsiperheille, yksinasuville ja
ikäihmisille
• on mahdollisuus viedä lapsensa
lähipäiväkotiin, joka tarjoaa ammattitaitoista,
turvallista ja monipuolista varhaiskasvatusta
perheen tarpeet huomioiden
• koulut ovat lähikouluja vailla
sisäilmaongelmia.
• leikkipuistot tarjoavat monipuolista toimintaa
lapsille, koululaisille ja perheille ympäri
vuoden
• vanhuspalvelut ovat laadukkaita ja
mahdollistavat turvallisen asumisen kotona
sekä pääsyn ympärivuorokautisen hoidon
piiriin kun tarve siihen on myös sen jälkeen
kun uusi sote-uudistus astuu voimaan.
• sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähipalveluita
myös sen jälkeen kun uusi sote-uudistus
astuu voimaan
• arvostaa työntekijöitään

KAMPANJANI TARVITSEE SINUA
Tule jakamaan vaalimainoksiani!
Voit tehdä kampanjalahjoituksen vaalitililleni:
Myllypuron Sosialidemokraatit ry, ”Kuntavaalit 2017”
IBAN FI42 3939 0050 7945 85

