Lauri Oinosen ajatuksia, tavoitteita ja päämääriä arkeen ja elämään
Keuruu turvalliseksi kaikille
Lapsissa on Keuruun ja
Suomen tulevaisuus
* Lapsiperheiden arjen ja elämän tarpeet
otettava huomioon
* Lasten hoito vanhempien toivomilla tavoilla
* Koti- ja perhehoidon mahdollisuuksia
edistettävä
* Yksinhuoltajien tarpeet tiedostettava ja
huomioitava.
* Vanhempia ja varhaiskasvattajia tuettava
tehtävissään
Lapsi luottaa meihin, olkaamme
luottamuksen arvoisia. Turvallinen
ja hyvä lapsuus elämän perustaksi.

* Kaikki tiet ovat käyttäjilleen tärkeitä
* Teiden ja katujen kunnosta on pidettävä
jatkuvasti huolta.
* Keuruusta ja sen liikenteestä turvallinen
kaiken ikäisille.
* Poliisin ja pelastustoimi ei saa etääntyä.
* Ensihoito ja ambulanssi ajoissa koko
kaupunkimme alueella
* Hyvät taksipalvelut ovat tarpeen jatkossakin.
* Kylien ja taajamien asiointiliikenne
turvattava.

Ulkoilijoiden ja iäkkäimpien tarpeet
levähdyspenkkien sijoittelussa otettava
huomioon

Hoito ja hoiva tarpeen
Lapsuus ja nuoruus
valmistaa aikuisuuteen
* Turvalliset leikki- ja liikuntapaikat lapsille
* Koulutiet ja -reitit turvallisiksi
* Lasten ja nuorten harrastuksiin sekä
iltapäiväkerhoihin huomiota ja tukea
* Nuorten vapaa-ajan käyttöön huomiota,
jotta se tukisi koulun ja yhteiskunnan tavoitteita

* Vastaisuudessakin tavoitteena tulee olla:
lääkäriin, hammaslääkäriin sekä neuvolaan
läheltä ja erikoishoitoon nopeasti.
* Hoito- ja hoivatyöhön tarvitaan täällä osaajia
jatkossakin, sotesektorin työpaikat säilytettävä
kaupungissamme.
* Kotihoitoon ja kotipalveluihin lisää osaajia.
* Omaishoitoon lisää voimavaroja ja
omaishoitajien jaksamiseen huomiota.

Liikenneyhteydet vetovoimaksi
Isovanhemmat antavat luotettavuutta
ja turvallisuutta uudelle sukupolvelle.

Koulu on kasvatuksen ja opin
lähde elämään.

Kouluelämästä kannettava vastuuta
* Opettajien ja koko kouluväen kasvatustyölle
arvostusta ja voimavaroja.
* Luokkakoot ja opetusryhmät kohtuullisiksi
* Kouluista hyvä ja turvallinen työympäristö
oppilaille ja opettajille
* Mahdollisiin ongelmiin saatava asiantuntevaa
apua ajoissa. Syrjäytyminen estettävä.
* Oppisopimuskäytäntöä edistettävä
mahdollisuutena ammattiin.
* Ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin
* Kansalaisopistolle ja harratustoiminalle
mahdollisuuksia taajamissa ja kylillä.
* Yliopistojen kursseja ja opetusta opiskelijoille
ja kaikenikäisille Keuruulle

* Valta- ja kantateiden pitää olla Keuruulla yhtä
hyvässä kunnossa kuin muuallakin.
Keuruu-Ähtäri tien rakentamista edistettävä.
* Kaikilla maanteillämme on raskaita puutavaran
kuljetuksia, siksi maanteille kunnostusta
* Yksityisteiden kunnostusavusten merkitys on
entistä tärkeämpi, kylien tarpeet huomioon.
* Alueemme rautatiet ovat mahdollisuus, jota ei
kaikkialla ole. Siksi radat kuntoon ja kovaan
käyttöön sekä raskaissa kuljetuksissa että
henkilöliikenteessä.
* Opiskelijoiden, asiointiliikenteen ja työmatkoja
tekevien sekä eläkeläisten liikennetarpeet
erityisesti otettava huomioon.
* Liikennöitsijöittemme runsas linja-autoliikenne
ja sen työpaikat turvattava käytöllä.

Hyvät terveyskeskuspalvelut tarpeen
Keuruulla ja Haapamäellä jatkossakin

Käyttäessämme julkista liikennettä
edistämme sen säilymistä ja kehittymistä

