Kunnallisääni
Lopen Keskustan vaalilehti							

Hyvä arki lapsiperheille

Yrittäjyydellä elinvoimaa 		
kuntaan

Kuntien tärkein tehtävä jatkossa on rakentaa
suomalaisten lasten ja nuorten turvallista tulevaisuutta. Keskustan mielestä lapsiperheille
tulee tarjota laadukasta ja joustavaa varhaiskasvatusta. Laadukas varhaiskasvatus tukee
lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä. Se on
yhteistä huolenpitoa, joka mahdollistaa koulutuksen tasa-arvon ja ehkäisee osaltaan eriarvoistumista. Päivähoidon joustavuutta voidaan
kehittää tuntiperusteisen laskutusjärjestelmän
avulla tukemaan vanhempien osa-aikatyötä

Elinkeinopolitiikalla tuetaan kunnan elinvoimaisuutta, luodaan työpaikkoja ja hankitaan verovaroja. Keskustan ehdokkaiden mielestä nyt ei ole
syytä hankkia lisämaata vaan pistää olemassa
olevat teollisuusalueet kehittymään. Tarvitsemme nyt tehokkaan elinkeinostrategian ja yhteistyöverkoston. Kunnan tarjoamien elinkeinopalvelujen tulee tukea yritysten toimintaedellytyksiä
ja mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen
kuntaan.
Jatkuvaa vuorovaikutusta yrittäjäjärjestöihin
ja yrittäjiin tulee tehostaa. Lopen yrityskenttä
on pienyritysvaltaista, siksi yritysneuvonnassa
ja -tukipalveluissa on tunnistettava yksinyrittävän haasteet ja etsittävä ratkaisuja tästä näkökulmasta. Lopella on suuri määrä niin maatalousyrittäjiä, pienyrittäjiä kuin suurempiakin
yrityksiä. Kaikkien heidän olemassa olonsa
on tärkeää Lopen kunnalle sekä kuntalaisille.

Elinvoimaiset koulumme

Pystyäksemme tarjoamaan jatkossakin laadukasta opetuspalvelua varhaiskasvatuksesta lukioon,
on kouluverkkomme pystyttävä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Keskusta kiinnittää huomiota erityisesti uuden opetussuunnitelman mukaisiin oppimisympäristöihin ja niiden vaatimiin
resursseihin. Sote-muutoksen myötä kasvatus- ja
koulutusosaamisen rooli kunnassa kasvaa. Keskusta haluaa olla luomassa koulutuksesta uutta
vetovoimatekijää. Kyliemme elinvoimaisuuden
säilyttämiseksi meidän tulee tarjota asukkaille
terveellinen ja turvallinen lähikoulu. Keskustalle
on tärkeää, että erilaiset oppijat huomioidaan ja
tukea annetaan sitä tarvitseville. Ryhmäkokojen
tulee olla kohtuulliset ja oppilaalla tulee olla oikeus hyvään koulupäivään.

Tieverkostot ja yksityistiet
kuntoon

Toimiva tieverkosto on kunnan toiminnan ja
kilpailukyvyn edellytys.
Edellytämme päättäjiltä edunvalvontaa pääväyliemme KT 54 ja tie
132 kehittämiseen niin perusparannuksen kuin
kunnossapidon osalta. Haaste on suuri, sillä
kilpailemme samoista väylävaroista pääkaupunkiseudun kanssa. Kantatie 54 risteysjärjestelyt Kirkonkylässä tulee ratkaista. Niin ikään
haja-asutusalueiden tieverkosta on pidettävä
huolta. Keskusta pitää tärkeänä, että yksityisteiden avustukset tulevat pysymään sellaisella
tasolla että tiestö pysyy kunnossa. Keskustalaiset saivat nykyisellä valtuustokaudella korotettua yksityistie avustuksia ja pyrimme siihen ettei yksityisteiden kunto pääse romahtamaan.

Tukea ja hoivaa ikäihmisille

Sote-uudistus on laajimpia Suomessa toteutettuja sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon ja
toimintatapojen uudistuksia. Uudistuksen myötä
vastuusosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy maakunnille. Kunnille jää alueensa
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Keskustalaiset haluavat tarjota hyviä palveluja eri elämäntilanteissa oleville kuntalaisille,
sekä panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin
ja palveluinnovaatioihin. Vanhusten liikunta- ja
kulttuuritoimintaan tulee kiinnittää huomiota
yhä enemmän ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on lisättävä. Lisäksi on tuettava
ja rohkaistava yrittäjiä, jotka ovat osoittaneet
kiinnostusta vanhustenhuoltoon liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Vanhusten lukumäärän lisääntyessä ja heidän taloutensa parantuessa työeläkkeidenansiosta, myös yksityinen
sektori tulee selkeämmin mukaan täydentämään maakunnallisia palveluja. Tätä vaihtoehtoa tukee myös mahdollisuus tehdä ostetuista
palveluista kotitalousvähennys verotukseen.

Huomiota erityislasten 		
huomioimiseen

Lopelle tulee tehdä suunnitelma jossa huomioidaan erityislasten tarpeet oppimiseen suhteen,
sekä pidetään huoli että he eivät pääse syrjäytymään. Lisäksi pitää huomioida myös erityislasten
perheiden jaksaminen ja kykeneminen normaaliin elämän rytmiin.
Niin sanottujen erityislasten määrä on kasvussa, eikä heitä pidä sotkea kehitysvammaisiin. Pienillä muutoksilla voidaan tehdä suuria
asioita tulevaisuutta silmällä pitäen. Keskustan
mielestä myös ns. kolmannen sektorin aktivointiin ja vapaaehtoistoimintaan tulee panostaa.
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Tavoitteena kuntalaisille 		
vahvempi rooli vaikuttajina

Kotiympäristöllä on väliä
Asuntojen hintataso on monilla kaupunkialueilla noussut
tavallisen palkansaajan kannalta kohtuuttomaksi. Tästä näkökulmasta Loppi sijaitsee ihanteellisella paikalla. Pääkaupunkiseutu sijaitsee kohtuullisen matkan päässä ja me keskustalaiset tulemme työskentelemään sen eteen, että yhä
useampi pääkaupunkiseudun ja lähikaupunkien asukas
valitseekin tulevaksi asuinpaikakseen meidän kuntamme.
Rakentaminen taajama-aluiden ulkopuolelle pitää olla olla
lupakäytäntöjen puolesta joustavaa. Kesämökkien muuttaminen ympärivuotiseksi asunnoksi pitää mahdollistaa aina
silloin, kun rakennus lainpuolesta täyttää ympärivuotisen
asunnon vaatimukset.
Lopen taajamien omakotitalotonttitarjonta on tällä hetkellä
hyvä. Tulevalla valtuustokaudella me keskustalaiset päättäjät haluamme tehostaa markkinointia ja vahvistaa Lopen
kunnan houkuttelevuustekijöitä.
Keskustalaiset päättäjät ovat aina pitäneet tärkeänä
asuinympäristön turvallisuutta, puhdasta luontoa ja yhteisöllisyyttä. Juuri nämä tekijät ovatkin meidän kuntamme vahvuus. Edellämainittujen vahvuuksien markkinonti, yhdistettynä hyviin lähipalveluihin, takaa Lopen
kunnan asukasluvun kääntymisen jälleen nousuun.

Yhteisöllisyys, osallisuus, vastuu ja lähidemokratia
ovat asioita, joihin Lopella pitäisi saada todellista
merkitystä ja sisältöä. Keskustan mielestä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa
jo asioiden valmisteluvaiheessa esimerkiksi kuulemistilaisuuksien ja sähköisen osallistumisen
keinoin. Kunnan pitää tukea kuntalaisten välisten
verkostojen ja yhteisöjen syntymistä. Vanhus- ja
vammaisneuvoston rinnalle voidaan perustaa
esim. kyläedustajien neuvosto. Lopen järjestökenttä on laaja ja vireä. Kunnan tulee tehostaa
yhteistyötä ns. kolmannen sektorin kanssa. Molempia osapuolia hyödyntävät yhteistyömallit rakentavat onnistuessaan hyvinvointia kuntalaisille.
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Lopen Keskustan kuntavaaliehdokkaat
Kysyimme ehdokkaiden
mielipidettä seuraavista asioista:
1)
Motto, elämänviisaus
2)
Minulle arvokasta Lopella
3)
Tärkeimmät vaaliteemani
4)
Näin vaikutan
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Mika Arminen
katutarkastaja

Olli-Petri Halme
rakennusmestari

1. Kun tehdään niin tehdään kerralla kunnolla.
2. Lopen kunnan rauhallisus sekähyvät kulkuyhteydet
3. Kuntalaisten hyvinvointi, kehittäminen ja että Loppi on hyvä paikka
asua myös tulevaisuudessa.
4. Tällä hetkellä olen Lopen Karjalaseuran varapuheenjohtaja sekä
mukana Lopen Keskustan toiminnassa.

1.Katse aina eteenpäin!
2. Luonnon rauha on minulle tärkeää.
3. Loppilaiset päättää Lopesta!
4. Tarjoan ammattitaitoni kunnan käytettäväksi päätöksenteossa.

Vida Kari		
lähihoitaja, ompelija

Oiva Arminen 		
rakennusarkkitehti
1. Yrittänyttä ei laiteta.
2. Puhdas luonto ja turvallinen elinympäristö
3. Kunnan eri osien tasapuolinen
kohtelu. Ympäristö- ja kaavoituasiat
4. Toimin aikaisemmin teknisen
lautakunnan ja rakennuslautakunnan varsinaisena jäsenenä.
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1. Viheltämällä menee, mutta puhumalla ja päättämällä tulee.
2. Arvokasta kotikulmilla on
mahdollisuuksia antava monipuolinen luonto, ihmisläheiset
ratkaisut sekä hyvät puitteet lapsiperheille.
3. Ikäihmiset kunniaan, heidän
tarpeet pitää huomioida. Kuntalaisten toiveet peruspalveluiden
järjestämisestä ovat tärkeitä.
Turvallinen peruskoulu alkaa kotiovelta.
4. Lopen peruskoulujen vanhempaintoimikunta,
nuorisotilavalvonta
Läyliäisissä,
vapaaehtoistoiminta SPR:llä ja
seurakunnassa, kyläaktiivi.

Antero Koski			
eläkeläinen

Ari Laitio
IT-asiantuntija

1.Myötätuulta purjeisiin ja eteenpäin!
2. Tukeva ja turvallinen kasvuympäristö nyt ja tulevaisuudessa.
3. Tällä hetkellä minulle on
tärkeää Lopen säilyminen itsenäisenä kuntana, sekä lasten ja
nuorten tulevaisuudenkuva nyt
ja tulevaisuudessa. Ei myöskään
pidä unohtaa palveluja ja niiden
säilyvyyttä. Tukea ja taata hyvät
mahdollisuudet esim. yrittämiseen
saadaksemme kunnan talouden
hyvään tasapainoon.
4. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen varajäsen, Riihimäen terveyskeskuskuntayhtymän hallituksen
varsinainen jäsen.

1.Aina oppii jotain uutta.
2.Pilpalan kyläkoulu ja lapset. Elinkeinojen ja asumisviihtyvyyden turvaaminen.
3.Kyläkoulujen kehittäminen paremmin toimiviksi. Silmänkannon
yritysaluen pikainen myyminen ja
käyttöönotto.
Otetaan asioista selvää ja siirrytään
sanoista tekoihin!

1.Asioilla on tapana järjestyä 2.Puhdas luonto, pienen kylän tunnelma,
rauha ja turvallisuus
3.Kuntalaisten peruspalveluiden säilyttäminen ja jonkinlaisten lääkäripalveluiden palauttaminen. Kuntalaisten elinvoimaisuuden turvaaminen,
kuntalaisten hyvinvointi vauvasta
vaariin. Uusia ajatuksia valtuustoon!
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Risto Kanerva			
kiinteistönhoitaja
1. Välitetään toisitamme tänään,
huomenna ja aina!
2.Luonnonläheisyys, rauhallisuus ja
turvallisuus.
3.Kuntalaisten yleinen hyvinvointi,
yleinen tienhoito paremmaksi. Elinvoimaisuuden nostaminen paremmalle tasolle.
4. Järventaustan kyläyhdistyksen
varapuheenjohtaja.

1.Avoimesti kohti uusia haasteita.
2. Turvallinen ja rauhallinen elinympäristö on Lopen vahvuus.
Siitä kannattaa pitää huolta.
3.Haluan tehdä töitä kuntalaisen
äänen kuulumiseksi Lopen päätöksenteossa, siksi kuntalaisdemokratian ja lähipalvelujen turvaaminen on tärkeää.
4.Perusturvalautakunnan
puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
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Heli Lehtilä
hallintotieteiden maisteri
maanviljelysteknikko
1.Muutoksesta menestystä!
2.Avulias ja ystävällinen kyläyhteisö,
täällä onnistuu kaikki. Luonnon rauha ja omaa tilaa, onneksi metsässäkin saa vielä asua.
3.Kuntatalous, yrittäjyyden ja toimeliaisuuden mahdollistaminen sekä
haja-asutusalueiden ja kylien elinvoimaisuudesta ja sivistyspalveluista
huolehtiminen. Kunnan ruokahuollossa kannatan kotimaisen ruoan
suosimista. Lupaan puolustaa Lopen
asukkaiden, mökkiläisten ja yrittäjien
etua ja ensisijaisuutta – ylikunnallisessa hallintohimmelissä se ei enää
onnistu!
4.Keihäsjärventien yksityistien hoitokunnan puheenjohtaja.
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Jorma Kilpiäinen 		
maaseutuyrittäjä

Vastuullisia
kuntapäättäjiä!
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Janne Kataja			
vanhempi konstaapeli

Jarmo Kuparinen 		
koneasentaja
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1.Kuntalaisten ääni kunniaan
2.Puhdas ja viihtyisä asuinympäristö.
3.Kunnan tehtävänä on palauttaa
lääkäripalvelut kuntalaisten käyttöön. Muuttotappio on saatava
käännettyä asukasmäärän nousuun. Kyläkoulut on säilytettävä ja
ruokapalvelut on hoidettava oman
kunnan puolesta. Silmänkannon
yritysalueen markkinointia on tehostettava sekä luotava olemassa
olevien yritysten uskoa parempaan
tulevaisuuteen. Kunnassamme sijaitseva tieverkosto on saatava parempaan kuntoon. Yksityisteiden
kunnanavustukset säilytettävä vähintään nykytasolla.
4.Etelä-Hämeen Osuuspankin
edustajiston jäsen.
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Kuparinen, Kari
maaseutuyrittäjä
1. Älä jätä huomiseksi sitä, minkä
voit tehdä tänään.
2. Minulle ovat tärkeitä luonto ja
maaseudun pitäminen elinvoimaisena
3. Tärkeimmät vaaliteemani ovat
palveluiden säilyttäminen kotikunnassa sekä kunnan itsenäisyys.
4. Kunnanvaltuutettu 2005-2008,
perusturvalautakunnan jäsen 2005-,
Sajaniemen Osakaskunnan toimikunnan jäsen.

Asta Leino
opiskelija

		

1.Usko itseesi, ja siihen mitä teet!
2.Pidän arvokkaana kuntamme lukiota, se on elinvoimatekijä. Jokainen
ihminen on arvokas. Pidetään huolta
Lopen kauniista luonnosta ja järvistä.
3. Myös nuorten ääni kuuluviin ja
mukaan päätöksentekoon. Laitetaan
yhdessä asioita eteenpäin!

Katso myös:

#Lopenkepu
www.lopenkeskusta.fi

Lopen Keskustan kuntavaaliehdokkaat
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Tulevaisuuden
tekijöitä!
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Sami Lilja			
opiskelija

Minna Männistö
maatalousyrittäjä

Ilkka Saukkola		
rakennusmies

1. ”Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan
vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen.” -Sokrates
2. Rauhallisuus, upeat maisemat ja
vapaaehtoissektorin tarjoamat kattavat harrastusmahdollisuudet.
3. Monipuolisiin asumisvaihtoehtoihin panostaminen, julkisen liikenteen kattavuus ja koulutukseen
panostaminen. Tehdään ennakkoluulotonta, rohkeaa ja järkevää päätöksentekoa, jossa kuntalainen on
etusijalla.
4. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, Lopen Nuorten Tuki Ry hallituksen puheenjohtaja.

1. Eteenpäin haasteita pelkäämättä!
2. Minulle arvokasta kotikulmilla
on maaseudun rauhallisuus, pienen kylän yhteisöllisyys. Loppi on
turvallinen paikka asua, kaikille!
3.Kyläkoulujen ja syrjäkylien
pitäminen elinvoimaisina, toimiva
varhaiskasvatus, kouluverkko ja
peruspalvelut sekä pienyrittäjyyden tukeminen.
4. Osallistumalla aktiivisesti asioiden hoitamiseen ja päätösten
tekoon. Jos en tiedä, niin selvitän!

1. Lopella pitää olla hyvä asua!
2. Kotiympäristö
3. Lupaan tehdä parhaani itsenäisen Lopen puolesta.
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Mustajoki, Markus
kunnossapidon 		
erikoisammattimies
1. Luetaan ensin, allekirjoitetaan
vasta sitten.
2. Maaseudun rauha ja luonnon läheisyys. Myös oman kylän palvelut
ovat erittäin tärkeitä!
3. Minusta on tärkeää sekä kehittää,
että ylläpitää nykyisiä palveluja, jotta
ne vastaisivat kuntalaisten tarpeita
ja houkuttelisivat Lopelle myös uusia asukkaita.
4. Teknisen lautakunnan jäsen ja
Kanta-Hämeen pelastuslautakunnan Lopen edustaja.
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Satu Myllykoski
hortonomi
1.Opi eilisestä, elä tätä päivää, usko
huomiseen.
2.Perhe sekä turvallinen, yhteisöllinen ja viihtyisä asuinympäristö.
Kyläkoulut elinvoimaisten kylien keskuksina.
3.Haluan edistää lapsiperheille tärkeitä asioita: laadukasta ja hyvin
palvelevaa päivähoitoa sekä nykyaikaista opetusta kaikilla kouluilla.
Lupaan ajaa päätöksenteossa asioita jotka edistävät arjen sujuvuutta
ja asumisen helppoutta. Suotuisa
asukaskehitys ja vireä elinkeinotoiminta takaavat kunnan positiivisen
kehityksen.
4. Kunnanvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Kirkkovaltuuston varajäsen.
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Asko Niemelä		
agrologi, maanviljelijä
1. Aina on liian aikaista antaa periksi.
2. Rauhallisuus ja puhdas ympäristö.
3. Lopen kunnan eilnvoimaisuuden ja vahvistaminen ja houkuttelevuuden lisääminen.
4. Lopen Keskustan puheenjohtaja, kunnanhallituksen jäsen,
Keskustan piirihallituksen jäsen,
Lopen MTK:n johtokunnan jäsen,
Lopen 4H-yhdistyksen hallituksen
jäsen, Topenon maa- ja kotitalousseuran varapuheenjohtaja. Topenon-Ourajoen kyläyhdistyksen
johtokunnan jäsen.
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Jukka Pyyhtiä		
maanviljelijä

Eeva Sahari			
eläkeläinen

1. Suoraselkäisyys ja avoimuus ovat
viisauksia, joita arvostan. Lapsillekaan ei voi opettaa elämän suuria
totuuksia, jos ei elä itse samoin.
Kunnan mittakaavassa yhteisöllisyys on suuri voima ja monet yhdistykset tekevät tärkeää työtä yhteishengen luomiseksi.
2. Loppi on suuri kooltaan ja luonto
on monipuolinen. Meillä riittää tietä
ja polkua kuljettavaksi. Erämaata sisältävä järviylänkö on kaunis. Kylät
ovat pieniä, mutta persoonallisia.
3. Tärkeää on toimia tasapuolisesti kaikki ihmiset huomioiden.
Talous luo tähänkin asiaan joskus
kipeätkin raamit, mutta yhdessä
onnistumme paremmin! Lähellä
sydäntäni ovat myös nuoret, jotka
etsivät paikkaansa, ensimmäistä
työpaikkaansa. Yksikään nuori ei
saisi syrjäytyä.
4. Lopen teatterin johtokunnassa
yli 10 vuotta.

1. Ei ikä estä viisastumasta.
2.Luonnoläheinen asuminen ja
mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan, hyvän palvelun kirjasto, kuntalaisia osallistava kulttuuritoimi ja
turvallinen arki.
3.Vireä ja elinvoimainen loppi: Arki
sujuu, asukasmäärä kasvaa, ei ole
syrjäytyneitä eikä yksinäisiä. Lopen
luonnon ja rakennetun ympäristön
tasapaino säilyy. Lopen kunnan talous säilyy vakaana - perusta kunnan
itsenäisyydelle.
4. Kuuntelen kuntalaisiia, perehdyn
asioihin ja perustelen päätökset.
Tällä hetkellä toimin valtuustoryhmän puheenjohtajana ja ympäristöja rakennuslautakunnan puheenjohtajana.
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Marja Peltomäki		
agronomi, MMM
1. Lopen puolesta - järjellä, sydämellä ja rohkeudella
2. Loppi on ihmisenkokoinen kunta. Se on sijainniltaan juuri oikeassa paikassa ja palveluissa
henkii pienen kunnan tuttavallisuus. Etelä-Hämäläinen luonto on
rikkaus ja ihmisten yhteistyö mutkatonta.
3. Elinvoimainen Loppi - Aseina
terve kuntatalous, uudet yritykset
ja laadukkaat, tulevaisuuteen katsovat peruspalvelut.
Tartutaan toimeen - Uutta ajattelua, toimintatapoja ja yhteistyötä
kehittäen.
4. Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja, maakuntavaltuutettu,
OmaHäme
ohjausryhmän jäsen, Keskustan
puoluevaltuuston jäsen.
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Teemu Päivärinta		
käsityön opettaja (KM)
1. Entistä paremman, yhteisen
Lopen puolesta.
2. Minulle arvokasta Lopella on
turvallisuus, rauhallisuus, mahdollisuudet, työ ja luonto.
3. Puolustan opetusta ja laadukasta varhaiskasvatusta. Puhun lasten,
nuorten ja lapsiperheiden puolesta. Arvostan yrittäjyyttä ja tuen laadukasta lähiruokaa. Itsenäinen ja
elinvoimainen Loppi.
4. OAJ:n Lopen opettajat ry:n puheenjohtaja, Ourajoen yksityistien
tiehoitokunnan puheenjohtaja.

1.Loppilaisten etu ensimmäiseksi!
2.Hyvin toimivat ja inhimiiliset peruspalvelut sekä Lopen hienot järvet ja luonto.
3. Perusterveydenhuollon palvelut on palautettava Lopelle. Lopen
kunnan kehittämiseen on saatava
positiivinen vire.
4. Ala-asteiden johtokunnan puheenjohtaja
1993- 2000, valtuuston jäsen 2001-2012, kunnanhallituksen jäsen 2001-2008,
kunnanhallituksen puheenjohtaja
2007-2008, tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja 2009-2012.
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Elis Väänänen		
eläkeläinen
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Marja Ukkola		
terveydenhoitaja

Eija Saksala,
sairaanhoitaja
apulaisosastonhoitaja
1.Yhteistyössä on voimaa!
2. Arvokasta on puhdas ja kaunis
Lopen luonto ja turvallinen elämä
Lopella.
3.Lähipalveluiden säilyminen kunnassa ja lääkäripalveluiden palauttaminen Lopelle. Työrauhan takaaminen kyläkouluille. Kunnan talouden
säilyminen tasapainossa ja elinvoiman vahvistaminen.
4. Kunnanvaltuutettu, perusturvalautakunnan jäsen, kirkkovaltuutettu, kunnanhallituksen varajäsen,
Lopen Vuokratalot hallituksen jäsen,
Lopen Vanhustentalot hallituksen
jäsen, Edla von Qvantenin opintorahasäätiön varapuheenjohtaja, SPR
Lopen osaston puheenjohtaja.

1. Viisaus tulee pitkän kokemuksen kautta!
2. Palvelualtis, itsenäinen Loppi,
jossa on turvallinen ja viihtyisä
asua.
3. Lupaudun tekemään täysipainoista työtä kaikkien kuntalaisten
hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi.
4. 8 vuotta perusturvalautakunnassa, toisen kauden kirkkovaltuutettu sekä neuvoston ja useiden
toimikuntien jäsen. Toisen kauden
kunnanvaltuutettu.

Lopen Keskustan toteutuneita
tavoitteita
valtuustokaudella
2013-2017
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Lopen kunnassa on katsottu rohkeasti tulevaisuuteen on investoitu ja rakennettu ahkerasti. Kunnassa on viety isoja hankkeita maaliin, määrätietoisesti ja yhteiseen
tekemiseen sitoutuen. Kirkonkylän koulukeskuksen
yhteyteen valmistui Muksumäen päiväkoti ja esiopetustila. Launosten koulun uudisrakentamis- ja saneeraushankkeessa onnistuttiin hyvin ja tilat avautuivat
käyttäjille etuajassa. Läyliäisten koulun peruskorjaus- ja
laajennustyöt valmistuvat syyslukukauden 2017 alkuun
mennessä.
Kirkonkylän Vanhankosken asuinalue on jo saanut uusia asukkaita. Silmänkannon työpaikka-alue on valmis ja
sen markkinointia on aloitettu. Alue on kunnalle elinkeinopolitiikan näkökulmasta erittäin tärkeä. Sen sijainti
on ihanteellinen ja sen koko mahdollistaa sen hyödyntämisen yhden suuren toimijan tarpeisiin tai usean pienemmän yrityksen yritys- ja työpaikka- alueeksi. Lopen
vesihuoltoa on kehitetty jatkuvasti. Lopen kunta osallistui merkittävällä summalla Riihimäen jätevedenpuhdistamon laajennukseen ja saneerauksee. Tämäkin oli
konkreettinen investointi tulevaisuuteen. Lopella on
peruskorjattu kaavateitä ja uusittu tie- ja katuvalaistusta. Keskustan aloitteesta yksityistieavustuksia nostettiin
ja näin haja-asutusalueiden tienpitoon saatiin lisää varoja.
Ympäristöasiat ovat loppilaisille tärkeitä. Loppijärven
tilan kohentamiseksi on käynnistetty yhteistutkimus
Helsingin yliopiston kanssa. Vesien suojeluun on liittyviä konkreettisia toimia ovat olleet myös Kokemäenjoen
vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n suorittamat noin
330 neuvontakäyntiä haja-asutusalueen omakotitalokiinteistöille sekä selkeytysaltaiden rakentaminen.
Kunnan tärkein kivijalka, talouden tasapaino, on koko
Suomea vaivaavasta lamasta ja valtionosuuksien leikkauksista huolimatta saatu pidettyä tasapainossa. Kunta on onnistunut omassa taloudenpidossaan olosuhteisiin nähden hyvin, mutta kuntayhtymien alijäämät
syövät taseeseen kertynyttä ylijäämää ja heikentävät
siten kunnan taserakennetta. Kunnan tulee taloustasapainon säilyttämiseksi jatkossa keskittyä entistä
vahvemmin ”tarkan euron politiikkaan” ja omaan tekemiseensä. Kunnan omien konsernitason yhtiöiden päätöksenteko on noussut tärkeäksi seurantakohteeksi.
Esimerkiksi Lopen Vuokratalot Oy:n taloudellista tilanteeseen haetaan korjaavia ratkaisuja.
Lopella on rohkeasti nostettu keskusteluun ja otettu
käyttöön uusia tapoja toimia. Kunnan hallinto- ja päätöksenteko-organisaatio uudistuvat uuden valtuustokauden myötä. Koulujen opetussuunnitelma-uudistuksen (OPS) myötä koulujen digi- ja oppimisympäristöjen
kehittämien käynnistyi positiivisessa hengissä. Loppi on
kuntakentän muutosten myötä monella tavoin uuden
edessä. Tämän haasteen olemme valmiita ottamaan
vastaan: Lopella osataan, tahdotaan ja uskalletaan
- Tulevaisuudessakin!

Vaalit - aito mahdollisuus vaikuttaa

Kuntavaalit ovat nurkan takana. Puolueet ovat ehdokkaansa asettaneet ja vaalikeskustelu käy kuumimmillaan – läpi Suomen. Kuntavaalit ovat vaalit, joissa keskiössä on meille kaikille läheiset asiat:
oman kodin ja elinpiirin olosuhteet, oman arjen sujuvuus, peruspalvelut, hyvinvoinnin edellytykset ja
takeet.
Äänestysoikeus on aito oikeus: oikeus vaikuttaa, oikeus ilmaista mielipide, oikeus osallistua oman tai
itselle mieluisan ehdokkaan läpimenoon vaaleissa. Ehdokkaita on näissäkin vaaleissa laidasta laitaan
– olen aivan varma, että jokaiselle löytyy sopiva ehdokas – jos et tiedä ketä äänestää, hyödynnä internetin vaalikoneita, kysy vinkkiä kaverilta, naapurilta tai kysy tutulta paikallispoliitikolta kuka hänen
mielestään olisi juuri Sinulle sopiva ehdokas!
Kuntavaaleissa valittavat valtuutetut päättävät meidän kuntalaisten arjen tavallisista asioista; varhaiskasvatuksen ja koulun ryhmien koosta, päivähoitomaksuista, kouluverkosta, leikkikentistä, uimarannoista, rakennusvalvonnan
taksoita, koulukyydeistä ja asiointilinjoista, kirjaston aukiolo-ajoista, kaavoituksesta ja tonttien hinnoista, kunnallisveroista – ja monesta muusta isosta
ja pienestä asiasta.
Äänestäthän – äänellä vaikutat loppilaisten arkeen!
Karoliina Frank, kunnanjohtaja
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