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Huippupalvelut omin voimin
SOPIVAN HINTAISET asunnot, hyvät palvelut, kiinnostavat tapahtumat 
ja jouhevat liikenneyhteydet. Hyvät koulut, mukavat päiväkodit,  
kiinnostavat kirjastot ja koukuttavat kulttuuritapahtumat.

Näillä eväillä kunnat houkuttelevat uusia asukkaita. Ja jotta palvelut  
pelaavat, kunnat tarvitsevat koulutettuja ammattilaisia.

Palveluiden kehittäminen on helppoa, kun työntekijät ovat kunnan  
palkkalistoilla. Koulujen käytävät voidaan siivota useammin, uimahallien ja 
liikuntahallien ovet voivat olla auki yömyöhään.

KUNNILTA PALAA joka ikinen vuosi kaksi miljardia euroa  
työkyvyttömyyden kuluihin. 

Kahdella miljardilla kunnat voisivat palkata kymmeniätuhansia uusia 
ammattilaisia muun muassa kirjastoihin, päiväkoteihin, liikuntapalveluihin, 
kouluihin, pihatöihin, auraamiseen ja katujen kunnossapitoon.

Miljardisäästöt palveluista tinkimättä 

Ammattiliitto JHL:n  
Kuntaremontti 2021  
tarjoaa työkalut, joilla  
sinun kotikuntasi saadaan 
kuntoon. Äänestä siis 
kuntavaaleissa ehdokasta, 
joka sitoutuu JHL:n  
Kuntaremonttiin.
 
Tutustu JHL:n kuntavaali-
tavoitteisiin osoitteessa  
jhl.fi/kuntaremontti2021
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Korkealuokkainen kasvatus
NUORET TARVITSEVAT entistä enemmän ohjausta opintoihin, kun oppi- 
velvollisuus venyy 18 ikävuoteen. Opettajien lisäksi nuoret tarvitsevat  
tuekseen ammattitaitoisia koulunkäynninohjaajia.

Vanhemmat voivat käydä töissä, kun lapsen saa helposti päiväkotiin tai 
perhepäivähoitoon. Hoitopaikan pitää löytyä kodin läheltä. Päiväkodissa  
on oltava riittävästi työntekijöitä aamusta iltaan, jotta lapsista voidaan 
pitää huolta ja työntekijät voivat paremmin

Liikuntaa muillekin kuin rikkaille
LIIKUNTA PITÄÄ terveenä. Se ei saa jäädä rikkaiden yksinoikeudeksi. 
Kaikki pääsevät liikkeelle, kun kunnan liikuntapalvelut ovat kunnossa ja 
sopivan hintaisia.

Kuntien urheiluhallit ja koulujen jumppasalit ovat seuroille elintärkeitä 
paikkoja, joissa nuoret pääsevät liikkumaan edullisesti. 
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Kunnon eväät kulttuuriin 
KIRJASTOSSA JOKAINEN voi nauttia kulttuurista kuluttamatta 
senttiäkään rahaa. Kirjastojen toiminta rullaa ja kokoelmat pysyvät ajan 
tasalla, kun rahoitus on kunnossa ja henkilökuntaa riittävästi.

Edullista tekemistä tarjoavat myös kuntien teatterit, orkesterit ja  
museot. Tasokas tapahtumatarjonta on suuri houkutin, kun ihmiset  
pohtivat asuinpaikkaansa.

Päästöt kuriin 
KUNTIEN ON painettava hiilidioksidipäästönsä tuntuvaan laskuun, koska 
ilmastonmuutos pitää saada kuriin. 

Kunnat omistavat suuria energiayhtiöitä, joista osa polttaa edelleen kivi-
hiiltä, öljyä ja turvetta. Fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon.
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Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 

jhl.fi   motiivilehti.fi

Facebook, Twitter ja Instagram: @jhlry, Youtube.com/jhlviestii

AVAA KOKO työkalupakki osoitteessa jhl.fi/kuntaremontti2021

ÄÄNESTÄ kotikuntasi remontoijat!
Ennakkoäänestys kotimaassa: 7.—13.4.2021
Ennakkoäänestys ulkomailla: 7.—10.4.2021
VAALIPÄIVÄ: 18.4.2021
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