Koonderakond
Koonderakond on paremtsentristlik rahvapartei, mis soovib arendada Soomet vabal läänelikul
ühiskonnakorral põhineva avatud ühiskonnana, kus tagatakse isikuvabadus ja inimõigused. Meie
tähtsaimad väärtused on vabadus ja vastutus, haridus, võimaluste võrdsus, julgustus, rahvusvahelisus ja
hoolimine.
Koonderakonna arvates tuleb valdades pöörata tähelepanu sellele, kuidas saada piirkondadesse rohkem
töökohti, ettevõtteid ja juurdekasvu. Kui valdades on elu ja majandus korras, tekib raha, mille abil on
võimalik osutada teenuseid, hoolitseda turvalisuse, mugavuste, keskkonna ja huvitegevuse eest. Heaolu ei
teki seeläbi, et järjest väiksemast kogusest raha jagatakse välja järjest rohkem, vaid seeläbi, et ühine
pirukas kasvab, nii et heaolu jätkuks ka tulevikus.
Me ütleme jah tugevale munitsipaalmajandusele, inimeste ostujõule, ettevõtete edule ja jätkusuutlikule
arengule
Koonderakond ei nõustu kehva majapidamisega, kus probleemidele ei pöörata tähelepanu või asju ei püüta
teha paremini. Meie eesmärgiks on, et kohalikke makse ei tõstetaks Soome valdades volikogude ametiaja
jooksul. Ka elukalliduse tõusu tuleb piirata. Jäätmetasusid, elektri ülekandetasusid, veetasusid või muid
tasusid ei tohi tõsta automaatselt iga aasta.
Koonderakond on Soome ettevõtjasõbralikuim erakond. Soovime muuta kõik vallad ettevõtjasõbralikeks.
Valdade keskseks ülesandeks on pakkuda head tingimused ettevõtlusele.
Koonderakond ütleb jah ka siis, kui otsitakse julgeid lahendusi meie ajastu kõige keerulisematele
probleemidele. Kliimamuutus on globaalne teema, kuid konkreetselt võidakse selle vastu võidelda valdades
ja linnades. Koonderakond tahab, et loodus säilib puhta ja mitmekesisena järgmistele põlvkondadele.
Me usume, et haridus kannab: tahame, et koolides saavad kõik hea hariduse ja et kedagi ei kiusata
Koonderakond soovib tagada, et pärast põhikooli valdab iga noor inimene põhioskusi, nagu lugemine,
arvutamine ja sotsiaalsed oskused. Tahame, et kõik lapsed läheksid eelkooli juba 5-aastaselt, nii et kõigil
oleks piisavad oskused kooli alguses.
Meie eesmärgiks on, et vald oleks suuteline pakkuma rohkem haridust, kui riik nõuab. Õppetunde võiks
lisada juurde näiteks keelteõppesse, emakeelde, matemaatikasse või kehalisse kasvatusse.
Soovime teha kõik mis vaja, et lõpetada ära kiusamine koolides. Igale kiusamisjuhtumile tuleb pöörata
tähelepanu, ja kui vaja, võtta ette meetmeid. Nõuame, et kooliruumid oleksid tervislikud ja turvalised.
Tahame saada inimesed järjekordadest ravile: usaldame valdu ja inimeste valikuvabadust, oleme vastu
maakondlikule administratsioonile
Koonderakond soovib lahendada sotsiaal- ja tervishoiuteenuse probleemid praeguse süsteemi raames, ilma
maakondliku administratsioonita. Oleme vastu uuele maakondlikule maksule, kuna see tõstaks ka töö
maksustamist.
Järjekorras ootamise asemel peab inimene pääsema ravile. Tahame, et igaüks saaks ravile ühe kuu jooksul,
kui praegu on nõudeks kolm kuud. Kui teenust ei saa kätte ühe kuu jooksul, peab inimene saama
sooduskupongi, millega ta saab pöörduda näiteks eraarsti poole.

Pereteenustele tuleb eraldada piisavalt ressursse, nii et probleemidega võib hakata tegelema varakult. Iga
inimene, kes kannatab vaimse tervise probleemide all, peab saama asjakohast ravi ja teraapiat juba enne
tõsiseid probleeme.
Seeniorid on aktiivsed tegutsejad, mitte ainult teenuste tarbijad. Eakate teenuseid tuleb vaadelda
tervikuna, nii et lisaks teenustega eluasemetele ka koduhooldus ja perehooldus töötavad. Taastusravi
osatähtsust tuleb suurendada, nii et võimalikult paljud võiksid elada tervena oma kodus nii kaua, kui nad
seda soovivad.
Väikesed asjad on meie jaoks suured: korrastame loodusrajad, ujulad ja vabaõhuteatrid
Tihti puudutab argielu toimimine üllatavalt väikseid asju. Meie arvates peaks iga Soome valla eesmärgiks
olema, et argielu toimib maailma parimal tasemel.
Heas vallas on jaamad, tänavad ja pargid kõigi jaoks turvalised, igal kellaajal. Argielu peab olema turvaline:
valgustus peab olema piisav, ülekäigurajad ohutud ning elurajoonid ei tohi jaguneda vaid headeks ja
halbadeks.
Tuleviku liikluses peab sobitama kokku heitmete vähendamise ja paindliku liiklemise. Mõistlikuks
eesmärgiks ei ole liikumise või autoga sõitmise vaid heitmete vähendamine. Me ei poolda teemakse, mis
lisanduksid praegu juba karmile maksustamisele.
Koonderakonna arvates peavad korras olema lähedal asuvad spordirajatised; terviserajad, suusarajad ja
loodusrajad. Koostöö organisatsioonide ja klubidega peab olema paindlik. Soovime tagada, et igal lapsel ja
noorel oleks oma harrastus.
Linnades on kultuur nähtav mitte ainult kvaliteetsetes kultuuriasutustes vaid ka linnapildis. Uute rajoonide
ja hoonete projekteerimisel tuleb elanikke rõõmustav kunst võtta arvesse algusest peale.

