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Meidän perusarvomme 

Kaikilla ihmisillä on sama oikeus ja arvo on perusta Keskustapuolueen politiikalle. 

Uskomme jokaisen ihmisen oikeuteen ja kykyyn itse luoda oma tulevaisuutensa. Siksi 

haluamme vallan olevan niin lähellä ihmisiä kuin mahdollista.Siksi me varjelemme 

kaikkien ihmisten yksilönvapautta, jota ei yhteiskunta voi mielivaltaisesti polkea. Siksi 

uskomme yhteiseen vastuuseen antaaksemme kaikille ihmisille mahdollisuudet toteuttaa 

elämäänsä ja unelmiaan ja palautua niistä epäoikeudenmukaisuuksista, joita kasvu on 

luonut. Siksi haluamme säilyttää planeettamme ja ekosysteemimme, mikä on vapauden 

ja hyvinvoinnin kauaskantoinen perusta. Siksi me uskomme ihmisten oikeuteen rakentaa 

tulevaisuus riippumatta siitä, missä päin maatamme he haluavat asua, missä he tuntevat 

olevansa kotonaan. 

Keskutapuolueen liberalismi on sosiaalista, hajauttavaa ja vihreää. Se on maanläheistä ja 

poliittisesti vapaata. Se rakentuu oikeudenmukaisuuteen ja kestävyyteen. Se näkee 

yhteiskunnan isompana kuin vain valtiona, yhteenkuuluvuutena, jossa kaikkia tarvitaan. 

Kun moni saa olla mukana ja ottaa vastuuta turvallisuudesta ja solidaarisuudesta, 

rakennetaan hyvinvointi, joka on paljon vahvempi kuin mitä valtio yksinään voisi olla. 

Olemme avoin kansanliike, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki, jotka jakavat 

näkymämme vapaammasta ja paremmasta maailmasta. Elävä keskustelu ja vapaa sana 

perustana saamme yhteiskuntailmapiirin, jossa ihmiset voivat saada äänensä kuulluiksi 

ja voivat vaikuttaa arkeensa. Keskustapuolue on Ruotsin avoimin poliittinen puolue. 

Lähituotettua politiikkaa, joka saa koko kunna kehittymään! 

Haaparannan keskustapuolue haluaa koko kunnan elävän ja kehittyvän. Näemme suuria 

haasteita, jotka on ratkaistava. Yhä vanheneva väestö samalla kuin syntyvien lasten 

määrä vähenee. Kapeat työmarkkinat, jotka ovat riippuvaisia kaupankäynnin 

kehittymisestä. Kunnallinen talous on suurilta osin riippuvainen valtiovallan tuista ja 

avustuksista, jotka yhä enenevissä määrin ohjaavat sitä, miten kuntamme voi 

työskennellä elinvoiman ja kehityksen luomiseksi. 

Aivan liian kauan on Haaparanta seisonut paikoillaan. Odottaa ja katsoa on ollut 

tunnusomaista viimeiset neljä votta. Suurelta osin tämä johtuu liiallisesta uskosta siihen, 

että ison mittakaavan ratkaisut tulevat ratkaisemaan ne haasteet, joiden edessä 

olemme. 

Haaparannan keskustapuolue haluaa toisen kehityksen 

Meidän Haaparannassamme näemme, että ratkaisut eivät tule ulkoapäin vaan ainoastaan 

kovalla ja määrätietoisella paikallistason työllä voimme yhdessä kehittää kuntaamme. 

Meidän Haaparannassamme saavutamme turvallisuuden vahvan kansalaisyhteiskunnan 

avulla, jolle on luonteenomaista toisistaan huolehtiminen. Siksi aktiivinen yhdistyselämä 

on tärkeää. 

Meidän Haaparannassamme annetaan lapsillemme ja nuorillemme mahdollisuus 

koulunkäyntiin, jossa opiskelurauha ja turvallisuus antavat heille hyvän alun elämään. 

Meidän Haaparannassamme annetaan pienille yrityksille mahdollisuudet kehittyä ja 

kasvaa. 

Meidän Haaparannassamme näemme elävän maaseudun, jonne 

lapsiperheet asettuvat ja pienyrityksiä, jotka aloittavat 



 
 

 
     

 

toimintansa ja kehittyvät. Siellä on sekä koulu että toimiva joukkoliikenne. 

Meidän Haaparannassamme on vanhustenhoito, joka tarjoaa vanhoille 

valinnanvapauden. Siellä hoito vanhusten ehdoilla luo kultareunuksen vanhuuden 

päiville. 

Koulu 

Lastenhoito on hyvää ja tärkeää toimintaa. Se mahdollistaa vanhempien 

palkkatyössäkäynnin samalla kuin lapsilla on mahdollisuus osallistua lastenhoidon 

toimintaan. Maksuton lastenhoito ei ole hyvä ratkaisu, sillä se johtaa lastenhodon 

ylihyödyntämiseen, jolloin lapset ovat pois kotoa enemmän kuin olisi tarpeellista. 

Maksuton lastenhoito on myös vinouttava tukimuoto, joka kohtelee 

epäoikeudenmukaisesti matalatuloisia perheitä. 

Ei mikään ole niin tasapuolistava kuin toimiva koulu, jossa lapsille ja nuorille annetaan 

hyvä alku elämään. Haluamme koulun, jota kuvaa selkeä johto, joka johtaa koulun 

toimintaa kunkin koulun omista lähtökohdista. 

Jokainen koulu on ainutlaatuinen niine lapsineen ja nuorineen, jotka ovat koulussa. Siksi 

täytyy sallia myös koulun pitää ainutlaatuinen toiminta, jotta jokainen lapsi saavuttaisi 

niin tiedolliset kuin yksilöllisetkin tavoitteet. Haluemme jokaisen oppilaan tuntevan 

motivaation ja saavan edellytykset saavuttamaan vähän korkeammatkin tavoitteet kuin 

ne, jotka on asetettu opetussuunnitelmassa. 

Koulu on lastemme työpaikka. Aivan kuten muillakin työpaikoilla täytyy lapsillamme olla 

hyvä työympäristö. Turvallisuus ja opiskelurauha ovat välttämättömiä, jotta voidaan 

saada hyvät opiskelutulokset. Siksi on tärkeää, että rehtori saa olla johtaja koulussa ja 

yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa asettaa koulun pelisäännöt. 

Haluemma, että lapset saavat olla lapsia ja kehittyä omaan tahtiinsa. Siksi emme pidä F-

9 kouluja hyvinä ratkaisuina vaan haluamme, että meillä on F-6 koulut ja perinteinen 

yläaste. 

Haaparannan keskustapuolueen ehdotukset: 

Maxtaxan palautus lastenhoitoon ja panostetaan laatu- ja kehitystyöhön 

F-6 koulut palautetaan – sallitaan lasten olla lapsia niin kauan kuin mahdollista  

Selkeytetään rehtorin roolia koulun toiminnan johtajana – sallitaan jokaisen koulun olla 

ainutlaatuinen 

Koulu on lasten työpaikka jossa on opiskelurauha ja turvallista 

Koulun ja vanhempien välistä yhteydenpitoa on kehitettävä 

Jokaisen lapsen on osattava lukea, kirjoittaa ja laskea heidän jättäessään ensimmäisen 

luokan 

Aikaisia toimenpiteitä on tehtävä, jos huomataan ongelmia tai asioita, jotka eivät sovi 

yksittäiselle oppilaalle 

Kehitetään yhteistyötä työnantajien kanssa niin, että oppilaamme 

saava kuvan siitä, mitä tarvitsee oppia voidakseen työskennellä 

tietyssä ammatissa 



 
 

 
     

 

Tuetaan oppilaita, joilla on tarkoituksena jatkaa opintojaan  

Lisätään liikkumisen osuutta koulussa lastemme ja nuortemme terveyden ja 

opiskelutulosten edistämiseksi 

Varustetaan koulupihamme niin, että koulujemme ympäristöistä tulee viihtyisiä ja 

piristäviä. 

Vapautetaan opettajillemme enemmän opetusaikaa  

Panostetaan tervehdyttävään ja ennaltaehkäisevään työhön kouluissa 

Työskennellään turvallisen koulutien saamiseksi lapsillemme ja nuorillemme 

 

Elinkeinoelämä/Työ 

Yrityksemme ja elinkeinoelämämme ovat perusta sille, että voimme pitää kunnallisen 

toiminnan. Yritykset ja niiden työntekijät maksavat verojen kautta lastenhoidon, koulun, 

vanhustenhoidon ja kaiken muun kunnan hoitaman toiminnnan. 

Siksi on tärkeää, että paikallisille yrityksillemme annetaan mahdollisuus kehittyä ja 

kasvaa samalla kuin me teemme töitä saadaksemme useampia yrityksiä asettumaan 

Haaparannalle. Siten luodaan lisää työpaikkoja kunnassa ja hyvinvointiamme voidaan 

kehittää. 

Haluamme yhdessä elinkeinoelämme kanssa ottaa esiin kasvusuunnitelman kuntamme 

kehittämiseksi. Tärkeä osa tässä työssä on kehittää liikenneyhteyksiä ja yhteydenpitoa 

Haaparannalla ja Haaparantaan. 

Meillä on suuret edellytykset kehittää matkailu- ja elämyselinkeinoja. Meillä on suuret 

eheät jäät, revontulet ja jäätymättömät kosket yhdessä satumaisen utuisten, kylmien 

talviöiden kera. Kesällä meillä on saaristo ja keskiyön aurinko. Se, minkä me koemme 

arkisena on muille ihmisille elämys.  

Haaparannan keskustapuolueen ehdotukset: 

Liikenneyhteyksiä ja yhteydenpitoa kehitetään koko kunnassa 

Koko kunnantalon tulee toimia elinkeinotoimistona, jossa kaikki työntekijät ymmärtävät 

elinkeinoelämän merkityksen 

Tehdään elinkeinoelämä näkyväksi ja aktiivisesti vierailla paikallisissa yrityksissämme 

Kunnan yhteydenoton ja päätöstenteon tulee tapahtua nopeasti ja yksinkertaisesti 

Tulee olla yhteyshenkilö, joka luotsaa yrityksen byrokratian läpi 

Jos tarvitaan kokous päätöksentekoon, on se tehtävä niin, että yksi kokous riittää 

Yhdessä paikallisen elinkeinoelämän kanssa tehdään Haaparannan kasvusuunnitelma 

Käsittelyt sopeutetaan niin, että paikalliselle elinkeinoelämälle 

annetaan hyvät edellytykset osallistua niihin 

Kehitetään kunnan elämysturismia yhdessä yksityisten 

toimijoiden kanssa 



 
 

 
     

 

  

Pienimuotoista elintarviketeollisuutta on edistettävä 

 

Panostetaan vihreisiin elinkeinoihin, yhteistyössä koulun ja maatalouden kanssa 

 

Lisätään paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä kunnan toiminnassa 
 

 

 

 

 

Sosiaalihuolto/Hoito 

Me kaikki tulemme jossain vaiheessa elämäämme tarvitsemaan jotain hoitoa. Se voi olla 

silloin, kun tulemme vanhemmiksi, sairastumme tai voimme huonosti olosuhteista, josta 

meillä itsellämme voi olla vaikea päästä pois. 

 

Se että tällöin sosiaalihuolto on lähellä ja kohtaa meidät sen hetkisten erityisten 

tarpeittemme mukaisesti, on kunnioituksen osoitus ihmiselle. Sosiaalihuollon kautta 

luomme yhteiset ainekset sille turvallisuudelle, joka ehkä juuri sillä hetkellä puuttuu. 

 

Voidakseen elää tavallisesti niin kauan kuin mahdollista on sinänsä jo arvokasta. Siksi 

valinnanvapaus on meille tärkeää. Se hoito ja hoiva, joka saada vanhuudenpäivinä, 

täytyy huomioida yksittäiset toiveet. Siksi haluamme kehittää mahdollisuuksia voida 

asua palveluasunnnossa myös muissa kunnan osissa kuin kaupungin keskustassa. 

 

Jatkuvasti on käynnissä keskustelu hyvinvointialan voitoista, että yhteiset resurssit eivät 

joutuisi riskikapitalistien taskuihin. Me näemme suurimpana voittona sen, että hoito on 

lähellä ja saatavilla ja että apua saadaan tarvittaessa. Lähelläolo ja laatu ovat 

tärkeämpiä kuin toimintamuoto. Se on turvallisuuskysymys, mutta myös kysymys 

Haaparannan mahdollisuuksista kasvaa ja kehittyä. 

 

Haaparannan keskustapuolueen ehdotukset: 

 

Vaalitaan valinnanvapautta – tuo aloittamisoikeus kunnassa vanhustenhoivaan ja -

hoitoon. Salli niiden, jotka haluavat aloittaa kunnassa hoito- ja hoivatoimmintaa, tehdä 

se 

 

Työtä tehdään asukkaiden psyykkisen terveyden parantamiseksi 

 

Lisätään yhteistyötä sosiaalihuollon ja koulun välillä kehittämällä ennaltaehkäisevää 

työtä terveyden edistämiseksi ja huumeidenkäytön vähentämiseksi 

 

Kehitetään lasten- ja nuortenpsykiatriaa Haaparannalla 

 

Kehitetään palveluasumista myös muissa kunnan osissa kuin kaupungin keskustassa  

 

Lisätään vanhusten ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksia 

parantamalla liikenneympäristöä 

 

Varmistetaan hoito- ja hoiva-alalla pätevyyksien 

ylläpitomahdollisuudet 

 



 
 

 
     

 

Kehitetään terveyskeskustoimintaa –OBS-paikat palautettava ja vuorokaudet ympäriinsä 

auki oleva päivystys avattava 

 

Avataan ruokatarjoilu Lundenin asukkaille  



 
 

 
     

 

Kulttuuri ja vapaa-aika 

Runsas kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta johtaa elävään yhteiskuntaan, jossa ihmisillä on 

monia mahdollisuuksia tavata, oppia tuntemaan toisiaan ja kehittää uusia toimintoja 

yhdessä. Ilman vahvaa yhdistystoimintaa, joka luo toimintaa kaiken ikäisille ihmisille, 

hiipuvat yhteiskunnat hiljalleen pois. 

Siksi on tärkeää, että yhdistyksillä on hyvät mahdollisuudet harjoittaa toimintaansa 

kaikissa kunnan osissa, jotta koko kunta eläisi ja kehittyisi. Elävälle maaseudulle on 

tärkeää, että myös maaseudulla on käytettävissä olevat tilat. 

Kuitenkaan ei ole mahdollista tarjota kaikkea toimintaa kaikkialla kunnassa On 

välttämätöntä tukea vanhempia ja yhdistyksiä joko viemään lapset toimintaan tai 

tuomaan toiminta lapsille. 

Käyttääkseen hyväksi enemmän tiloja, jotka ovat maaseudulla koulujen urheilusalien 

muodossa, on mielestämme oltava mahdollisuus tehdä ero vuokrissa keskusalueiden ja 

maaseudun välillä. 

Eloisaan yhdistystoimintaan tarvitaan aktiivinen vetäjä, joka voi jakaa ja kehittää 

toimintaa. Valitettavasti monilla yhdistyksillä on tänä päivänä vaikea rekrytoida vetäjiä. 

Siksi tahdomme panostaa yhdistystoiminnnan vetäjäkoulun kehittämiseen 

kasvattaaksemme yhdistysten mahdollisuuksia rekrytoida useampia vanhempia 

toimimaan vetäjinä. 

Haaparannan keskustapuolueen ehdotukset: 

Vaalitaan kulttuuriperintöä ja sallitaan sen jatkua edelleen lapsillemme ja nuorillemme 

Kehitetään kulttuuritoimintaa olemaan sillanrakentajana eri sukupolvien välillä 

Kehitetään mahdollisuuksia säilyttää matkakorvaus vanhemmille, jotka kuljettavat 

lapsiaan yhdistystoimintaan 

Perustetaan yhdistystukipalvelu, joka auttaa yhdistyksiä talous- ja kirjanpitoasioissa 

Tehdään ero urheiluhallien vuokriin kaupungin ja maaseudun välillä 

Kohotetaan korvauksia yhdistysten vetämille kiinteistöille 

Panostetaan kylätalohin, jotka ovat tärkeimmät kohtauspaikat maaseudulla 

Kehitetään Kukkolakosken kulttuurialuetta maailmanperintökohteeksi 

Kehitetään kulttuurikoulun mahdollisuuksia innostaa nuoria toimimaan musiikin, laulun ja 

tanssin parissa 

  



 
 

 
     

 

Maaseutu 

Haaparannalla maaseutu käsittää suuren osan kunnan pinta-alasta ja noin kolmasosan 

asukkaista. Maaseudulla on monia matkailuelinkeinon parissa toimivia yrityksiä. Mutta 

myös, luonnollisista syistä, suurin osa yrityksistä, jotka toimivat vihreän elinkeinon 

parissa. 

Elävä maaseutu on siksi tärkeä osa kunnan kasvua ja kehitystä. 

Kuitenkin käsityksemme mukaan panostaa kunta epäoikeudenmukaisesti, jos verrataan 

investointeja keskusta-alueen ja maaseudun välillä. Ymmärrämme täysin, että ne eivät 

voi olla täysin samanarvoisia, mutta maaseudun kehittämiseksi voidaan tehdä enemmän. 

Haluamme, että lapsiperheillä on mahdollisuus asua maaseudulla ja kuitenkin voivat 

tarjota lapsilleen mahdollisuuden osallistua yhdistystoimintaan. Koulu ja lastenhoito on 

oltava lähellä ja tiloja on voitava käyttää myös koulun jälkeen. 

Myös maaseudulla täytyy teillä kävely olla turvallista ja haluamme siksi panostaa kävely- 

ja pyöräteihin ja parempaan katuvalaistukseen. 

Tärkeä osa maaseudun kehitystä on vapaaehtoistyö. Yksittäiset ihmiset, jotka yhdessä 

muiden kanssa ottavat vastuun seudun kehittämisestä. Tätä täytyy edistää enemmän 

kuin mitä tänä päivänä tehdään. 

Palveluiden saatavuutta maaseudulla ei saa rajoittaa pienentämällä tukia esimerkiksi 

uinti- ja kalastuspaikoille tai tietyille teille. 

Haaparannan keskustapuolueen ehdotukset: 

Kuitukaapelit saatava KOKO kuntaan ennen vuotta 2020 

Maaseudun joukkoliikennettä iltaisin ja viikonloppuisin kehitetään 

Kylien katuvalaistusta täydennetään 

Rakennetaan kävely- ja pyörätie tietä 99 myöten Övertorneålle saakka 

Luodaan turvalliset tiet koululaisille koulumatkoja varten 

Valaistus laitetaan Vuonon suuntaan menevälle kävelytielle  

Joki tehdään näkyväksi tielle 99 – risukot ja pusikot raivattava pois 

Mahdollistetaan rakentaminen alueilla, jotka ovat lähellä rantaa 

Hoidetaan kysymys yksittäisistä viemäreistä 

Säilytetään vanha rautatierata kehitettäväksi matkailualalle 

Uinti- ja kalastuspaika kylissä tehdään sellaisiksi, että ne ovat toimintarajoitteistenkin 

henkilöiden käytettävissä 

 

 

 

  


