
Tervetuloa!



Millaisena näet MAASEUTUALUEIDEN TULEVAISUUDEN Suomessa ja
Pirkanmaalla? Mainitse puolueenne 3 asiaa, joilla pyritte tulevalla
vaalikaudella vaikuttamaan suomalaisen maaseudun kehittämiseen?
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MAASEUDUN KOULUVERKOSTO (kyläkoulut,
yhteiskoulut ja lukiot) - Alueelliset oppimiserot
eivät saisi kasvaa maaseudun lasten ja
kaupungin lasten välillä. Pirkan Kylät laati
kyläkouluselvityksen, jonka mukaan
Pirkanmaalla on tällä vuosituhannella
lakkautettu reilut 80 kyläkoulua ja jäljellä on 40.
Lakkautetun kyläkoulun keskioppilasmäärä on
ollut 26 oppilasta. Samaan aikaan
kuljetusoppilaiden määrä maakunnassa on yli
tuplaantunut. Säästöjä kunnille tämä ei
kuitenkaan ole tuonut ja ilmastopäästöt
kasvavat. 

Miten kehitämme kyläkouluja? Olisiko 10 M€
maaseudun lähikoululisä hallitusohjelmassa
oikea ratkaisu ja tarpeellinen satsaus
kyläkouluille? 3



KYLÄN YHTEISÖLLINEN TILA,
olkoon se sitten kylätalo,
seurantalo, nuorisoseurantalo,
vanha kyläkoulu tai jokin muu,
toimii usein asukkaiden
kohtaamispaikkana ja yhteisenä
olohuoneena. Tämäntyyppisiä
yhteisöllisiä taloja ja tiloja on
Pirkanmaan kylissä noin 150.

Millaisia julkisia palveluja
voitaisiin mielestäsi jalkauttaa
näihin yhteisiin tiloihin ja
miten se tapahtuisi?Kukkian maa- ja kotitalousnaiset laittamassa Luopioisten yrittäjäyhdistyksen vuosijuhlaa

Rautahovissa. Kylätalon ylläpidon rahoittamiseksi he tekevät runsaat  tuhat talkootuntia
vuodessa (rahan hankkimiseksi lämmitykseen yms. ja ylläpitoa) 4



Pirkanmaan pääteiden ja siltojen kunto Väyläviraston kartan mukaan 2023, koonti Pirkan Kylät ry 
https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/suomen-vaylat/theme/fi/1/362020/7208852/1

Suomessa on 12-vuotinen
LIIKENNESUUNNITELMA ja sitä
täydentävä 8-vuotinen
investointiohjelma. Niillä
pyritään mm. tieliikenteen
korjausvelan pienentämiseen,
missä ei ole vielä onnistuttu.

Mitä toimenpiteitä mielestäsi
tulevalla vaalikaudella pitää
tehdä, jotta tieliikenteen
korjausvelkaa saadaan
pienennettyä? Mitä pitää
erityisesti tehdä, että
alempiasteisen tieverkon tiet
säilyvät kulkukelpoisina? 
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MAASEUDULLA ASUVIEN
OSALLISUUS ILMASTOPOLITIIKASSA
- Valtion tuki fossiilisesta energiasta
luopumiseen näyttäytyy
maaseudulla asuville pitkälti
varakkaiden tukena eli vaikkapa
talon energiaremonttina tai
sähköauton hankintana. 

Miten tukisit maaseudun
asukkaiden mahdollisuuksia siirtyä
pois fossiilisen energian käytöstä ja
tulla kuulluksi ilmastopolitiikassa?
Millaisia ehdotuksia sinulla on
maalla asuvien hiilijalanjäljen
pienentämiseksi? 

Laskentaperusteet kunnittaisille päästölukemille https://www.hiilineutraalisuomi.fi/
download/noname/%7B45DE3C83-6E9F-417F-8A02-DCDA924CE6AC%7D/179316 

Kulutusperustaiset kasvihuonepäästöluvut  postinumeroalueittain väestön mukaan 2021 Pirkanmaalla  
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KOLMAS SEKTORI ja sen
toiminta on yhteiskunnalle
valtava voimavara.
Esimerkiksi kylätoiminnan
piirissä tehdään laskelmien
mukaan vuosittain 5-6
miljoonaa talkootyötuntia,
jonka rahallisen arvon
voidaan ajatella olevan
suunnilleen 100 M€. 

Miten vahvistaisit tällaista
kansalaisyhteiskuntaa?
Mitä muutoksia
lainsäädäntöön pitäisi tehdä,
jotta kansalaisyhteiskunnan
roolia kyettäisiin edelleen
parantamaan? 7



MONIPAIKKAISUUS - Etätyö vapautti
suomalaiset. Etätyö ja paikkariippumaton
arki tuo hyvinvointia. Pirkanmaalla 27 %
prosenttia työllisistä teki vuonna 2021
pääasiassa paikkariippumatonta työtä.
Samaan aikaan Pirkanmaan maaseudulla
15 % asunnoista on vailla vakituisia
asukkaita. Pirkan Kylät kannustaa kuntia
helpottamaan mökkien muuttamista
kodeiksi ja saattamaan asumattoman
asuntokannan jälleen asuinkäyttöön.

Kuinka saamme maaseudulle lisää
asumista ja maaseudun
kiinteistökauppaa liikkeelle? Mitä olisi
kaavoituksen suhteen mielestäsi
tehtävissä maalla asumisen hyväksi? 8



DEMOKRATIAN LEGIMITEETTI –
Äänestysaktiivisuus Pirkanmaalla
ja muualla Suomessa on
pääsääntöisesti laskenut kaikissa
vaaleissa viimeiset 50 vuotta.

Miten edistäisit demokratiaa ja
heikompiosaisten asemaa, joiden
kokemuspiiri ei kuulu
kansanedustajien tai
virkamiesten maailmaan, ja jotka
eivät vaikuta vaalien kautta?
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Kiitos kun teet
 töitä eteemme
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