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Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot
UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOKAISELLE KAUPUNKILAISELLE TAATTAVA PERUSOIKEUDET
Tyytymättömyys poliittiseen asioiden hoitoon kaupungissamme lisääntyy asukkaiden
keskuudessa. Valtapuolueet myötäilevät poliittisessa päätöksenteossa toisiaan eikä kenelläkään

ole toisistaan eriävää vaaliohjelmaa jota käytännössä yrittäisivät peräänkuuluttaa imatralaisessa
politiikassa. Kukaan puolueista ei ole pienen ihmisen asialla eikä valtuustossa aloitteita heidän
puolesta kuluvana kautena ole tehty montakaan jos yhtään. Imatralaiset vallalla olevat poliitikot
ajavat kylmästi vain omia etujaan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, ja se on näkynyt
käytännössä mm. peruspalveluiden karsimisena, koulupuolen säästöissä, yhä lisääntyvänä

lasten ja nuorten pahoinvointina, alkoholismin ja mielenterveysongelmien kasvuna työttömyyden
seurauksena, sekä pätkätöinä unohtamatta, että rikostilastoissakin Imatra on maamme
kärkipäässä! Ongelma kaupungin sisäisessä organisaatiossa on tullut esille huonona
työilmapiirinä päästen aina lehtien palstoille asti. Sisäinen organisaatio riitelee: oikea käsi ei
tiedä mitä vasen tekee, poliitikot myötäilevät virkamiehiä, onhan moni heistä työsuhteessa

kaupungin alaisuudessa, eivätkä uskalla / tahdo rohkeasti nostaa ongelmia esille saadakseen
niihin parannusta ja kaikki tämä on johtanut siihen, että Vuoksen varrella asuva yhä vähenevä

kansa on joutunut kohtuuttoman taakan kantajaksi. Imatra voi pahoin jopa niin, että on päässyt
valtakunnalliseen mediaan varsin negatiivisessa sävyssä. Eikä se ole mikään ihme, sillä tämän
hetken valtuutetuista valtaosa saa leipänsä kaupungin palveluksessa!

(Imatralainen- lehti 13.maaliskuuta 2008) Viime vuonna kaupunki teki melkein 2,7 miljoonaa
euroa enemmän tappiota, kuin alun perin oli suunniteltu. Tilikauden alijäämä oli lähes neljä
miljoonaa euroa. Tällä tahdilla muinoin vallinneilta hyviltä vuosilta kertynyt ylijäämä on loppu
alle kolmessa vuodessa. Sen jälkeen Imatra on valtion holhouksessa!

Työttömyystilastoja on yritetty epätoivoisesti kaunistaa pakottamalla työttöminä olevia

kaupunkilaisiamme erilaisille kursseille, mutta se ei käytännössä ole tarjonnut työtä josta saisi
normaali palkkaa, vaan lähinnäkin pakkotyötä ilman ripaustakaan inhimillisyyttä. On syntynyt
työssäkäyvien köyhien joukko, joka joutuu asioimaan sosiaalitoimistossa saaden elämään

välttämättömät tarpeensa toimeentulotuen muodossa. Monilta imatralaisilta on viety oikeus
ihmisarvoiseen elämään, leipäjonot kasvavat erilaisten organisaatioiden jakaessa

avustuskassejaan ja kaikesta tästä kiitos kuuluu poliittiselle valtakoneistolle joka jyrää heikommat
alleen!
Imatralaiset kokevat jääneensä poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle eikä se ole mikään ihme,
onhan vallalla oleva poliittinen järjestelmä sisäänpäin kääntynyt eikä salli keskustelua

poliittisista asioista. Avoin keskustelu poliittisista päätöksistä, jossa kaupunkilaisillemme
annettaisiin laajamittaisesti mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin, on tällä hetkellä lähes

mahdotonta. Tietoa poliittisten päätösten perusteista ja aineistoa ennen päätösten tekemistä eivät
aina koe saavansa edes kaikki luottamusmiehet. Poliittinen valta Imatralla on vain muutamien

käsissä suurimman osan poliitikoista vain pelkurimaisesti myötäillessä jo lähes valmiiksi tehtyjä
päätöksiä. Vallalla oleva poliittinen koneisto virkamiehineen salaa selvästi jotakin ja siksi julkista
keskustelua asioista ei sallita! Virkamiehet ja valtaosa poliitikoista vetävät yhtä köyttä ja onko se
mikään ihme kun tiedossa on monien valtuutettujen työnantajat!
Rahaa kaupungilla olisi, mikäli sitä budjetoitaisiin oikein! Valtuutettujen rahankäyttö suhteessa
budjettiin on verrattavissa liukkaaseen saippuaan: kukaan ei tunnu saavan siitä hyvää otetta!
Kouluja lakkautetaan ja perusterveydenhuolto on lamassa! Kuitenkin samanaikaisesti rakennetaan
mitä ylväimpiä puistoja ja investoidaan erilaisiin turhiin kohteisiin lasten, nuorten, työttömien,
sairaiden, vammaisten ja vanhusten kustannuksella. Ei siis mikään ihme, että Imatra on
muuttotappiopaikkakunta!

Kaksoiskaupunki Imatra - Svetogorsk on niellyt rahaa antamatta kuitenkaan Imatralaisille mitään
hyötyä. Tätä mieltä ovat useimmat Imatralaiset ainakin asennebarometrin mukaan (Uutisvuoksi

16.03.2008). Enemmistö Imatralaisista kokee, että kaksoiskaupungin ylläpitäminen syö Imatran
kaupungin varoja vain Svetogorskin hyötyessä siitä. Imatralaisten tulee saada hankkeesta sellaista
etua, jota oma kaupunki ei pysty yksin tarjoamaan!
Kaupungin tulee panostaa tulevaisuudessa VAIN sellaisiin hankkeisiin, joista TODELLISUUDESSA
on Imatralaisille hyötyä. Tähän mennessä poliittinen valtakoneisto on rahankäytössään ollut

vähintäänkin huolimaton ja selkeät visiot siitä, mikä on Imatralaisille parasta ovat puuttuneet.
Kun rahaa laitetaan vääriin kohteisiin lähes olemattomilla perusteilla sen enempää kyselemättä
Imatralaisten mielipidettä, on se johtanut siihen, että esim. peruspalvelumme ovat
kaupungissamme täysin retuperällä!

Poliittinen järjestelmä on sekaisin, mutta ikään kuin se ei riittäisi, Imatralla vihataan

rajantakaisia naapureitamme jopa siinä määrin, että mikäli tilanne jatkuu samaan ikävään
suuntaan, kaivelee jo moni vanhus talonnurkistaan aseitaan muistellen kaihoisasti sotaa

naapurimaamme kanssa. Venäjävastaisuudellaan imatralaiset rasvaavat omaa hirttoköyttään sillä
ainoa pelastus kaupungillemme on kannattava kauppa rajanaapureidemme kanssa! Jo nyt

lukemattomat yrityksemme hyötyvät rajantakaisesta turismista ja mikäli kaupunkimme panostaa
yrittäjyyteen samanaikaisesti kitkien venäläisiä kohtaan esiintyvää rasismia Imatra vaurastuu
kaupankäynnillä venäläisten kanssa. Meillä ei ole varaa suhtautua vihamielisesti mihinkään
kulttuureihin, vaan hyötymään mahdollisuuksista, joita eri kulttuurit tarjoavat!

Venäläiset jakavat kaupungissamme mielipiteet, osa on puolesta ja osa on vastaan. Me

uskallamme rohkeasti ajaa rajanaapureidemme asioita, edistää turismia sekä tukea täällä asuvien
oikeuksia. Heille kuuluu samat oikeudet kuin muillekin kansalaisille kaupungissamme.

Taistelemme myös tehokkaasti venäläisiä kohtaan esiintyvää rasismia vastaan poliittisessa

päätöksenteossa. Tontteja rajantakaisille naapureille tulee myydä vain, jos he sitoutuvat tulemaan
asumaan vakituisesti kaupunkiimme. MUTTA, venäläisten asiaa ei saa ajaa Imatralaisten
kustannuksella!
Poliittinen valtajärjestelmä on törkeästi nostanut rajantakaiset naapurimme ykkössijalle
imatralaisten jäädessä kakkoseksi. Tällä toiminnallaan poliittinen vallalla oleva järjestelmä on
lisännyt kaupungissamme venäläisvastaisuutta ja hyvin perustellusti voisi väittää, että täten
myös lietsonut rasismia.
Kunnioitamme sotaveteraaneja, tahdomme ajaa heidän asiaansa, mutta Imatra ei saa elää
menneessä vaan kohdistaa katseensa tulevaisuuteen globalisoituvassa maailmassa. Eri kulttuurit
eivät saa olla uhka, vaan voimavara, jota kaupunkimme tulee osata hyödyntää.
Yrittäjyyttä Imatralla on tuettava kaikin mahdollisin keinoin! Uudet yritykset luovat työpaikkoja
kartuttaen kaupungin kassaa muuttaen samanaikaisesti tappiollisen muuttovirran

kaupungillemme edulliseen suuntaan. Mitä enemmän menestyviä yrityksiä, sitä enemmän
turismia sekä kauppaa joka tuo mukanaan veroja maksavia asukkaita. Imatra on täysin

riippuvainen yrittäjyydestä ja siksi sitä ei poliittisessa päätöksenteossa saa vähätellä! Venäjän
rajanaapurina yrityksiemme menestykseen vaikuttaa rajantakainen turismi jota on osattava
hyödyntää oikein.
Yrittäjyys on monesti myös ainoa vaihtoehto pitkäaikaistyöttömille, koska usein heidän

koulutuspohjansa tai työkokemuksensa ei avaa ovia työmarkkinoille. Pitkäaikaistyöttömiä pitää
tukea yrittäjyyteen kaikin mahdollisin keinoin.

IKKP (Imatran ketään kumartamattomat poliitikot) on ryhmittymä, joka on ehdolla syksyn 2008
kunnallisvaaleissa. Me tarjoamme todellisen vaihtoehdon nykyiseen poliittiseen järjestelmään
kaupungissamme. Ehdokkaamme ovat rohkeita sekä motivoituneita ja takaamme tuloksia pienen
ihmisen puolesta päästessämme kaupungin luottamustoimiin.

Mikäli äänestätte meitä, lupaamme mullistaa imatralaisen politiikan emmekä vain lupaa, vaan
me teemme sen! Teemme aloitteita pienen ihmisen puolesta, herätämme keskustelua ja

tarvittaessa nostatamme vaikka kansanliikkeen päästäksemme tavoitteeseemme. Me teemme
kaiken mahdollisen taataksemme kaikille imatralaisille lapsista vanhuksiin paremmat olosuhteet!
Tarkoituksemme on saada syksyn 2008 kunnallisvaaleissa 5 valtuustopaikkaa ja edustus jokaiseen
lautakuntaan. Mikäli onnistumme tässä saaden ääniä riittävästi, tulee Imatralainen poliittinen
järjestelmä kokemaan suurimman historiallisen muutoksen, minkä se on ikinä kokenut!

Tahdotko muutosta Imatralaiseen politiikkaan? Tule ehdokkaaksi tai äänestä
meitä! Äänestämällä ehdokkaitamme olet pienen ihmisen puolella!

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

VAALIOHJELMA 2008-2012
VAALIOHJELMAMME SISÄLTÄÄ MYÖS RAHOITUKSEN:
Jokaisella voi olla vaaliohjelma, mutta toteutuakseen se tarvitsee rahaa. Meidän vaaliohjelmamme
tiedottaa vallitsevista epäkohdista mutta samanaikaisesti tukemalla yrittäjyyttä joka luo

työpaikkoja, ohjaamalla oikeanlaiseen koulutukseen niin nuoriso kuin aikuisväestöäkin sekä
tukemalla heitä (paras lääke tulevaisuuden työttömyyteen) ja panostamalla rajantakaiseen

turismiin sekä tehokas kampanjointi pyrkimyksenä haalia kaupunkiimme isoja yrityksiä (luovat
työpaikkoja) ovat niitä käytännön toimenpiteitä, jolla pystymme kaupunkina rahoittamaan

perusterveydenhuollon, asianmukaiset olosuhteet lapsille sekä nuorillemme kouluissamme ja
pitämään huolta vähäosaisista lapsista vanhuksiin laadukkaiden peruspalveluiden muodossa.
ILMASTONMUUTOS

Kaupunkimme koululaitosten tulee panostaa entistä enemmän ohjeistamaan oppilaitaan
kestävään kehitykseen maapallollamme. Kaupungin tulee myös kampanjoida ja täten

tuoda ilmastonmuutos lähelle tavallista ihmistä herättäen kiinnostusta, lisätä tietoisuutta
sekä muuttaa asenteita.

OPISKELIJAT
Ammattikoulutuksen arvostaminen kuntoon ja sitä on kehitettävä. Ammattiosaajista on huutava
pula ja samaan aikaan koulutamme korkeakoulutasoisia osaajia työttömäksi. Kaupunkimme

koulutoimen tulee oppilasohjauksessaan valistaa oppilaita ammatteihin, jotka tarjoavat työtä
paikkakunnallamme. Ei ole järkevää tarjota koulutusta, joka ei tarjoa työmahdollisuuksia
kaupungissamme. Seudullista yhteistyötarvetta kehitettävä ammatillisessa koulutuksessa.
Ammattikoulutusongelma koskee nuoria peruskoulusta ammattikouluun tai työllistävää
koulutusta. Ammattikoulutuksen arvostus nostaa myös koulutuksen tasoa!
Opiskelijat ovat taloudellisesti liian monesti ahdingossa. Toimeentulotukilaskelmassa opintotukea
sekä opintolainaa ei saa laskea tuloksi, koska se on vähintäänkin mielivaltaista! Miten voidaan
perustellusti laskea tuloksi jokin sellainen, jonka opiskelija joutuu maksamaan myöhemmin
takaisin? Harhaanjohtavasti Imatran poliittinen koneisto väittää, ettei se kaupunkina pysty

vaikuttamaan asiaan. Käytännössä sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuosittain sisäisissä
toimeentulotukiohjeissaan käytännön, jossa huomioidaan opiskelijoiden taloudellinen ahdinko
siten, että harkinnanvaraisilla avustuksilla tai päätöksellä sisäisissä toimeentulotukiohjeissa
tuetaan opiskelijaa siten, ettei opintolainaa / opintotukea huomioida tuloina. On muistettava, että
Imatran kaupungilla on mahdollisuus toimia tiettyjen yhteiskunnallisten raamien sisällä joka suo
mahdollisuuden toimeentulotukea laskettaessa tukea opiskelijoitamme huomattavasti enemmän
kuin tähän mennessä on tehty!
TYÖTTÖMÄT JA KÖYHÄT TYÖSSÄKÄYVÄT
Työttömyystilastoja on yritetty epätoivoisesti kaunistaa pakottamalla työttöminä olevia

kaupunkilaisiamme erilaisille kursseille, mutta se ei käytännössä ole tarjonnut työtä josta saisi
normaali palkkaa, vaan lähinnäkin pakkotyötä ilman ripaustakaan inhimillisyyttä. On syntynyt
työssäkäyvien köyhien joukko, joka joutuu asioimaan sosiaalitoimistossa saaden elämään

välttämättömät tarpeensa toimeentulotuen muodossa. Monilta imatralaisilta on viety oikeus
ihmisarvoiseen elämään, leipäjonot kasvavat erilaisten organisaatioiden jakaessa

avustuskassejaan ja kaikesta tästä kiitos kuuluu poliittiselle valtakoneistolle joka jyrää heikommat
alleen!
Kaupunkimme koulutoimen tulee oppilasohjauksessaan valistaa oppilaita ammatteihin, jotka

tarjoavat työtä paikkakunnallamme. Vanhemman työttömän kohdalla tulee ohjata koulutukseen,
joka tarjoaa kaupungissamme työllisyysmahdollisuuden. Kurssit, jotka eivät oikeasti työllistä tulee
jättää toisarvoiseen asemaan. Työttömiä innostettava yrittäjyyteen koulutuksen sekä ohjauksen

kautta. Käytännössä kehitysyhtiön roolia korostettava sekä vaadittava enemmän tuloksellisuutta!

Jos esim. oppilaita oltaisiin aikaisemmin ymmärretty ohjata opiskelemaan venäjän kielen taitoa
sekä korostettu sen merkitystä, työllistyisi moni imatralainen tänä päivänä sen sijaan, että

lukemattomissa yrityksissämme suomalaisten venäjänkielen taidon puutteen takia yrityksien on
ollut pakko ottaa venäläisiä työvoimaksi yhä lisääntyvän turismin takia ja täten rajantakaiset

naapurimme ovat vieneet lukemattomilta imatralaisilta työpaikat. Yhä lisääntyvän turismin takia
kielen merkitys on noussut monien työpaikkojen suhteen merkittäväksi tekijäksi, eikä sitä voi
vähätellä, kuten tähän mennessä on tehty!

Koska kaupungissamme on lisääntynyt rajantakainen turismi, tulisi toimeentulotukilaskelmassa
huomioida harkinnanvaraisina avustuksina työttömien sekä työssäkäyvien köyhien joukko
entistä paremmin. Lukemattomat yrityksemme ovat nostaneet tuotteidensa hintaa hyötyen
turistien ostokapasiteetista ja täten vähävaraisilla imatralaisilla ovat eri tuotteiden
ostomahdollisuudet kaventuneet lähes olemattomiksi.

Imatran kaupunki ei saa poliittisilla päätöksillään lisätä harmaata taloutta, kuten se on tähän
mennessä tehnyt viemällä vähäosaisilta oikeudet normaalipalkkaiseen työhön! Mikäli tahdomme
kaupunkiimme pysyviä asukkaita, tulee kaupungin alaisuudessa olevat mahdolliset määräaikaiset
työsuhteet ehdottomasti vakinaistaa mahdollisuuksien mukaan.

SYRJÄYTYNEET
Päihde ja mielenterveysongelmat sukupuolesta ja iästä riippumatta ovat valitettavaa arkipäivää
kaupungissamme. Koulujen jälkeen syrjäydytään nopeasti, mikäli työpaikkaa ei onnistu saamaan
tai motivaatio työpaikan hankkimiseen on juuri koulunsa lopettaneiden keskuudesta hävinnyt.
Asukaslukuun nähden syrjäytyneitä on liikaa! Syrjäytyneisyys johtaa valitettavan monien
yksilöiden kohdalla päihteisiin, jotka taas edesauttavat mielenterveydellisten ongelmien
syntymistä. Pahimmillaan joidenkin kohdalla tilanne ajautuu itsemurhaan.

Ennaltaehkäisevään päihde ja mielenterveystyöhön tulee panostaa monin verroin enemmän kuin
tähän asti sekä nuoria ohjattava sellaiseen koulutukseen, joka tarjoaa kaupungissamme työtä.
NUORET POIS KADUILTA
Imatran kaupungin tulee osoittaa nuorille enemmän vapaa-aikatiloja ja suunnitella toiminta
sellaiseksi, että se vetää nuoria puoleensa. Pelkkä tilojen olemassaolo ei saa riittää, vaan
toimintaan tulee tiloissa riittävästi panostaa.
Imatralaisille musiikin harrastajille tulee kaupungin pystyä järjestämään harjoitustiloja! On

kohtuutonta jos imatralaiset musiikinharrastajat eivät voi viedä harrastustaan eteenpäin koska
kaupungilla ei ole osoittaa heille asianmukaisia tiloja.

TASA-ARVOISUUS
Imatran kaupungin tulee pystyä tarjoamaan asukkailleen tasa-arvoinen kohtelu, riippumatta
henkilön varallisuudesta, iästä, etnisestä alkuperästä, poliittisesta näkemystä / aatteesta,

sosiaalisesta tilanteesta jne. Lapsille tulee taata asialliset hoitopaikat, kouluissa ei saa lasten
kustannuksella säästää enää senttiäkään vaan palveluja tulee ehdottomasti parantaa

nykyisestään, lapsiperheitä sekä yksinhuoltajia on tuettava, toimeentulotukea saaville tulee
korottaa avustusten määrää harkinnanvaraisten avustusten kautta, vanhustenhoitoon on
panostettava entistä enemmän sekä mielenterveyspuolella hoitoon panostettava entistä
enemmän.

PERUSPALVELUT
Imatran kaupungin tulee pystyä tarjoamaan laadukkaat peruspalvelut kaikille kaupunkilaisille ja
siksi tulee budjetoida lisää sosiaali- ja terveyspuolelle sekä koulutoimeen. Jokaisella Imatralaisella
tulee olla oikeus saada parasta mahdollista hoitoa terveyskeskuksista mahdollisimman nopeasti ja

samoin lapsille sekä nuorille tulee taata parhaat mahdolliset resurssit koulunkäyntiin tähtäimenä
oppinut sekä ammattitaitoinen sukupolvi, joka työllistyy kaupungissamme. Terveyskeskuspalvelut
keskitettävät takaisin Imatralle!
YRITTÄJYYS
Imatran tulee suosia yrittäjyyttä käytännössä tukemalla Imatralle perustettavia yrityksiä, tänne
siirtyviä yrityksiä sekä jo olemassa olevia yrityksiä. Tuettavien yritysten kotipaikka tulee olla

Imatralla. Tämän toimenpiteen tarkoitus on saada lisää kaupunkiimme yrittäjiä (veroja maksavia
asukkaita) ja täten lisätä veronmaksajien panosta kaupungin yhteisen talouden kohentamiseksi.
Erityistä tukea tulisi myöntää yrityksille, jotka työllistävät omistajayrittäjän / omistajayrittäjien

lisäksi yhden tai useamman työntekijän. Mitä enemmän yritys työllistää, sitä suurempi avustus,
kuitenkin enintään 35 % vuoden palkkakustannuksista.
Yrittäjäkoulutusta ja muutakin ammattiin tähtäävää koulutusta tulee selvästi lisätä

pitkäaikaistyöttömien sekä työttömien kohdalla ja sitä vastoin kurssituksia vähentää, sillä
todellisuudessa ne hyvin harvoin pystyvät työllistämään työttömän normaalipalkkaiseen työhön.
Tärkeää ei saa olla tilastojen kaunistaminen, vaan ihmisten työllistäminen normaalipalkkaiseen
työhön. Juoksuttamalla työttömiä kursseilta toiseen alennamme heidän ihmisarvoaan, sillä
jokaisella tulisi olla oikeus normaalipalkkaiseen työhön!
Imatran kaupungin tulee tehokkaasti panostaa pyrkien saamaan kaupunkiimme isoja yrityksiä,
jotka työllistävät kaupunkilaisiamme. Alkaville yrittäjille tulee kaupungin puolesta järjestää

edullisia liiketiloja! Imatran kaupungin tulee vaatia kehitysyhtiöltä enemmän tuloksellisuutta!

VENÄLÄISTEN MAAHANMUUTTAJIEN ASEMA KAUPUNGISSAMME
Rasismi venäläisiä vastaan kaupungissamme on kitkettävä kokonaan pois! Imatran kaupungin
tulee suosia päätöksissään venäläisiä maahanmuuttajia sekä suhtautumaan rajan takaiseen

turismiin myötämielisesti. Kaupunkiimme muuttaneille venäläisillä tulee olla samat oikeudet

kuin kaikilla muillakin kaupunkilaisilla. Imatran poliittisen johdon tulee rohkeasti tehdä päätös
puuttua kaupungissamme vallitsevaan rasismiin koskien venäläisiä. Venäläisten lisäksi kaikki

rasismi eri kulttuureja kohtaan tulee kitkeä kaupungistamme. Päästäkseen eroon rasismista tulee
kaupungin huomioida myös alkuperäisväestömme, eikä se missään nimessä saa nostaa
venäläisiä parempiarvoiseen asemaan kuin missä alkuperäisväestö elää.

Poliittinen järjestelmä on sekaisin, mutta ikään kuin se ei riittäisi, Imatralla vihataan

rajantakaisia naapureitamme jopa siinä määrin, että mikäli tilanne jatkuu samaan ikävään
suuntaan, kaivelee jo moni vanhus talonnurkistaan aseitaan muistellen kaihoisasti sotaa

naapurimaamme kanssa. Venäjävastaisuudellaan imatralaiset rasvaavat omaa hirttoköyttään sillä
ainoa pelastus kaupungillemme on kannattava kauppa rajanaapureidemme kanssa ja onnistua
saamaan kaupunkiimme riittävästi isoja yrityksiä! Jo nyt lukemattomat yrityksemme hyötyvät
rajantakaisesta turismista ja mikäli kaupunkimme panostaa yrittäjyyteen samanaikaisesti kitkien
venäläisiä kohtaan esiintyvää rasismia Imatra vaurastuu kaupankäynnillä venäläisten kanssa.
Meillä ei ole varaa suhtautua vihamielisesti mihinkään kulttuureihin, vaan hyötymään
mahdollisuuksista, joita eri kulttuurit tarjoavat!
Venäläiset jakavat kaupungissamme mielipiteet, osa on puolesta ja osa on vastaan. Me

uskallamme rohkeasti ajaa rajanaapureidemme asioita, edistää turismia sekä tukea täällä asuvien
oikeuksia. Heille kuuluu samat oikeudet kuin muillekin kansalaisille kaupungissamme.
Taistelemme myös tehokkaasti venäläisiä kohtaan esiintyvää rasismia vastaan poliittisessa

päätöksenteossa. Tontteja rajantakaisille naapureille tulee myydä vain, jos he sitoutuvat tulemaan
asumaan vakituisesti kaupunkiimme.
Kaupungin kaavoittamia tontteja tulee myydä järkevin perustein antamalla oman kaupunkimme
asukkaille realistiset mahdollisuudet pärjätä tarjouskilpailussa, eikä ratkaisevana tekijänä saa
olla raha! Jos raha on se joka ratkaisee, silloin imatralaiset jäävät toisarvoiseen asemaan

tonttipaikkojen ostossa kykenemättä kilpailemaan rajantakaisten naapureidemme kanssa.

RASISMI KITKETTÄVÄ KAUPUNGISTAMME
Imatralla elää rinnakkain monia eri kulttuureja. Eri kulttuurit ovat rikkaus joka on
hyödynnettävissä ja tähän tulee entistä enemmän poliittisessa päätöksenteossa panostaa!
Käytännössä se onnistuu siten, että poliittinen valtakoneisto valistaa kaupunkilaisiamme

lainsäädännöstä, jossa tuomitaan rasistinen käytös, joka on rikos! Imatran kaupungin tulee myös
tiedottaa poliisia valistamaan entistä enemmän asukkaitamme tekemään rikosilmoituksia

rasistisuudesta, mikäli sitä esiintyy, ja ohjaamaan oletettavan rasistisen käytöksen uhreiksi
joutuneita oikeudellisessa prosessissa saamaan kohdalleen oikeutta.
VÄHÄOSAISET LAPSISTA VANHUKSIIN
Imatralla pitää rikkaiden ja köyhien tuloerot pystyä kaventamaan. Käytännössä se tarkoittaa

yrittäjyyden suosimista kaupungissamme sekä myös aikuisväestön kouluttamista ammatteihin,
joista valmistuttuaan he pääsevät mukaan normaalipalkkaiseen työelämään sekä oikeaa
ammatillisista ohjausta nuorten opiskelijoiden kohdalla.

Köyhiä lapsiperheitä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin ja näin estää lasten
mielenterveydellisiä ongelmia kaupungissamme. Tukemalla köyhiä lapsiperheitä taistelemme
myös yhä lisääntyvää alkoholismia sekä huumeidenkäyttöä vastaan, joka on usein työttömyyden
lieveilmiö.

Vanhustenhoitoon tulee panostaa etenkin niiden yksinäisten vanhusten kohdalla, jotka joko
laitoksissa tai kotonaan kokevat yksinäisyyttä. Käytännössä tämä on toteutettavissa palkkaamalla
työntekijöitä vanhusten pariin ja innostamalla / tukemalla kaupunkilaisiamme kouluttautumaan
alalle. Pitkäaikaistyöttömiä lukemattomien turhien kurssituksien sijaan tulee ohjata
työskentelemään vanhusten pariin helpottaakseen heidän yksinäisyyttään ja täten parantaen
heidän elämänsä laatua. Opiskelijoiden / nuorten kesätyöpaikkoja tulisi ohjata vanhusalalle.

Liian moni vanhus kokee yksinäisyyttä joko laitoksissa tai kotonaan! Vanhustenhoidossa ei saa
säästää enää senttiäkään!

IMATRALLE KAKSI KOIRAPUISTOA
Imatralla on suuri joukko koiraharrastajia joiden tarpeita on riittävästi laiminlyöty. Tulemme
vaatimaan Imatralle ja Vuoksenniskalle riittävän suurta koirapuistoa. Koirapuisto ei ole vain
koirien ulkoiluttamispaikka, vaan myös ihmisten sosiaalinen kohtaamispaikka ja mm.

syrjäytyneille se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet uusien sosiaalisten kontaktien luomiseen.

AVOINTA KESKUSTELUA SUOSIVA POLITIIKKA
Imatran poliittinen päätöksenteko on jo kauan polkenut jalkoihinsa avointa keskustelua suosivaa
politiikkaa. Ne poliitikot jotka ovat uskaltaneet olla äänessä, on pyritty hiljentämään tavalla tai
toisella. Näin ei saa jatkua! Poliitikkojen tulee saada olla, ja pitääkin olla, jatkuvassa

kanssakäymisessä äänestäjien kanssa myös vaalien välisenä aikana ja täten saada olla
vaikuttamassa poliittisten päätösten syntymiseen.
Imatralaisen politiikan tulee ehdottomasti olla avoimempaa ja kansalaisläheisempää. Politiikassa

pitää päästä pois salailusta ja jokaisella Imatralaisella tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa jokaiseen
päätökseen ennen lautakunta, valtuusto ja hallituskäsittelyä.
Ennen suuria poliittisia päätöksiä tulee tehdä kansalaiskyselyjä ja ne tulee julkistaa paikallisessa
mediassa. Näin kansalaiset saavat vaikuttaa suoraan päätöksentekoon ja päättäjät saavat tietää
kaupunkilaistemme mielipiteet.

ME EMME OLE VAIHTOEHTO,
VAAN ELINEHTO!
TULE EHDOKKAAKSI, ÄÄNESTÄ SYKSYN VAALEISSA
JA YHDESSÄ MUUTAMME IMATRALAISEN
POLIITTISEN JÄRJESTELMÄN!
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www.ikkp.org
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