
Huomenna KAJAANI on vihreä

Näissä kuntavaaleissa on kyse siitä, päätämmekö yhdessä rakentaa parempaa huomista. Vihreät

pitää heikoimpien, pienten ja luonnon puolta silloinkin, kun ajat ovat vaikeat.

Meillä on ratkaistavana ilmastokriisi, luontokato ja ihmisille tärkeiden arjen palveluiden tulevaisuus

tilanteessa, jossa monen kunnan talous on tiukalla. Ratkaisut voidaan löytää, kunhan pidämme

kiinni vahvuuksistamme – päättäväisyydestämme ja kyvystämme asettua toisen asemaan. Ne ovat

kantaneet meitä suomalaisia ennen ja niitä tarvitaan matkalla eteenpäin.

- Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Me vihreät Kajaanissa haluamme luoda mukavaa, elinvoimaista ja kestävää kaupunkia. Sellaista,

jossa on mukava asua, palvelut toimivat, ihmiset viihtyvät ja elämäntapa on luonnon kannalta

kestävää.

Haluamme  panostaa siihen, että kaupunki tekee osansa siirtymässä kohti vähähiilistä maailmaa.

Itse asiassa saatamme tehdä jopa paljon enemmän kuin vain osamme, kun tarjoamme vähähiilisiä

ratkaisuja globaaliin käyttöön: konesalipalveluita, digitalisoitumista, kiertotalousratkaisuja,

uusiutuvaa energiaa, bioetanolia. Ja samalla luomme työtä ja toimeentuloa.

Haluamme, että kaupunkilaiset voivat hyvin ja että Kajaani on mukava ja viihtyisä rakastettava

pikkukaupunki. Sellainen kaupunki, joka panostaa sivistykseen ja kulttuuriin sekä huolehtii kaikista

asukkaistaan.

LUONTOKAUPUNKI KAJAANI

Ratkaisut ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja ympäristön
tilan parantamiseen ovat erilaisia eri puolilla Suomea. Reilu muutos edellyttää alueellisten erojen
tunnistamista ja niiden huomioimista ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Paikallinen ilmastotyö luo
uusia työpaikkoja ja viihtyisiä elinympäristöjä, ja juuri tästä reilussa muutoksessa on kyse.

Kajaanissa ja Kainuussa vihreät ovat todella pitkään olleet aktiivisia ilmastopolitiikassa.
Aloittaistamme on aikoinaan laadittu ensimmäiset ilmastostrategiat. Neljä vuotta sitten meille oli
tärkeää saada luonto ja ilmastotyö osaksi kaupunkistrategiaa. Siinä onnistuimme, koska yksi
neljästä strategian kärjestä on ‘Resurssiviisautta luontokaupungissa’. Sen myötä kaupunki onkin
ilahduttavan aktiivisesti ryhtynyt tekemään töitä päästöjen vähentämiseksi. Konkreettisena
esimerkkinä on kaukolämmön tuotannon uudistaminen siten, että siinä luovutaan turpeesta ja
polttoöljystä. Tekemistä toki edelleenkin on, näkemyksemme mukaan seuraavasti:

- Liitytään hiilineutraalien kuntien HINKU-kuntien verkostoon.



- Panostetaan pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiin sekä joukkoliikenteen kehittämiseen, myös

erityisryhmät huomioiden. Käytännössä rakennetaan kevyen liikenteen väyliä ja pidetään

ne hyvässä kunnossa myös talvella. Kajaanin joukkoliikennettä voi parantaa kohtuullisin

pienin muutoksin esimerkiksi luomalla toimiva digitaalinen aikatauluhakusysteemi,

viestimällä joukkoliikenteen mahdollisuuksista paremmin sekä selvittämällä

työsuhdematkalipun käyttöönottoa kaupungin työntekijöille.

- Edistetään puurakentamista sekä kaupungin omissa kohteissa tekemällä uudis- ja

korjausrakennushankkeet pääsääntöisesti puusta että muiden toimijoiden osalta

kaavoitusratkaisuin ja tontinluovutusehdoin.

- Parannetaan kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä lisätään aurinkoenergian

tuotantoa esimerkiksi kaupungin omistamien rakennusten katoilla.

- Suhtaudumme lähtökohtaisesti positiivisesti tuulivoiman rakentamiseen, koska se on

vähäpäästöinen tapa tuottaa energiaa. Kuitenkin siten, että jokaiseen paikkaan tuulimylly ei

sovi - luontoarvot ja ihmisten hyvinvointi pitää ottaa huomioon.

- Panostetaan siihen, että Kajaaniin rakennetaan lähitulevaisuudessa ainakin yksi biokaasun

tuotantolaitos sekä siihen liittyvä kaasuntankkausasema.

- Otetaan kunnan hankinnoissa huomioon resurssiviisaus, vähäpäästöiset valinnat sekä

siirtymä kohti kestäviä toimintatapoja. Panostetaan esimerkiksi vähäpäästöisiin kaupungin

ja soten ajoneuvoihin.

Kaupungin lähimetsät, puistot ja virkistysalueet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta,
mutta niillä on myös suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Lisäksi Kajaanin kaupunki

omistaa yli 6000 hehtaaria talousmetsää, jota tulee hoitaa myös luonnon ja ihmisten kannalta

kestävästi. Myös ympäristön tila ja vesien puhtaus on meille tärkeää. Luonnolla on meille aina

itseisarvo.

- Pirunvaaran hakkuista luovutaan ja Olliskanvaarasta tehdään suojelualue.

- Kaupungin metsien käyttöä on linjattu hyvään suuntaan - esimerkiksi avohakkuista

turvemailla luovutaan. Huolehditaan, että metsänhoitoa toteutetaan sovittujen linjausten

mukaisesti.

- Laajennetaan kaupungin metsissä jatkuvan kasvatuksen käyttöä sekä sertifioidaan metsät

FSC-sertifikaatilla.

- Kaupungin tulisi vähentää jätteen syntyä ja lajitella syntynyt jäte kunnolla, etenkin omissa

toimipaikoissaan.

- Panostetaan siihen, että kaupunki osaltaan huolehtii ympäristön laadun parantamisesta ja

vesistöjen hyvän tilan varjelemisesta liittyen esimerkiksi kaivosteollisuuden lupa- ja

valvontaprosesseihin.

- Kainuussa on myös mahdollista parantaa vaelluskalakantojen tilannetta rakentamalla

kalateitä vesivoimalaitosten yhteyteen sekä tekemällä kutusoraikkoja ja muita

vaelluskaloille tärkeitä elinympäristöjä vesistöihimme.



- Eläinten oikeudet ovat meille tärkeitä. Haluamme sekä eläinten hyvinvoinnin että

pienemmän ympäristökuormituksen takia edistää kasvis- & vegaaniruoan tarjontaa sekä

panostaa lähi- ja luomuruokaan.

- Kaavoituksessa tulee huomioida luonto- ja maisema-arvot. Esimerkiksi uusi siltayhteys ei

kuulu Kruununpuodinmäelle.

- Panostetaan luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen metsien lisäksi myös esimerkiksi

puistoalueilla torjumalla vieraslajeja, tekemällä luonnonniittyjä sekä huolehtimalla

pölyttäjien ja lintujen elinolosuhteista.

- Ärjä on aivan upea luontokohde ja on hienoa, että on se on valtion omistuksessa, kaikkien

käytössä. Ollaan kaupunkina mukana kehittämässä Ärjän toimintaa yhdessä

Metsähallituksen kanssa.

SIVISTYSKAUPUNKI KAJAANI

Suomen historia on tarina koulutuksen voimasta. Koulutuksen avulla olemme nousseet sadassa
vuodessa yhdeksi maailman kehittyneimmistä ja onnellisimmista maista. Koulutus on avain myös
Suomen tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseen. Vihreässä kunnassa voimme tehdä
suomalaisesta koulutuksesta maailman parhaan.

Kajaanissa olemme pitäneet etenkin esillä lasten edun muistamista lukuisissa erilaisissa

päätöksissä. Haluamme, että Kajaani on lapsiystävällinen ja nuorille viihtyisä kaupunki, josta saa

hyvät eväät elämään turvallisessa ympäristössä. Kajaanissa tähän on mitä parhaimmat edellytykset

sujuvan arjen, hyvin järjestettyjen palveluiden, omistautuneen henkilökunnan sekä terveiden

koulutilojen ansiosta.

- Huolehditaan, että varhaiskasvatus ja päiväkotien arki on niin lapsille kuin

henkilökunnallekin hyvää. Se tarkoittaa riittävän pieniä ryhmiä, osaavaa henkilöstöä,

virikkeellistä ympäristöä ja tukea oppimisen ja hyvinvoinnin pulmiin.

- Taataan hyvä ja tasa-arvoinen peruskoulu sekä toisen asteen koulutuspaikat, joissa lapset ja

nuoret oppivat sekä viihtyvät. Huolehditaan, että ryhmäkoot eivät kasva liian suuriksi, ja

että mahdollisuuksia samanaikaisopetukseen, pienryhmiin ja jakotunteihin on tarjolla.

- Huolehditaan opettajien jaksamisesta ja mahdollisuuksista osaamisen päivittämiseen.

- Taataan, että tukea on tarjolla kaikilla koulutusasteilla heti tarpeen ilmetessä. Käytännössä

se tarkoittaa riittävää määrää opinto-ohjaajia, erityisopettajia, erityisluokanopettajia ja

varhaiskasvatuksen erityisopettajia.

- Taataan, että päiväkoti ja koulut ovat turvallisia paikkoja jokaiselle lapselle.

Ennaltaehkäistään ja puututaan välittömästi rasismiin, kiusaamiseen ja syrjintään.

- Pidetään kiinni korkeakoulutuksesta – mainiosta ammattikorkeakoulustamme ja

yliopistokeskuksen palveluista Kainuun kehittämiseen. Panostetaan osaamistason

lisäämiseen, koska korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on tutkitusti tärkeä alueen

menestymistekijä ja etenkin koska Kainuussa osuus on maan alhaisin.

- Kehitetään kirjastojen ja kansalaisopiston palveluja. Kannustetaan kajaanilaisia oman

hyvinvoinnin edistämiseen, mm. lukemaan ja harrastamaan. Näin kaikilla on mahdollisuus

oppimiseen ja itsensä kehittämisen ikään ja taustaan katsomatta.



- Keskustellaan säännöllisesti lasten ja nuorten, opetushenkilökunnan sekä muiden

koulutuksen parissa työskentelevien kanssa, jotta pysytään kärryillä koulumaailman

tilanteesta ja pystytään kehittämään toimintaa edelleen.

KULTTUURIKAUPUNKI KAJAANI

Vihreässä kunnassa ymmärretään, että kulttuurilla on hyvinvointia, sivistystä, tasa-arvoa ja uutta

ajattelua luova voima. Sillä on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja luovuudelle sekä kuntien

elinvoimalle. Kulttuuri tuo ihmisiä yhteen.

Näemme Kajaanin vahvana ja omalaatuisena, osaavana sekä virkeänä kulttuurikaupunkina, jonka

tulee ottaa oma paikkansa entistä vahvemmin tällä saralla. Taiteella on itseisarvo. Taide myös

kuuluu kaikille. Tämän lisäksi taiteen vaikuttavuuden merkitys esimerkiksi mielenterveystyössä ja

vanhusten hoidossa ja on kiistaton. Lisäksi kulttuuriin panostaminen lisää merkittävästi kaupungin

elinvoimaa; taideala on tärkeä työllistäjä, joka tuo aluetalouteen euroja. Korona-aikana ja sen

jälkeen kulttuurilla on erityinen merkitys ihmisten hyvinvoinnin parantamisessa.

- Huolehditaan kulttuurilaitosten toimintaedellytyksistä.

- Pyritään lisäämään kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä kulttuurin saavutettavuutta siten,

että se on osa jokaisen kajaanilaisen arkea tavalla tai toisella (Kulttuurikortti).

- Lisätään kulttuuritarjontaa kouluissa, päiväkodeissa ja hoivakodeissa esimerkiksi

vierailuesitysten sekä itse tehdyn taiteen keinoin.

- Brändätään Kajaania kulttuurikaupunkina, joka on vahva ja monipuolinen kulttuuritoimija

tanssista musiikkiopistoon, kaupunginteatterista kulttuurin freelancer-tuottajiin sekä

museoista lukuisiin kulttuuritapahtumiin.

HYVINVOIVA KAJAANI

Vihreiden tavoitteena on Suomi, jossa jokainen saa tarvitsemaansa apua ja äänettömilläkin on ääni
yhteiskunnassa. Kunnilla on suuri vastuu asukkaiden hyvinvoinnista ja sen edistämisestä, sillä ne
vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeenkin monista palveluista, joilla edistetään
jokaisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kajaanissa vihreät haluavat parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia, joka on itse asiassa yksi kunnan

olennaisimmista tehtävistä. Sote - eli sosiaali- ja terveys - asiat ovat osa näitä kuntavaaleja, koska

kuntavaalien tuloksen perusteella valitaan edustajat Kainuun soten luottamustehtäviin siihen

saakka, kunnes uudet hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa.

- Mielenterveysongelmat ja -haasteet ovat nousseet osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

Panostetaan Kainuun sotessa mielenterveyspalveluihin, etenkin matalan kynnyksen

ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotta ongelmat eivät pääse syvenemään. Parannetaan sote-

ja kasvatusalan henkilöstön mielenterveysosaamista, ja perehdytään esimerkiksi

traumainformoidun työotteen sekä luontoon perustuvien menetelmien

käyttömahdollisuuksien mahdollisuuksiin.

- Turvataan toimivat psykiatria- ja päihdepalvelut.



- Säilytetään terveyssosiaalityö hallinnollisesti ja konkreettisesti osana erikoissairaanhoitoa

uudessa sairaalassa.

- Me vihreät teemme kaikkemme sen eteen, että Kainuun keskussairaalassa saa

tulevaisuudessakin synnyttää ja että sairaalan toiminta- ja päivystyskyky säilyy vähintään

nykyisellä tasolla.

- Taataan kaikille alle 25-vuotiaille nuorille maksuton ehkäisy.

- Varmistetaan lapsiperheiden kotipalvelun jatkuminen ja tuetaan neuvoloiden kautta

lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Selvitetään keinoja huostaanottojen määrän

vähentämiselle ja panostetaan lastensuojelun työntekijöiden riittävään määrään.

- Turvataan omaishoitajien oikeudet ja tukipalvelut. Jokaisella omaishoitajalla on oikeus

vapaa-aikaan ja vertaistukipalveluihin.

- Pyritään katkaisemaan kotihoidon haasteiden kierre kiireisistä käynneistä, yksinäisistä

vanhuksista ja jaksamisen äärirajoilla työtä tekevistä ammattilaisista.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon taloushaasteiden selättämiseksi kannatamme laajan,

ulkopuolista asiantuntijuutta hyödyntävän selvityksen tekemistä. Tarkoituksena on hakea

keinoja, joilla toimintaa voi tehdä nykyistä paremmin, vaikuttavammin  ja

kustannustehokkaammin.

- Panostetaan sote-alan ammattilaisten rekrytointiin, koska osaavan työvoiman saaminen on

äärimmäisen tärkeää, mutta paikoin myös todella haastavaa.

- Tuetaan ihmisten liikkumista tukemalla urheiluseuroja, järjestämällä vapaamuotoisempaa

’höntsäily’-liikuntaa sekä huolehtimalla kaikille avoimista liikuntapaikoista (luistinradat,

hiihtoladut, ulkokuntosalit…).

- Huolehditaan, että liikuntapoliittinen ohjelma ja kulttuuristrategia toteutetaan.

Varmistetaan, että urheiluseurojen tukeminen ja liikuntapaikkarakentaminen on

tasapuolista.

- Järjestöjen, yhdistysten sekä seurojen hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja ylläpitävien

toimintojen jatkuvuus on turvattava järjestöavustuksin. Tämä koskee niin urheiluseuroja,

kulttuurijärjestöjä, sotejärjestöjä kuin kyläyhdistyksiäkin.

- Panostetaan nuorten hyvinvointiin ja nuorisotyöhön.

- Pari vuotta sitten Kajaanissa aloitti erittäin tarpeellinen Tyttöjen tupa. Luodaan pojiksi

itselleen identifioiviksi vastaava turvallinen paikka.

Yhdenvertaisuus on meille luovuttamaton arvo ja haluamme edistää sitä myös Kajaanin kaupungin

toiminnassa sekä kajaanilaisten arjessa.

- Luodaan toimintaedellytyksiä kehitys-, aisti- ja liikuntavammaisten sekä

maahanmuuttajataustaisten nuorten toiminnalle Kajaanissa.

- Panostetaan kaupungin erinomaisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunitelman

toteuttamiseen. Huolehditaan muun muassa siitä, että tasa-arvo toteutuu rekrytoinneissa

sekä palkkauksessa ja että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on aidosti kaikkien

kaupunkikonsernin yksiköiden käytössä. Tehdään olennaisimmista strategioista ja

ohjelmista myös sukupuolivaikutusten arviointi.

- Lievennetään työelämän segregaatiota eli töiden ja toimialojen jakautumista naisten ja

miesten aloihin. Lisätään opetushenkilökunnan koulutusta aiheesta, jotta he osaavat tukea

lasten ja nuorten vahvuuksia sukupuolesta riippumatta. Puretaan segregaatiota etenkin

toisen asteen koulutusvalintojen osalta, joiden on todettu olevan merkittävin taustatekijä.



- Asetetaan nollatoleranssi kaikelle epäasialliselle käytökselle, kuten rasismille, seksuaaliselle

häirinnälle, homo- ja transfobialle, syrjinnälle ja kiusaamiselle. Kaupungin eri toimijoilla

tulee olla toteuttamiskelpoinen suunnitelma tapausten käsittelyä varten.

- Katkaistaan syrjäyttäminen ja ehkäistään yksinäisyyttä heti alkuunsa, jotta kukaan ei tipu.

- Julkisten tilojen ja liikenneväylien tulee olla esteettömiä, myös talvella. Ajoteiden lisäksi on

aurattava myös kävelytiet ja polut. Sekä uudet että korjattavat kiinteistöt tulee tehdä

esteettömiksi. Suunnitteluvaiheessa on kuultava vammaisneuvostoa.

- Ikäihmisten liikkumista tukevat palvelut on varmistettava, jotta kaiken ikäiset ja

kaikenkuntoiset ihmiset pääsevät liikkumaan.

- Varmistetaan, että julkiset digitaaliset palvelut ovat oikeasti myös ikäihmisten käyttävissä.

Niistä on tehtävä mahdollisimman helppokäyttöisiä.

- Tehdään yhteistyötä kulttuuri- ja kielikoordinaattorien kanssa palvelujen kehittämiseksi.

- Anonyymi rekrytointi otettiin kaupungilla käyttöön valtuustoaloitteen pohjalta. Seurataan

sen toteutumista.

- Perustetaan kaupunkiorganisaatioon anonyymi palautekanava, jonka kautta epäkohdista

voi kertoa anonyymisti asettamatta itseään, työ- tai hoitosuhdettaan vaaraan.

ELINVOIMAINEN KAJAANI

Päästövähennykset ja työpaikat asetetaan usein vastakkain, vaikka kunnianhimoisten ympäristö-
ja ilmastotoimien on todettu synnyttävän enemmän uusia työpaikkoja kuin vähentävän niitä.
Erityisesti potentiaalia on pienissä kasvuyrityksissä, joissa usein uskalletaan ajatellaan toisin.
Kunnat voivat tarjota näille yrityksille mahdollisuuden kasvaa. Vihreissä kunnissa luodaan
ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin uusien palveluiden, teknologioiden, startupien ja
osaamistalouden avulla.

Kajaanin elinvoima on kehittynyt edeltävien vuosien aikana positiivisesti: työttömyys on laskenut ja

uusia työpaikkoja on syntynyt. Haluamme ylläpitää tätä positiivista kierrettä samalla huolehtien

siitä, että kaikki elinkeinotoiminta on kestävällä pohjalla. Voimme tarjota ratkaisuja vähähiiliseen

maailmaan siirtymisessä - vähentää päästöjä meillä ja muualla - ja samalla luoda työtä sekä

toimeentuloa Kajaaniin.

- Panostetaan resurssiviisauteen, kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen myös

elinkeinopolitiikassa. Esimerkiksi Renforsin Rantaan on kehittymässä erinomainen

kiertotalouspuisto ja teemoihin liittyen on paljon sekä tki- että

yritystoimintamahdollisuuksia.

- Otetaan elinkeino- ja elinvoimapolitiikassa huomioon naisnäkökulma. Nostetaan

elinkeinopolitiikan kärkialoiksi myös naisvaltaisia aloja - esimerkiksi matkailu, hyvinvointi ja

palvelukeskukset. Kärkialavalinnat ovat olennaisia, koska tukia ja huomiota suunnataan

näille aloille.

- Tuetaan Renforsin Rantaan syntyvää konesali- ja supertietokonekeskittymää. Siihen liittyen

Kajaanilla on aidosti mahdollisuus nousta maailmanluokan paikaksi ja luoda sen ympärille

sekä osaamista että työpaikkoja.



- Elinkeinopoliittisina kärkialoina näemme edellämainittujen lisäksi myös kiertotalous- ja

vähähiilisyysratkaisut, joilla on valtavasti globaalia potentiaali sekä pelialan, jonka

uraaurtavaa tekemistä ei missään nimessä saa päästää hiipumaan.

- Huolehditaan siitä, että kaupunki on hyvä paikka yrittäjille.

- Kaupungin ei tule osallistua Paltamoon suunnitellun sellutehtaan rahoittamiseen, jos

tällainen rahoituskierros kuntiin päin järjestetään.

- Panostetaan rekrytointiin ja Kajaanin mielikuvan parantamiseen, koska monen työnantajan

on vaikea saada osaavaa työvoimaa.

- Kehitetään edelleen työllisyydenhoitoa kuntakokeilun ja yhdistysyhteistyön myötä. Näin

parannetaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja samalla vähennetään kaupungille

koituvia kustannuksia.

- Markkinoidaan laajasti kaupungissa järjestettäviä tapahtumia - ei pelkästään kaupungin itse

järjestämiä, vaan muidenkin tahojen. Tapahtumat tuovat sekä kävijöitä että euroja ja kaikin

tavoin virkistävät elämää muutenkin.

- Kajaanin keskustaan tulee perustaa hyvä, toimiva, mukava ja viihtyisä etätyötila. Tähän voi

löytyä yksityinenkin toimija, jos kunta ei siihen lähde.

- Huolehditaan saavutettavuudesta etenkin julkisen liikenteen näkökulmasta: junayhteyksiä

lisää sekä Oulun että Helsingin suuntaan. Toimivat bussiyhteydet muualle maakuntaan niin

junalta kuin lennoiltakin.

Muutama sana maakunnankin - eli Kainuun liiton - asioista. Kuntavaalien tuloksen perusteella

valitaan päätöksentekijät sekä maakuntavaltuustoon että -hallitukseen. Kainuun liiton tehtäviä ovat

esimerkiksi maakuntastrategian laadinta, maakuntakaavan tekeminen sekä Kainuun edunvalvonta.

- Huolehditaan, että Kainuun elinkeinopoliittisilla valinnoilla on aidosti kestävä pohja.

Panostetaan maakunnassa esimerkiksi puurakentamiseen, kierotalouteen,

luonnontuotteiden jalostukseen, rautatiekaluston tuotantoon, kestävään matkailuun,

hyvinvointiin ja liikuntaan sekä ICT-, konesali- ja pelialaan.

- Samoin otetaan huomioon naisnäkökulma ja tasa-arvo elinkeinojen kehittämisen

valinnoissa.

- Varmistetaan maakuntakaavoituksessa, että arvokkaat luontokohteet, kulttuuriperintö sekä

hiljaiset alueet huomioidaan.

- Panostetaan siihen, että kainuulaisten osaamistasoa kasvatetaan ja toisaalta siihen, että

koulutetut osaajat - esimerkiksi ammattikorkeakoulusta - jäävät Kainuuseen.

- Satsataan yliopistotasoisiin koulutusmahdollisuuksiin sekä tki-toimintaan.

Tällaisin eväin me vihreät  haluamme olla mukana luomassa ihanaa, kestävää, turvallista ja

mukavaa Kajaania.

Kainuun vihreät ry

Puheenjohtaja Nina Jyrkäs,  040 522 3113, nina.jyrkas@gmail.com

Varapuheenjohtaja Silja Keränen, 0500 190 683, silja.keranen@iki.fi


