
ILMASTOKRIISI
Pirkkalan Vihreät haluavat vaikuttaa kuntam-
me maankäyttöön niin, että ympäristö- ja il-
mastoasiat otetaan kaikessa suunnittelussa 
huomioon. Kunnan rakentamisessa painote-
taan energiatehokkuutta. Haluamme tukea 
kasvis-, luomu- ja lähiruoan käytön lisäämistä 
koulu-, päiväkoti- ja henkilöstöruokailuissa. 
Hiilineutraaliustavoitteet toteutetaan ilmasto-
tiekartan mukaisesti. Panostamme joukko- ja 
kevytliikenteeseen ja olemme aktiivisesti mu-
kana ratikan jatkosuunnittelussa. Haluamme, 
että Kaakkois-Pirkkalan aluetta tarkastellaan 
uusien ideoiden pohjalta.

LUONTO
Pirkkalan Vihreät haluavat pitää huolta 
kuntamme luonnon monimuotoisuu-
desta. Laadittu luonnon monimuotoi-
suusohjelma on otettava konkreettises-
ti käyttöön. Pirkkalaan tulee perustaa 
vaalikauden aikana vähintään yksi 
luonnonsuojelualue. Emme kannata ns. 
Puskiaisten oikaisua, koska se pirstoisi 
Pirkkalan keskeisimmän virkistys- ja 
luontoalueen. Lähimetsät, puistot ja 
virkistysalueet on turvattava kaavoi-
tuksessa.

KOULUTUS
Pirkkalan Vihreät haluavat, että jatkossa-
kin Pirkkalassa on laadukasta varhaiskas-
vatusta ja opetusta. Oppimisympäristöt 
ovat modernit ja toimivat. Panostetaan 
syrjäytymisen ja koulukiusaamisen eh-
käisyyn sekä oppimisen erilaisiin tuki-
muotoihin. Lasten edun mukaista on, 
että ryhmäkoot ovat pieniä. Haluamme 
huolehtia, että luontoa löytyy kaikkien 
päiväkotien ja koulujen ympäristöistä.

HYVINVOINTI
Pirkkalan Vihreät haluavat, että hyvin-
vointi- ja sote-palvelut säilyvät jatkossa-
kin laadukkaina, helposti saavutettavina 
lähipalveluina. Ikäihmisille on turvattava 
hyvä vanhuus. Voimme lisätä hyvinvointia 
parantamalla erilaisia matalan kynnyksen 
harrastusmahdollisuuksia. Liikuntapaikoista 
pidetään huolta ja lisäämme niiden määrää. 
Kulttuuripalveluita ja -paikkoja kehitetään 
ja tuetaan elinikäistä oppimista. Hyödyn-
netään Pirkkalan rikasta kulttuurihistoriaa.

PALVELUT
Pirkkalan Vihreät haluavat, että palvelu-
keskukset Suuppa ja Partola ovat viihtyi-
siä ja helposti saavutettavissa. Haluamme 
kehittää kuntakeskusta kaikkien kuntalais-
ten olohuoneeksi. Huolehdimme, että kun-
nassa on monipuolista asuntotuotantoa. 
Pirkkala huolehtii laadukkaista palveluista 
kaikille ikäryhmille. Palvelutuotannossa 
hyödynnetään seutuyhteistyötä sekä 
paikallisia yhdistyksiä. Haluamme tukea 
monipuolista yrittämistä satsaamalla 
erityisesti tulevaisuuden innovaatioihin.

TASA-ARVO
Pirkkalan Vihreät haluavat, että päätös-
ten valmistelussa lisätään kuntalaisten 
osallisuutta. Päätöksentekoon tuodaan 
mukaan esim. osallistuva budjetointi sekä 
lapsivaikutusten arviointi. Meille on tär-
keää, että pienituloisia perheitä tuetaan 
hyvän arjen ylläpitämisessä. Pirkkalan 
työpaikkaomavaraisuutta tulee lisätä. 
Haluamme, että Pirkkalassa kaikki hy-
väksytään ihonväristä ja maailmankat-
somuksesta riippumatta. Tahdomme, että 
Pirkkalassa kaikkien on hyvä olla.
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