Taivassalon kuntastrategia

Kunnanvaltuusto 18.6.2018

Arvot
• Avoimuus
– Tarkoittaa hallinnon läpinäkyvyyttä ja avointa
vuorovaikutusta

• Vastuullisuus
– Tarkoittaa oikeudenmukaista ympäristö- ja
yhteiskuntavastuullista toimintaa

• Innovatiivisuus
– Tarkoittaa halukkuutta etsiä ja ottaa käyttöön
uusia toimintatapoja.
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Me olla rohkioi

Parast elämist

Pyhän Ristin kirkko rakennettiin aikanaan koska halusimme
synnyttää jotain uutta, pysyvää ja hyvää. Rohkeita olemme myös
nyt: meille rohkeus tarkoittaa halua nähdä, valmiutta tehdä ja
uskallusta olla avoin uudelle, samalla olemassa olevasta hyvästä
välittäen. Tätä kaikkea kutsumme myös luovuudeksi ja
valmiudeksi uudistua.
Kärkitoimet
Teemme päätöksiä ja työtämme arvoihimme sitoutuen, talouden
kestävyydestä huolehtien ja tulevaisuuteen katsoen, kuntalaisia
varten. Työssä uskomme yhteisöllisyyteen, työniloon ja työssä
kehittymiseen. Työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen on
meille kunnia-asia. Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja
johtamisen edellytyksistä. Uudistamme jatkuvasti ja
ennakkoluulottomasti toimintatapoja
tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden.

Olemme tunnettu merellisenä ja viihtyisänä hyvinvointikuntana,
joka tarjoaa monipuoliset ja perheystävälliset asumis- ja
nykyaikaiset asioimismahdollisuudet. Menestystekijöitämme ovat
laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus, houkuttelevat
asuinalueet sekä monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet.
Kärkitoimet
Toimimme vaikuttavasti ja laaja-alaisessa yhteistyössä kuntalaisen
hyvinvoinnin edistämiseksi. Ylläpidämme hyväkuntoiset kiinteistöt,
joissa viihtyvät niin kuntalaiset, henkilöstö kuin asiakkaatkin.
Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky
huomioon ottaen

Silaka ova henk’ ja eläm’

Hyvinvoiva ja aktiivise kuntalaise

Me ajattelemme, että hyvinvointi rakentuu työlle. Ymmärrämme,
että elinvoimainen kunta tarvitsee aktiivisia yrityksiä. Ketteryys ja
palvelualttius ovat menestystekijöitä jotka palvelevat yrityksiä.
Kärkitoimet
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. nopeasti rakennettavien tonttien
tarjoamista, monipuolisen rakentamisen mahdollistamista ja ripeää
palvelua.

Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla
monipuolisella toiminnalla
Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta
Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään
Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria
Kärkitoimet
Luomme lisää edellytyksiä omaehtoiselle liikunnalle
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• Strategiaa täydentävät ohjelmat
– Osallisuus-, elinkeino-, henkilöstö-, ympäristö-,
maa-, hankinta-, hyvinvointi- ja omistajaohjelma.

• Strategia ohjaa toimintaa
– Talous- ja toimintasuunnitelma

• Strategian toteutumisen arviointi ja seuranta
– Toteutumisen seuranta ja arviointi on kytketty
talousarvioraportointiin ja hyvinvointikertomuksen
tuloksiin.

• Strategian tarkistaminen
– Tämä strategia tarkistetaan keväällä 2020.
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