Taivassalo 2020 – Paremppa arkki!
Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia
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”- Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa, että tunsin ilon tunteita valtuuston
strategiaseminaarissa. Hyväksyttävä se vain on, että just tuollaiset asiat
tekevät minut onnelliseksi.”
Laura Rantanen, valtuutettu
Facebook 26.9.2013

”Kuntastrategiat eivät ole juuri muuta kuin kapulakielisellä sanahelinällä
silattuja todellisuuspakoisia haavekuvia siitä, millaisena kunnat haluaisivat
itsensä nähtävän.”
Markku Jokisipilä, VTT, poliittisen historian tutkija
Turun Sanomat 2.10.2013

Kummossi arvoi meil o
1.
Avoimuus
• Avoimuus tarkoittaa kaiken kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä: avointa kommunikointia,
sekä päätöksenteossa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työyhteisössä avoimuus
tarkoittaa avointa ja muuntelematonta tiedonkulkua sekä lupaa ottaa puheeksi
vaikeitakin asioita. Avoimuutta työyhteisössä on reiluus työkavereita kohtaan.
2.
Oikeudenmukaisuus
• Oikeudenmukaisuus on yhteiskunnan perusarvo, joka tarkoittaa toiminnassamme mm.
että asiakkaita ja työntekijöitämme kohdellaan lainmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Myös
kunnallinen päätöksenteko on oikeudenmukaista ja demokraattista. Toimimme tasaarvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti.
3.
Tavoitteellisuus
• Toimimme tavoitteellisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää asiantuntevaa ja aloitteellista
työskentelyä, nopeaa päätöksentekoa, vastuullista ja valtuuttavaa johtamistapaa.
Poliittinen toiminta on johdonmukaista, eteenpäin pyrkivää ja luottamusta herättävää.
Tavoitteellinen ja tehokas toimintatapa näkyy asioiden sujumisena, tasapainossa
olevana taloutena ja hyvänä maineena.
4.
Luonto
• Puhdas saaristoluonto on meille arvokas ja pidämme siitä huolta. Haluamme turvata
tuleville sukupolville terveellisen, turvallisen ja viihtyisän Taivassalon. Otamme
huomioon luonnon vaatimukset ja rakennamme pitkäaikaista ja viihtyisää Taivassaloa.

Tämmössi me tahrota ol
• Meillä on vahvuutena yli 850 vuoden ajan järjestäytyneellä hallinnolla
toiminut Taivassalo ja taivassalolaisuus. Kunnioitamme vuosisatojen
perinnettä, henkistä ja rakennettua.
• Meillä on vahvuutena luonto, meren läheisyys, vapaa-ajan asukkaiden
viemä positiivinen viesti. Näihin tukeutuen kehitämme
peruselinkeinojamme.
• Pidämme taloutemme tasapainossa, räätälöimme meille sopivia
taloudellisia toimintamalleja, kehitämme rohkeasti asiakkaat ja
työntekijät paremmin huomioon ottavia palvelumuotoja. Uskallamme
tehdä yhdessä toimien luovia, omia ratkaisuja.
• Näillä parannamme asukkaiden viihtymistä ja saamme uusia
asukkaita.

• Vahvana apuna meillä on rohkea ja haasteisiin tarttuva elinvoimainen
yrittäjien joukko. Tuemme täällä olevien yrittäjien toimintaa ja
autamme uusia. Kehitämme kuntaamme tasapuolisesti ja toimimme
naapurikuntien kanssa yhdessä liikenneväylien parantamiseksi.
• Parannamme mahdollisuuksia pitää Taivassalo elävänä. Vahvistamme
tätä hyvällä suunnittelulla ja lupapolitiikalla.
• Palvelukoneistomme on kunnossa. Otamme käyttöön uusia
toimintatapoja. Vaadimme perusterveydenhuollossa asiakkaita
palvelevaa, hyvää tasoa. Kehitämme vapaa-ajan palveluja,
parannamme liikuntapaikkoja, ylläpidämme tasokasta kirjastoa ja
muutenkin monipuolista saaristokuntaan sopivaa kulttuuritarjontaa.

Nämä meil o kunnos 2020
• Toimintamme lähtökohtina ovat palveluhalu ja –kyky
• Olemme yhteistyökyinen ja –haluinen sekä aloitteellinen.
• Mitoitamme kunnan palvelut kysyntää vastaaviksi huomioiden
kestävän kunnallistalouden.
• Meille on tärkeää, että arki on sujuvaa ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa.
• Osaava ja motivoitunut johto ja henkilöstö
• Henkilöstöresurssit ovat tasapainossa palvelutuotannon kanssa
• Omaisuudesta huolehditaan ja se on täysipainoisesti käytössä

Näi se tehrä
• Tuemme taivassalolaisten hyvinvointia
• Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin. Palveluihin pääsee matalalla
kynnyksellä. Tuemme kotona selviytymistä, vahvistamme avohuollon
palveluita, pyrimme estämään syrjäytymisen, tuemme ja autamme
varhaisessa vaiheessa, aktivoimme kuntalaisia huolehtimaan itsestään ja
läheisistään. Huolehdimme ympäristöstä osana palveluita.

• Tarjoamme mahdollisuuden parempaan arkeen
• Palvelemme kuntalaisia aktiivisella otteella. Tiedotamme aktiivisesti
asioistamme. Tarjoamme asianmukaiset peruspalvelut, kehitämme
palveluittemme laatua ja sisältöä, tuemme yhteisöllisyyttä, tarjoamme
monipuolisia vapaa-ajan palveluita, huolehdimme kunnan viihtyisyydestä,
teemme yhteistyötä yli kuntarajojen, mahdollistamme osallistumisen,
teemme asioita rohkeasti taivassalolaisittain. Lisäämme lähi- ja
luomuruokaa ruokalistoillamme.

• Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan
• Kaavoitamme ja kehitämme yritystoiminnan edellytyksiä, tuemme
osaamisellamme ja verkostoillamme elinkeinoelämän hankkeita,
huomioimme elinkeinoelämän tarpeet palvelutuotannossamme,
innostamme ja tuemme nykyisiä ja uusia yrittäjiä uusiin elinkeinoihin ja
tuemme luonnon kestävää tuotteistamista. Edistämme etätyötä.
• Taivassalo on vahva brändi, täällä on hyvä elää ja yrittää.

