SYDÄMELLÄ SOVUSSA SISULLA

SYDÄMELLÄ - Toimintamme on ihmisläheistä
SOVUSSA- Yhteisöllisyys, kumppanuus ja suvaitsevaisuus ovat
toimintaperiaatteemme
SISULLA – Olemme rohkeita kehittäjiä. Rohkeuden ilmapiirissä
myös epäonnistuminen on sallittua. Tartumme sisukkaasti
haasteisiin.

Jokaisella savitaipalelaisella on mahdollisuus onnelliseen
elämään, jonka lähtökohta on hyvinvointi.
Savitaipaleella ollaan lähellä ihmistä, toimintakulttuuri on
ketterä, nopea ja innovatiivinen. Savitaipaleella eletään
puhtaan luonnon äärellä. Väljä ja viihtyisä elinympäristö on
osana monipaikkaista elämäntapaa. Maakunnan parhaat
nettiyhteydet mahdollistavat työn ja asioinnin
paikkariippumattomasti. Kuntamme palvelut ovat monipuoliset
ja yrittäjyys on vireää.



Palveluiden laadun jatkuva parantaminen myös asiakaspalautteen perusteella
Säilytämme nykyiset lähipalvelut ja kehitämme palveluiden saavutettavuutta myös erilaisin
sähköisin ratkaisuin
Pöksänlahti alueena on ratkaistu vuoteen 2025 mennessä
Parannamme suunnitelmallisesti vuokra-asuntojemme laatua
Kehitämme kunnassamme etätyö- ja etäopiskelumahdollisuuksia
Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan perhe- ja lapsilähtöisesti kuntalaistemme työssäkäyntiä tukien.
Panostamme edelleen oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaukseen ja hyvinvointiin
Tuemme lukion laadukasta opetusta ja yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulujen
kanssa.
Käytämme käytettävissä olevat keinot joukkoliikenteen parantamiseen



Mittarit:
















Asiakaspalaute
Kunnostettujen tai uusien vuokra-asuntojen määrä
Nettomuutto
Lukiolaisten määrä
Varhaiskasvatuksen käyttöaste



Hyödynnämme Savitaipaleen erikoista jääkauden muovaamaa luontoa matkailuvalttina
kirkasvetisen Kuolimon ja Saimaan syleilyssä
Puhdas luonto ja kestävä kehitys ovat tärkeitä teemoja toiminnassamme.
Kehitämme matkailua ylläpitämällä ja lisäämällä luontokohteita ja retkeilyreittejä sekä lisäämällä niiden
tunnettavuutta.
Savitaipaleella on kiinnostavia liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille.
Liikuntapaikkatarjontamme on monipuolinen. Huolehdimme kunnan liikuntapaikkatarjonnan säilymisestä
riittävällä kunnossapidolla.
Huolehdimme ympäristöstä ja kehitämme alueiden viihtyisyyttä.
Toimivat kylät
Kyläyhteisöt ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita.
Kannustamme erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja hankkeiden edistämiseen.
Osallistamme vapaa-ajan asukkaita kuntamme kehittämisessä.



Mittarit:

















Tapahtumien määrä
Kansalaisopiston toimintaan osallistuvien määrä, kurssien ja opetustuntien määrä
Vapaa-ajan asukkaiden foorumien säännöllinen toiminta ja siihen osallistuvien määrä
Kysely harrastusmahdollisuuksista ja –paikoista sekä ympäristön viihtyisyydestä












Tasapainoinen talous mahdollistaa itsenäisyyden säilymisen. Järjestämme palveluitamme
yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Päätöksenteko on ennakoivaa, ketterää ja rohkeaa.
Tilamme ovat toimivat ja niitä käytetään monipuolisesti
Kehitämme kuntaa jatkuvasti yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten sekä oppilaitosten, korkeakoulun sekä
yliopiston kanssa
Autamme yrittäjiä, huolehdimme nykyisistä ja edistämme uusien sijoittumista kuntaamme
Yhteistyöllä ammatillisen koulutuksen kanssa tuemme paikallisten toimijoiden työvoimatarvetta
Arvostamme paikallisia toimijoita kunnan hankintoja suorittaessamme
Kunnan viestintä ja markkinointi on ajantasaista, monipuolista ja osallistavaa. Savitaipaleesta välittyvä kuntakuva
on houkutteleva. Tuomme markkinoinnissa esille valokuituverkon mahdollisuudet.
Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista. Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen.
Mittarit:









Tase säilyy ylijäämäisenä
Toimitilojen käyttöaste
Miksi haluan asua Savitaipaleella? kyselyn tulokset
Yritysten lukumääräkehitys, omistajavaihdosten lkm
Nettomuuttoliike
Kohdennettujen osallistamistoimenpiteiden määrä
Henkilöstökyselyn tulokset
Hallituksen ja valtuuston itsearviointi

 Sujuva




arki

Lapset ja nuoret: Varhaiskasvatus, loma-ajan toiminta lapsille ja
aamu- ja iltapäiväkerhot
Ikäihmisten asuminen
Liikkuminen: Tiestöt ja julkinen liikenne

 Viihtyisä




Savitaipale

Luontoarvot
Viheralueet, lasten leikkipuistot
Ulkoilu- ja vaellusreitit

 Pöhinä



Kuntakuvan selkeyttäminen ja päivittäminen
Toiminnan ja tapahtumien esilletuonti

