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Kuntastrategia
2018 - 2021
Enonkosken kuntastrategiaesityksen tulee vastata seuraaviin keskeisiin kysymyksiin:


TOIMINTA-AJATUS



VISIO



ARVOT



PAINOPISTEET



PÄÄMÄÄRÄT

Miksi kunta on olemassa?
Millainen kunta haluamme olla?
Kuinka toimimme? Mikä toimintaamme ohjaa?
Mihin keskitymme?
Mitkä ovat strategiset päämäärämme?

Strategian sisältö on kiteytetty tiiviiksi muistamisen, esittämisen ja käytön helpottamiseksi. Tavoitteena on



strategia, joka on tehty käytettäväksi, ei arkistoitavaksi.
asukkaita, järjestöjä, yrityksiä, luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä
palveleva työkalu, jonka kaikki ymmärtävät samalla tavalla.

Yhteisen ymmärryksen syntymiseksi strategiaa esitetään käsiteltäväksi asiasisältö edellä. Työn yhteydessä esitetyt toiveet ulkoista esitystapaa kohtaan on huomioitu, mutta aineistot laaditaan vasta, kun asiasisältö on hyväksytty.
Strategiatyöryhmä 2018-2018
Kunnanhallituksen 22.8.2017 nimeämä väliaikainen työryhmä kokoontui käsittelemään asiaa seitsemän kertaa ajalla 20.9.2017 – 29.1.2018. Työryhmä koosti esityksen kuntalaiskyselyn, kunnan henkilöstökyselyn sekä kahden valtuustoseminaarin pohjalta.
Työryhmän jäsenet olivat:
Tauno Nurmio, pj kunnanvaltuusto
Lauri Niiranen, pj kunnanhallitus
Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

Marja Laitinen, valtuutettu
Kati Laukkanen, valtuutettu
Tuija Valkeapää
sihteeri

Strategiatyöryhmä esittää Enonkosken kuntastrategian sisällöksi seuraavaa:
Enonkoskentie 3T, FI 58175 Enonkoski
+358 44 345 3014 www.enonkoski.fi
tuija.valkeapaa(at)enonkoski.fi
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TOIMINTA-AJATUS

Miksi kunta on olemassa?

Kunnan tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin varmistaminen.
”Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys.”

VISIO 2021

Millainen haluamme olla?

Liikuttavan onnellinen Enonkoski.
Visiossamme on keskeistä ……………………………………………….






Liikkeessä pysyvät ihmiset ovat onnellisempia kuin muut.
Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys.
Haluamme liikuttaa ja ’liikuttaa’ sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen.
Olemme yhteisö, joka mahdollistaa jokaisen olla oman onnensa seppä.
Vierivä kivi ei sammaloidu. Pysymällä liikkeessä pysymme itsenäisinä.

ARVOT

Mikä toimintaamme ohjaa?
Anna ideoita

Tee yhteistyötä

Ole luotettava










Osallistuva
ideointikulttuuri
kuntalaisille,
henkilökunnalle ja
luottamushenkilöille.
Ideoiden vastaan
ottamisen taidot.
Ideoiden käsittelyn
ja läpiviennin
vahvistaminen.
Ideoi.
Ota ideoita vastaan.

Enonkoskentie 3T, FI 58175 Enonkoski
+358 44 345 3014 www.enonkoski.fi
tuija.valkeapaa(at)enonkoski.fi





Asiakkaan kanssa
tehtävä yhteistyö.
Virkamiesten ja
luottamushenkilöiden
välinen yhteistyö.
Julkisen, yksityisen ja
kolmannen sektorin
välinen yhteistyö.
Verkostoituva
elinkeinoyhteistyö.
Kuuntele.
Asetu toisen asemaan.






Avoimuus ja ajoissa
aloittaminen.
Lupausten pitäminen.
Päätöksiin
sitoutuminen.
Turvallisuuden
vaaliminen.
Taloudellinen
luotettavuus.

Rakenna, älä hajota.
Puhu selän takana hyvää.
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Arvosta, älä tyrmää.
Toimita ja toteuta.

Kunnioita toisten
mielipiteitä.

PAINOPISTEET

Mihin keskitymme?



Sinä olet kunta.
Millainen kunta olet?

Painopiste 1: Toimeliaat asukkaat
Painopiste 2: Eläväinen kunta

Hyvinvointi
Elinvoima

Painopisteissämme on keskeistä …………………………………..….
Painopisteiden toteuttamisen keskeiset toimenpidekokonaisuudet ovat:

Toimeliaat asukkaat

Eläväinen kunta

Omaehtoisen
kuntokulttuurin
edistäminen

Kuntakuvaa kirkastava
näkyvä ja kuuluva
viestintä

Omatoimisuuden
&
aktiivisuuden
edistäminen

Viihtyisä, vireä & palveleva
hyvien yhteyksien
ympäristö

Toiminnan & toimeentulon
mahdollistaminen

Yrittäjien mahdollisuuksia
lisäävä toiminta

Mitkä ovat strategiset päämäärämme?

PÄÄMÄÄRÄNÄ

Enonkosken elinvoima
perustuu hyvinvoiviin kuntalaisiin ja sitä kehitetään
kuntalaisten ja yritysten toimintaedellytyksiin panostamalla.
Enonkoskelaisille kehitämme
uusia toimintatapoja ja –mahdollisuuksia
omatoimisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseksi.
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Enonkoskea kehitämme
turvallisena, rauhallisena ja viihtyisänä ympäristönä
asukkaiden ja vapaa-ajan viettäjien iloksi ja lisäämiseksi.
Enonkoski hyödyntää kaikessa tekemisessään
paikkakunnan rauhallisuutta, turvallisuutta,
ainutlaatuista luontoa sekä liikuntamahdollisuuksia
ja tuo tekemisensä ja vahvuutensa muidenkin nähtäväksi ja kuultavaksi.

Kuinka sen teemme?

YHDESSÄ

Kuntastrategia toteutuu vain, jos kunnan tulevaisuudesta vastaavat ja kiinnostuneet
ottavat strategian omakseen. Siksi kuntalaisten osallistaminen eri tavoin heti strategiakauden alussa on keskeisen tärkeää.
Arvojemme mukaisesti kutsumme kaikkia kiinnostuneita mukaan antamaan ideoita
ja tekemään yhteistyötä strategian toteuttamiseksi. Sen, millaisia käytännön toimenpiteitä tarvitaan painopisteiden kehittämiseksi, tietävät parhaiten ne, joita asiat
kostettavat.

Kysy lisää!
Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja, puh 044 345 3012
Tauno Nurmio, valtuuston puheenjohtaja, puh 040 846 9524
Lauri Niiranen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, puh 050 323 6695
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