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Tietoja, taitoja ja sydämen sivistystä
Olemme Unicefin Lapsiystävällinen
kunta.
Tarjoamme laadukasta perusopetusta.
Tarjoamme joustavaa
varhaiskasvatusta.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tukevat
vahvaa yleissivistystä.
Lapinjärvi on turvallinen
kasvuympäristö.
Lapinjärvellä jokaisella lapsella on
oikeus oppimiseen ja harrastamiseen.

Ketteryys, arjen helppous ja yhteisöllisyys
erottavat meidät muista kunnista.

Koe ja elä etelän Lappi
Tarjoamme mahdollisuuksia
matkailuun ja sen kehittämiseen.
Kehitämme yhdessä maanomistajien
kanssa esteettömiä mahdollisuuksia
nauttia Lapinjärven nähtävyyksistä ja
elämyksistä.
Kehitämme järven virkistyskäyttöä ja
pidämme uimarannat kunnossa.
Lapinjärvellä voit kokea kalliot, polut ja
luonnon ihmeet.

Olemme edelläkävijöitä
Katsomme avoimin silmin tulevaisuuteen ja
kehitämme kuntaamme etukenossa.
Ihmisten tarpeet ja toiveet ohjaavat kuntamme
kehittämistoimintaa.
Tunnistamme omat vahvuutemme ja
mahdollisuutemme ja kehitämme niitä.
Toimimme vahvasti verkostoissa ja kehitämme
rohkeasti ratkaisuja kuntalaistemme parhaaksi
yhdessä oppilaitosten, yritysten ja muiden
toimijoiden kanssa.
Hyödynnämme digitalisaatiota ja teknologiaa
kunnan toiminnan sujuvoittamiseksi.
Lapinjärvellä jokaisella on aidosti oikeus
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja
palveluihin.

Elinvoimaa ja kasvunpaikkoja yrityksille
Yritykset ovat kuntamme selkäranka.
Kunta luo hyvän pohjan yritystoiminnalle,
työpaikan saamiselle ja asumiselle.
Käytämme lähiruokaa, lähipalveluita ja oman
kuntamme osaajia.
Huomioimme hankintojen
kokonaisvaikutukset.
Kehitämme biokiertotalouden ekosysteemiä
yhdessä yritysten kanssa.
Tuemme kaikkien eri alojen yrittäjien
verkostoitumista ja ideoiden jakamista.
Tarjoamme tukea yritystoiminnan
kehittämiseen, mm. tuki- ja hankehauissa
sekä maatalouden sivuelinkeinojen
kehittämisessä.

Meillä on tilaa kiireettömyydelle, kotoilulle ja
hiljentymiselle yksin tai yhdessä.
Tiedotamme ja toitotamme
Nostamme aktiivisesti esille myönteisiä
asioita, joita Lapinjärvellä tapahtuu.
Viestintäkanavamme ovat ajantasaiset ja
tiedotamme toiminnastamme avoimesti.
Lapinjärvellä jokaisella on oikeus tietää
kunnassa valmisteltavista asioista ajoissa
ja kuulla kivoja tarinoita kotikuntansa
tapahtumista.

Pitkäjänteisellä taloudenpidolla
panostamme tulevaisuuteen
Tasapainoinen talous luo pohjan
kaikelle kunnan toiminnalle.
Taloutemme on pitkäkestoisesti
suunniteltua ja tarkkaan seurattua.
Hyödynnämme ulkopuolisia
rahoituksia kunnan talouden
kohentamisessa ja kunnan
kehittämisessä.
Omistajana olemme luotettava ja
vastuullinen.
Lapinjärvellä jokaisella on oikeus
taloudeltaan ja toiminnaltaan
ennustettavaan kuntaan.

Tuotamme hyvän elämän eväitä

Maaseutu on in,

Turvaamme lähipalvelut, joiden
tavoitteena on varmistaa kaikenikäisten
kuntalaisten sujuva arki.
Emme pompottele ketään, vaan
palvelemme joustavasti ilman
hallintorajoja.
Palvelemme sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.
Etsimme mahdollisuuksia ylittää esteet.
Tunnistamme monikulttuurisuuden
voimavarana.
Yhdessä tekeminen on toimintatapamme.
Tarjoamme hyvät mahdollisuudet etätyön
tekemiseen sekä monipaikkaiseen ja
vapaa-ajan asumiseen.
Lapinjärvellä jokaisella on oikeus hyvään
elämään maaseudulla.

ja niin on Lapinjärvikin!

Arvostamme työntekijöitämme
Laadukkaan palvelutuotannon
pohjana ovat nykyaikaiset tilat ja
työkalut, hyvät resurssit, tekemisen
ilo ja ihmislähtöisyys.
Virheet myönnämme ja annamme
myös anteeksi.
Kuunteleminen on meidän juttu!
Lapinjärvellä jokaisella työntekijällä
on oikeus arvostavaan kohteluun,
motivoivaan johtamiseen ja
mukavaan työilmapiiriin.

Enemmän auttavia
käsiä ihmisille

Lapinjärvi on iloinen ja eläväinen kunta
Lapinjärven kylät ovat tärkeässä
roolissa elinvoiman kehittämisessä.
Järjestöt ja aktiiviset ihmiset ovat
tärkeitä kumppaneitamme
Annamme tiloja toimintaan ja
tuemme hyviä ideoita pienillä
avustuksilla.
Lapinjärvellä jokaisella on oikeus
mielekkääseen tekemiseen ja
elämästä nauttimiseen.

Me välitämme!
Kaiken toimintamme takaa löytyy aina
ihminen.
Välitämme ihmisistä ja huolehdimme
lähimmäisistämme.
Me yhdistämme työt, tilat ja tekijät.
Luomme kohtaamispaikkoja.
Tuotamme palveluita ihmiseltä
ihmiselle.
Lapinjärvellä jokaisella on oikeus
tavoittaa työntekijät ja
päätöksentekijät helposti.

Kestävää ympäristöä ja kaunista maaseutua
Resurssiviisaus ja kestävä kehitys
ohjaavat toimintaamme.
Kehitämme julkista liikennettä
tukevia ja parantavia ratkaisuja.
Pidämme alueemme, kiinteistömme
ja vesistömme kunnossa ja kauniina.
Lapinjärvellä jokaisella on oikeus
omilla arjen valinnoillaan tehdä
konkreettisia ilmastotekoja.

Terveyttä ja turvallisuutta kaikille
Asukkaille turvataan sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Kunta edistää terveyttä ja turvallisuutta
arkiliikunnassa ja liikkumisessa.
Tuemme hyvinvointia, liikuntaa ja
kulttuuria.
Kirkonkylän esteetön ja muistiystävällinen
taajama on turvallinen ympäristö
kaikenikäisille ja toimii etenkin lasten
oppimisympäristönä.
Vanhuksille, lapsille ja erityisryhmille
taataan turvallinen ja arvostava hoiva.
Lapinjärvellä jokaisella on oikeus
turvalliseen lähiympäristöön ja
hyvinvointiin.

Ihmislähtöinen kunta ymmärtää ihmistä ja kohtelee kaikkia
ihmisarvon mukaisesti, ystävällisesti ja suvaitsevaisesti.
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