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                                      JOKA
- kehittää ja tuottaa kaikki palvelut yhdessä niiden käyttäjien 

kanssa aidoista tarpeista lähtien
- tutkii, kokeilee, heittäytyy, luo rohkeasti uutta
- johtaa välittämällä ja tekee työtä sitoutuneesti
- toimii nopeasti, vastuullisesti ja välttää turhaa byrokratiaa.
- on innostava työympäristö, jossa jää aikaa ihmiselle
- on helposti tavoitettavissa.

               Kohtelemme toisiamme 
   arvostavasti ja inhimillisesti.
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Sillä tarkoitamme että:
- keskustelemme avoimesti ja luottamuksellisesti
- teemme perusteltuja päätöksiä
- kerromme aidosti ja aktiivisesti toiminnastamme,
  myös epäonnistumisista
- hoidamme asiat loppuun saakka

ihmiseltä  
ihmiselle

Arvomme on Rehellisyys

ihmisten tarpeet ja 
toiveet ohjaavat  

kunnan  
päätöksentekoa ja 

toimintaa

Olemme mukana kaikissa elämänvaiheissa
- Mahdollistamme laadukkaat peruspalvelut
- Takaamme itsenäisen kunnan ketterän toimintakulttuurin
- Kehitämme palvelut tarpeista lähtien kaikenikäisille

Vahvistamme alueemme elinvoimaa
- Huolehdimme ympäristöstämme 
  ja pidämme paikat kunnossa
- Autamme yritystoimintaa alkuun ja
  olemme tukena yrittäjien arjessa 
- Olemme aktiivinen maankäyttäjä 
   ja vastuullinen omistaja
- Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja asumiseen
- Käytämme lähipalveluita, tuemme 
  lähityötä ja nautimme lähiruokaa

Elinkaaripalvelut

tunnemme 
itsemme ja 
toisemme

Elinvoimapalvelut

Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset 
osaksi palvelutuotantoamme
- Järjestämme tiloja toimintaan
- Tuemme eri-ikäisten ihmisten 
   vuorovaikutusta ja toisilta oppimista
- Mahdollistamme kylien toimintaa 
  terveyden edistäjinä 
- Luomme verkostoja nykyisille ja uusille 
  kuntalaisille sekä vapaa-ajan asukkaille
- Tuemme hyviä ideoita ja vapaaehtoistyötä 
  helposti myönnettävillä avustuksilla

Yhteisöllisyys ja verkostot

hyvästä 
ideasta 

pieni raha

saamme  
vaikuttaa 

omalla maalla

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua 
ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme
- Tuomme vaikutusmahdollisuudet ihmisten luo
- Päätämme yhteisöllisesti mitä toimintaa tuetaan 
  ja mihin rahat käytetään.
- Meihin on helppo saada yhteys ja tekijät tunnetaan
- Käytämme kansantajuista kieltä suomeksi ja ruotsiksi

- Edelläkävijä 
- Muistiystävällinen kunta
- Kaikki palvelut tuotetaan 
  ihmislähtöisesti
- Ihmislähtöinen kieli ja teknologia 
- Biotalous
- Työt ja tekijät kohtaavat
- Aikaa ihmiselle ja 
  unelmille

Osallistuminen ja vaikuttaminen
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