Loimaalla kasvamme yhdessä – kasva kanssamme
LOIMAAN STRATEGIA 2019–2021

Strategia on väline tulevaisuuteen

Loimaan kaupungin tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Tarkoituksena on järjestää palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä
tavalla.
Valtuusto linjasi huhtikuussa 2018 askelmerkit Loimaan strategian uudistamiseen. Valmisteluun innostettin mukaan
kaupungin omien toimijoiden ja henkilöstön ohella asukkaat,
järjestöt ja kylät, nuoret ja seniorit sekä yritykset ja muut
yhteistyötahot. Pohdimme omia valintojamme ja ennakoimme
strategisia linjauksiamme 2020-luvulle.

Menestyäksemme tarvitsemme kasvuhakuisia yrityksiä ja
ammattitaitoisia osaajia. Kaipaamme myös uusia ideoita, vahvaa yhteistä tahtoa sekä myönteistä ilmapiiriä. Näin tuemme
yritysten toimintaedellytyksiä ja vahvistamme elinkeinorakennetta sekä tuotantoa, työllisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia.
Loimaan uusi strategia 2020-luvulle antaa meille työvälineen
tulevaisuuteen. Se auttaa meitä löytämään omat vahvuutemme ja luomaan rohkeasti uutta elinvoimaista Loimaata.

Loimaalla kasvamme yhdessä
– kasva kanssamme!

Näin toimimme

PALVELUHENKISESTI

VASTUULLISESTI

UUDISTUEN

Edistämme asukkaidemme hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Palvelumme on
sujuvaa ja nopeaa. Otamme palveluiden käyttäjiä mukaan palvelujen
suunnitteluun ja kehittämiseen.
Tarjoamme palveluita, jotka vastaavat
palvelujen käyttäjien tarpeisiin. Teemme päätöksiä siten, että resurssimme
on suunnattu oikein ja järkevästi.
Huolehdimme siitä, että kunta ja sen
palvelut ovat kaikkien tavoitettavissa.

Toimimme luotettavasti, tasapuolisesti ja perustellusti. Teemme päätöksiä, jotka ovat avoimia ja kestäviä
sekä perustuvat tiedon, taidon ja
luovuuden yhdistämiseen. Huolehdimme siitä, että päätöksentekomme
on linjakasta ja johdonmukaista. Huomioimme päätöksenteossa kestävän
kehityksen ja ilmastovaikutukset.

Uudistamme palvelujamme, toimintaamme ja vahvistamme elinvoimaamme rohkeasti ja innovatiivisesti. Parannamme suunnitelmallisesti toimintamme tuloksellisuutta
ja palvelujemme vaikuttavuutta.
Kannustamme kokeiluihin ja ideointiin. Suhtaudumme uusiin ideoihin
myönteisesti ja mahdolliset virheet
korjaamme asiallisesti. Hyväksymme
muutoksen tarpeen ja rohkaisemme
kuntalaisia ja henkilöstöä aloitteellisuuteen ja keskustelemaan.

Loimaa on VETOVOIMAA
Loimaalla elämä on sujuvaa. Loimaa tunnetaan yhteisöllisyydestä, yrityksistä, yhdessä tekemisestä ja palveluista.
•

Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.

•

Loimaan kaupunki on yritysmyönteinen.

•

Loimaan kaupunki on aktiivinen viestijä ja markkinoija.

Loimaa on PITOVOIMAA
Pitovoimamme rakentuu rohkeasta tulevaisuuteen katsovasta ja osallistavasta ilmapiiristä.
Pidämme omistamme huolta. Loimaan kaupunki on hyvä työnantaja, ja tyytyväisyys näkyy myös hyvänä palveluna.
•

Loimaa on työpaikkatarjonnaltaan monipuolinen ja hyvät mahdollisuudet yrittämiselle takaavat kaupungin
kehityksen, vireyden ja kasvun. Loimaalla on hyvä tehdä töitä.

•

Loimaa on turvallinen asuinympäristö.

•

Loimaa on yhtenäinen ja osallistava.

•

Loimaan kaupunki on tavoitteellinen ja vakaa omistaja.

Loimaa on HYVINVOIVAA
Loimaalla voidaan hyvin. Tarjoamme sujuvat ja asukkaiden hyvinvointia tukevat palvelut ja
monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Loimaalaiset pitävät huolta hyvinvoinnistaan.
•

Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.

•

Loimaalla on sujuvat palvelut.

•

Loimaalla et ole yksin.
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