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Aloitimme kuntastrategian laatimisen syksyllä 2017. Halusimme
luoda strategian, joka tukee kunnan elinvoiman säilyttämistä ja kehittämistä.
Jokaisella on ollut aidosti mahdollisuus vaikuttaa strategian syntymiseen. Julkaisimme kuntalaiskyselyn sekä pidimme useita avoimia työpajoja, joihin
jokaisella kuntalaisella ja yhteistyökumppanilla oli mahdollisuus
osallistua. Tilaisuudet olivat erittäin antoisia. Tilaisuuksiin osallistui runsaasti eri toimijoiden edustajia ja yhdessä loimme ne
Uudet asukkaat
tulevaisuuden suuntaviivat, jolla tuemme kuntamme elinvoiman
– pidetään kiinni
kasvua. Strategia on työkalu, jolla johdamme kuntaa strategiassa
nykyisistä
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Strategia konkretisoituu
vuosittain talousarvion sekä taloussuunnitelmien muodossa.
Haluamme olla hyvän arjen kunta, jossa jokaisen on hyvä asua, elää
ja yrittää. Strategiamme on selkeä ja se on luotu sellaiseksi, jollainen
me haluamme kuntamme olevan. Sitoudumme noudattamaan siinä määriteltyjä suuntaviivoja. Haluamme, että kuntalaisemme voivat hyvin, sekä nykyiset,
että tulevat uudet asukkaat, sekä vakituiset, että vapaa-ajan asukkaat. Näihin
voimme vaikuttaa takaamalla hyvät ja toimivat peruspalvelut kunnassamme.
Meillä yrittäjät ovat tärkeässä roolissa ja haluamme joustavalla päätöksentekokulttuurilla mahdollistaa yrittäjien sijoittumisen sekä yritystoiminnan kehittämisen kunnassamme. Kunnan työntekijöinä haluamme olla lähellä kuntalaista,
kuunnellen ja ystävällisesti palvellen. Haluamme, että kunnastamme huokuva
positiivinen yhdessä tekemisen henki välittyy ympäristöömme. Yhdessä me
olemme Ruovesi, kunta kaikkein mahtavin.
Eeva Kyrönviita

Hyvinvoiva
kuntalainen

Monikäyttöisiä
toimintaympäristöjä
• Luomme monikäyttöisiä ja kestäviä oppimis- ja toimintaympäristöjen sekä hyödynnämme niitä monipuolisesti.
• Varmistamme riittävän ja ajanmukaisen välineistön sekä huolehdimme olemassa olevien tilojen kunnosta.
• Kehitämme uusia, taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäviä
toimintaympäristöjä, esim. rakentamalla monitoimihallin koulutuksen ja uusien yritysten tarpeisiin.
• Huolehdimme turvallisesta asumisympäristöstä.
• Huomioimme luonnon osana hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

Toiminnan
ja tulosten
parantaminen
• Syvennämme yhteistyötä ja verkostoidumme oman kunnan sisällä,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Mahdollistava maankäyttö
• Luomme selkeät säännöt ja ohjeet rakentajille
• Varaamme riittävät resurssit maankäytön tarpeisiin
• Sallimme rakentamisen haja-asutusalueille ja rannoille mahdollisimman hyvin

Yrittäjät
- mahdollistavat elinvoiman
• Kartoitamme olemassa olevat yritystoiminnan toimitilat ja
tiedotamme niistä.
• Markkinoimme omakotitontteja esim. yritysten työntekijöille.
• Luomme olosuhteet nykyisille ja aloittaville yrittäjille
mm. tarjoamalla riittävästi teollisuustiloja.

Luonto- ja
kulttuurimatkailu
• Löydämme yrittäjän ympärivuotiseen ruokaravintolaan
Ruovedelle.
• Tuemme matkailuyritysten kehittymistä yhteistyön
avulla.
• Selvitämme luontokeskuksen perustamista.
• Edistämme ihmisten hyvinvointia luonnon ja kulttuurin
avulla, hyödynnämme kulttuuriperinnettä matkailussa.

Viihtyisä Ruovesi
• Yhdessä olemme enemmän

Osaava työvoima ja
syrjäytymisen ehkäisy
• Rakennamme ja kehitämme kuntaa lasten, nuorten ja
perheiden näkökulmasta.
• Järjestämme toisen asteen koulutusta ja jatkokoulutusta
verkostollisessa yhteistyössä SASKYn, Tredun ja Tamkin
kanssa.
• Räätälöimme koulutuksia joustavasti asiakkaiden / yritysten tarpeisiin.
• Pidämme lukion elinvoimaisena erikoistumalla, tehokkaalla markkinoinnilla ja tekemällä tiivistä yhteistyötä eri
oppilaitosten kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Hyvinvoiva
kuntalainen
• Säilytämme ja tuotamme laadukkaat palvelut kuntalaisille korkean osaamisen ja kestävän talouden
avulla.
• Panostamme ennaltaehkäisevään, asiakaslähtöiseen ja osallistavaan toimintaan.
• Uudistamme ja kehitämme toimintaa yhteistyössä
eri toimijoiden ja hallintokuntien kanssa.

Uudet asukkaat
- pidetään kiinni nykyisistä
• Toivotamme uudet kuntalaiset tervetulleiksi huomioimalla kaikkia henkilökohtaisesti.
• Tiedotamme kunnan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista.
• Kesäasukkaista koostuva mökkiläisneuvosto on mukana
kunnan tapahtumia suunnittelemassa ja järjestämässä.
• Ruovesi näkyy myönteisesti; kampanjat, haasteet, markkinointi.
• Kunta on viihtyisä ja virikkeellinen nykyisille ja uusille
kuntalaisille.

