Kuntastrategia 2025

Missio
Elämää suurempi Isokyrö on itsenäinen ja
ihmisläheinen kunta, joka huolehtii asukkaistaan
laadukkailla palveluilla sekä mahdollistaa
viihtyisän elämisen, asumisen ja yrittämisen.

Visio
Elämää suuremmassa Isossakyrössä eläminen
ja yrittäminen on Suomen parasta.

Slogan
Isokyrö – Elämää suurempi

• Strategian painopisteet
ovat mission ja vision
mukaiset yrittäminen ja
eläminen.
• Näitä painopisteitä
tukemassa ovat
voimavarat ja
toimintaympäristö.
• Em. neljästä elementistä
muodostuu strategian
kokonaisuus.
• Jokaisessa neljässä
elementissä on
strategiset tavoitteet
sekä niistä johdetut
yksittäiset
palvelulupaukset.

• Yrittämiseen sisältyy
yrittäjyyskasvatus, maankäyttö
ja rakennusluvat, alueellinen
elinkeinopolitiikka,
elinkeinopalvelut sekä
yrittäjyyskulttuuri.
• Elämisen strategiset tavoitteet
koskevat varhaiskasvatusta,
kouluja, sosiaali- ja
terveydenhuoltoa, ikäihmisten
palveluita, vapaa-aikaa sekä
digitalisaatiota.
• Yrittämisen ja elämisen
strategisiin tavoitteisiin
pääsemiseksi huolehdimme
voimavaroista eli työssä
jaksamisesta, tekemisen
meiningistä, osaamisesta ja
jatkuvasta kehittämisestä,
kunnan taloudesta ja
omistajaohjauksesta sekä
toimintaympäristöstä eli
Kyrönjoesta, historiasta,
ulkoilumahdollisuuksista,
logistiikasta ja itsenäisyydestä.

Yrittäminen
Yrittäjyyskasvatus
•

Yrittäminen on jo varhaiskasvatuksen ja koulun kasvattama tapa elää.
•

Lupaamme: Yrittäjämäinen ja kansainvälinen toimintatapa on osa varhaiskasvatusta, perusopetusta ja Kyrönmaan lukiota.

Maankäyttö ja rakennusluvat
•

Huolehdimme, että maankäyttö mahdollistaa yrittämisen.
•

Lupaamme: Rakennuslupakäsittely on seudun nopein ja laadukkain. Rakennusluvan käsittelyaika on täydellisillä asiakirjoilla
enintään kolme viikkoa. Yritystonteissa on seudun paras tarjonta. Yritysalueiden asemakaavoja päivitetään tarpeen mukaan.

Alueellinen elinkeinopolitiikka
•

Huolehdimme, että elinkeinopolitiikka vaikuttaa positiivisesti Isonkyrön talouteen.
•

Lupaamme: Edistämme toimillamme Seinäjoen ja Vaasan talousalueiden yhtenäisyyttä. Liikenneratkaisua kehitetään
alueellisesti.

Elinkeinopalvelut
•

Huolehdimme, että elinkeinopalvelut ovat tiedossa ja saatavilla yrittäjyyden tukena.
•

Lupaamme: VASEK Oy:n yritysneuvonnan vaikuttavuutta tehostetaan. Vapaista yritystiloista on ajantasainen helposti saatava
tieto. Olemme aktiivisia paikallisten yritysten tukemisessa tulevissa rakennemuutoksissa.

Yrittäjyyskulttuuri
•

Isossakyrössä yrittäjyys on arvo.
•

Lupaamme: Päätösten yritysvaikutukset arvioidaan. Tietoisuutta isokyröläisten yritysten palveluista lisätään sekä yritysten
yhteistyötä edistetään.

Eläminen
Varhaiskasvatus

•

Tarjoamme varhaiskasvatusta erilaisiin elämän tarpeisiin toimintaan soveltuvissa tiloissa.
•

Lupaamme: Varhaiskasvatuksen palveluista tehdään kilpailuvaltti.

Koulut
•

Koulumme ovat hyväkuntoisia ja antavat hyvät eväät elämään.
•

Lupaamme: Modernit opetuslaitteet hyvissä tiloissa sekä laadukkaan opetuksen.

Terveydenhuolto
•

Terveydenhuoltopalvelut ovat hyvin saatavilla elämän turvaksi.
•

Lupaamme: Isossakyrössä ylläpidetään lääkäritasoiset terveydenhuoltopalvelut. Ennalta ehkäisevät toimintamallit
hyödynnetään.

Ikäihmisten palvelut
•

Huolehdimme ikäihmisistä.
•

Lupaamme: Ikäihmisten palveluissa on riittävästi resursseja ja eri elämäntilanteisiin sopivia asuntoja on saa-tavilla.

Vapaa-aika
•

Liikuntamahdollisuudet ovat eläväisen Isonkyrön voimavara.
•

Lupaamme: Koulukeskuksen ympäristöä kehitetään monipuoliseksi kaikkia ikäryhmiä palvelevaksi, nykyaikaiseksi ulkoilu- ja
liikunta-alueeksi.

Digitalisaatio

•

Digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään palvelutuotannossa täysimääräisesti.

Voimavarat
Työssä jaksaminen
•

Huolehdimme, että kunnan työntekijät ja viranhaltijat jaksavat työssään.
• Lupaamme: Kaikille pidetään kehitys- tai tavoitekeskustelut vuosittain ja työtyytyväisyyskysely tehdään joka toinen vuosi.

Tekemisen meininki
•

Arvostamme ja tuemme henkilöstöä sekä innovatiivisuutta ja kykyä kehittää kunnan palveluja.
• Lupaamme: Palvelutyytyväisyyskyselyiden tulokset analysoidaan ja palveluita kehitetään.

Osaaminen ja jatkuva kehittäminen

•

Huolehdimme, että osaamista kehitetään ja tieto kulkee organisaatiossa.
• Lupaamme: Koulutuspäiviä seurataan ja työntekijöitä motivoidaan kehittämään omaa osaamistaan.

Kunnan talous
•

Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa.
• Lupaamme: Kunnan taseeseen ei kerry alijäämää.

Omistajaohjaus
•

Konserniohjeet pidetään ajan tasalla.
• Lupaamme: Omistajaohjauksella tuetaan kunnan strategisia tavoitteita. Kunnan vuokra-asuntotarjonta
kilpailukykyisenä.

pidetään

Toimintaympäristö
Kyrönjoki

•

Kyrönjoen komiat maisemat ovat kuntalaisten ja matkailijoiden ilona.
•

Lupaamme: Parantaa ”Kyrönjoki – Kyröläästen joki” -arvokkaita maisema-alueita.

Historia
•

Historia elää entistä voimakkaammin Isossakyrössä.
•

Lupaamme: Korostaa tarinoitamme ja vahvaa historiaamme matkailijoille suunnatussa markkinoinnissamme.

Logistiikka
•

Huolehdimme, että Isokyrö säilyy logistisesti erinomaisena kunta.
•

Lupaamme: Edesauttaa bussi- ja raideliikennettä sekä vaikuttaa liikenneväylien parantamiseen.

Itsenäisyys
•

Huolehdimme, että Isollakyröllä on aitoa elinvoimaa.
•

Lupaamme: Isokyrö pysyy itsenäisenä kuntana.

