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HYVÄN ARJEN HANKASALMI

ARVOT

PÄÄMÄÄRÄT (joihin pyrimme)

TAVOITTEET

Vastuullinen

1. Viihtyisä ja osallistava
Hankasalmi

Virkistys- ja puistoalueiden, liikuntapaikkojen sekä tienvarsien hoitoon ja yleiseen siisteyteen panostetaan; Huonokuntoiset
ja/tai käytöstä poistetut kiinteistöt/rakennelmat puretaan tai kunnostetaan; Puhtaat vesistöt turvataan; Luonnon
erityispiirteiden ja kiinnostavien luonto- ja kulttuuriympäristökohteiden vetovoima säilytetään ja hyödynnetään

Viihtyisä asuinympäristö,
avoin vuorovaikutus ja hyvät
harrastusmahdollisuudet
– niistä tunnetaan Jyväskylän
kaupunkiseudun ainoa aito
maaseutukunta

Vesihuollon toimintavarmuus turvataan kaikissa tilanteissa; Kevyen liikenteen väylä luodaan Asema-Kirkonkylä välille; Tieja kevyenliikenteen –väylät pidetään turvallisen liikkumisen edellyttämällä tasolla; Hyvät liikenneyhteydet turvataan

2. Laadukkaiden palvelujen
Hankasalmi

Päiväkotien piha-alueita parannetaan aidoiksi liikkumis- ja oppimisympäristöiksi; Perhepäivähoito turvataan
palvelutarjonnassa; Kirkonkylän varhaiskasvatuksen tilaratkaisu tehdään; Kirkonkylään rakennetaan uusi koulukeskus;
Lukiotoimintaa kehitetään; Nuorisotoimessa suunnaksi palvelujen pysyvyys; Perhekeskustoimintamallilla luodaan
tehokkuutta ja palvelevuutta

Osallistava
Turvallinen

MISSIO
(kunnan
tehtävä)

Hankasalmi
tarjoaa hyvän
ympäristön
asua,
kasvaa,
kasvattaa,
ikääntyä,
tehdä työtä,
yrittää
ja harrastaa

Henkilöstömme on
koulutettua ja motivoitunutta
ja palvelujen järjestämiseen
on toimivat tilat.

( joilla päämäärät toteutuvat - talousarviossa näitä päivitetään, tilinpäätöksissä arvioidaan)

Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan; Liikuntapaikkojen kunnossapitoa kehitetään;
Monikäyttötila luodaan koulukeskuksen rakentamisen yhteydessä; Lajitarjontaa ja tapahtumia sekä yhdistysten toimintaa
tuetaan, aktivoidaan ja kehitetään; Kunnan ja yritysten yhteistyötä aktivoidaan (harrastusmahdollisuuksienkin kohdalla);
Vuorovaikutuksellinen videoviestintä otetaan käyttöön ja kuntalaisille luodaan välittömiä vaikutusmahdollisuuksia

Päivärannan sekä Tammela ja Tammirannan tilat korvataan uusilla nykyaikaisilla hoivatiloilla; Seniorikeskustoimintaa
kehitetään ja kotihoitoon turvataan riittävä palvelutaso: Tulevaisuuden terveystoimen tilatarpeisiin luodaan riittävät tilat,
terveyspalvelut turvataan lähipalveluina Hankasalmella ja erityishuomio kiinnitetään lääkäritilanteeseen
Koulutussuunnitelma perustuu tarpeisiin ja suunnitelmaa aidosti toteutetaan; Esimiestyötä kehitetään ja
Vuorovaikutus ja avoimuus nostetaan henkilöstömme sisällä voimavaraksi

3. Hankasalmi vastuullisena
omistajana
Luovumme turhasta sekä
tasapainotamme taloutta
harkitulla omaisuuden
myynnillä – jäljelle jäävän
omaisuuden kohdalla
keskitymme sen vastuulliseen
hoitoon

Sähköomaisuudesta osa myydään ja loppuomistuksen arvo pyritään turvaamaan
Metsäomaisuudesta pieni osa vielä myydään, lopun omaisuuden kohdalla tähdätään arvon nousuun huomioimalla luonto ja
ympäristö vastuullisesti metsien hoidossa
Hakan asuntokohteiden peruskorjaukseen ryhdytään suunnitelmallisesti ja kunnalle turhasta asuntokannasta sekä muista
turhista kiinteistöistä luovutaan
Hakan ja kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa ja kiinteistönhoitoa tehostetaan.

4. Voimaannuttava
Hankasalmi

Yrittäjien ja kunnan säännöllinen tiivis yhteydenpito keskeistä (yritysvaikutustyöryhmä); Matkailuyritykset ja kunta tukevat
toisiaan toiminnassaan ja markkinoinnissaan; Teollisten työpaikkojen määrää kasvatetaan; Palvelualan ja hoivapalvelujen
toimialojen toimintamahdollisuudet turvataan

Elinvoimaisuuden
saavutamme yhteistyöllä
yrittäjiemme ja yhteisöjemme
kanssa

Pienmäen asuinalue rakentuu Niemisjärvelle; Olkkolan pellon asuinalueesta luodaan uusi vetovoimatekijä; Pohjakartat
uusitaan alueiden kehittämistä tukemaan

Työllisyyden hoidossa nuorten osallistaminen ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen keskiössä – tukityöllistämisessä
painopiste yrityksiin
Kunta turvaa maksuosuudellaan sekä hankelainoillaan Maaseutukehitys ry:n työtä; Yhdistysten harrastustoimintaa ja
tapahtumia mahdollistetaan; Vaikutusten arviointi tulee aidosti osaksi päätöksentekoa ja kunnassa hankitaan vastuullisesti;
Kehitetään sähköistä viestintää ja some-markkinointia, viestinnän toimintaresursseja vahvistetaan

