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KEHITYKSEN
POLKU

Lapset
ja nuoret

STRATEGISET
PÄÄMÄÄRÄT

• Maksuton varhaiskasvatus
• Kuntalisä
• Suomen paras koulu

Hyvinvointi ja
osallisuus
• Terveyden edistäminen ja
mielenlaadun parantaminen
• Työttömien aktivointi
• Yhdistystoiminnan tukeminen

Koko perheen Pertunmaa yhteisöllinen ja yritysystävällinen
PISTE!

Työ
ja yrittäminen

Markkinointi

(elinkeino-ohjelma)
• Teollisuusalueen laajentaminen
• Markkinointiohjelma
• 5-tien parempi hyödyntäminen • Tunnettavuuden lisääminen
• Yrittäjien tukeminen
• Hyvä imago
• Matkailupalvelut
• Vapaa-ajan asukkaat kuntalaisiksi

ASUKASLUKU
NOUSUUN

Strategian tavoite on luoda edellytykset asukasluvun nousuun, joka antaa hyvät mahdollisuudet
pysyä itsenäisenä hyvien palveluiden kuntana.

LAPSET JA NUORET
Maksuton varhaiskasvatus
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi on nostettu
kärkiasiaksi ja lisää kunnan houkuttelevuutta asuinkuntana.
• Pertunmaan kunta tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen tai vaihtoehtoisesti kotihoidon
kuntalisän päiväkoti-ikäiselle lapselle
• Kotihoidon kuntalisän suuruus määräytyy seuraavasti:
Alle 3 vuotiaasta lapsesta 250 € / kk
Yli 3 vuotiaasta lapsesta 75 € / kk
Suomen paras koulu
Kunta takaa viihtyisän työskentely- ja oppimisympäristön opettajille ja oppilaille ja antaa näin
hyvät eväät tulevaisuuteen. Pertunmaan yhtenäiskoulusta Suomen paras koulu, jossa kouluarki on
turvallista ja toimivaa sekä kasvatustyö perheiden kanssa sujuvaa.
• Toimivat koulukyyditykset
• Nuorten ja nuorten perheiden tukeminen elämän eri osa-alueilla
• Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen
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HYVINVOINTI JA OSALLISUUS
Terveyden edistäminen ja mielenlaadun parantaminen
Kunta on perustanut vakinaisen liikunta- ja hyvinvointiohjaajan toimen.
• Terveiden elintapojen ja liikunnan lisääminen
• Harrastusmahdollisuuksien kasvattaminen
• Varhaisen puuttumisen menetelmät
• Työttömien työllisyyden edistäminen
• Työllisyysavustusten hyödyntäminen
Yhdistystoiminnan tukeminen
Pertunmaan virkeä yhdistystoiminta tuo lisää sosiaalisuutta ja sisältöä elämiseen.
Yhteiset projektit kunnan kanssa lisäävät yhteenkuulumisen tunnetta.
• Kunnan ja yhdistysten vuorovaikutuksen lisääminen
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TYÖ JA YRITTÄMINEN
Teollisuuden laajentaminen
Kuortissa on valmiita tontteja teollisuuden tarpeisiin keskellä hyvää yrityskeskittymää ja
yhteistyömahdollisuuksia. Sijainti 5-tien varrella on loistava.
• Aktiivinen alueen markkinointi ja yrityskontaktien luominen
Yrittäjien tukeminen
Pienyrittäjille digitalisoituminen luo lisää mahdollisuuksia.
• Autetaan yrittäjiä verkostoitumaan
• Digivalmiuksien parantaminen
Matkailupalvelut
Matkailuun käytettävä aika ja raha on kasvava trendi. Lähimatkailu on nousussa ja maamme
on herättänyt lisää kiinnostusta kansainvälisesti. Sijaintimme on otollinen ja kunnassa on hyvät
ympärivuotiset majoitusmahdollisuudet. Palveluita löytyy myös lähikunnista.
• Yrittäjien yhteistyön lisääminen
• Luontoreittien ja muiden kohteiden sekä nähtävyyksien esille tuominen
• Luontopalveluiden luominen
Vapaa-ajan asukkaat kuntalaisiksi
Vapaa-ajan asukkaissa on suuri potentiaali. He lisäävät paikallisten palvelujen käyttöastetta, joka
myös turvaa palvelujen säilymistä. Kunta suhtautuu erittäin myönteisesti vapaa-ajan asukkaiden
muuttoon vakituisiksi asukkaiksi.
• Kunta käynnisti syksyllä 2018 hankkeen ”Vapaa-ajanasunnosta vakituiseksi asunnoksi”,
jonka tarkoitus on kartoittaa ja auttaa vapaa-ajan asukkaita luomaan ympärivuotiset puitteet
Pertunmaalla asumiselle.
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MARKKINOINTI
Tunnettavuuden lisääminen
Korostetaan arjen sujuvuutta, sijaintiamme, puhdasta luontoa ja turvallisuutta.
• Vetovoimaisuuden lisääminen
• Markkinointiohjelman luominen ja sen jatkuva päivittäminen
• 5-tien parempi hyödyntäminen markkinoinnissa
• Yrityskontaktointia
• Pyritään tuomaan Pertunmaa näkyvästi esille valtakunnan medioissa

AKTIIVISENA TYÖKALUNA OMISTAJA-OHJAUS
Ohjataan kunnan omistamien ja osaomisteisien yritysten sekä yhtiöiden toimintaa niin, että
niiden toiminta tukee kuntastrategian tavoitteita. Erityispaino on kunnan rivitalojen ja asuntoosakeyhtiöiden kunnossa niin teknisesti kuin taloudellisesti.
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