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Meidän Juva – onnellisten yhteisö

Juva on viihtyisä, vireä ja
verkostoitunut maaseutukeskus
Vitostien varressa.
Juva elää puhtaasta ruoasta,
luonnosta, puusta, matkailusta ja
palveluista.

Juvan arvot
Vastuullisuus
Kannamme vastuuta kunnan ja kuntalaisten tulevaisuudesta. Pidämme kunnan talouden
kunnossa ja siten varmistamme hyvinvoinnin Juvalla. Huolehdimme elinympäristöstä ja
luonnosta. Maaseudun perinteiden mukaisesti haluamme jättää Juvan paremmassa kunnossa
seuraaville sukupolville. Päätöksiä tehdessä arvioimme niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta.
Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.
Yrittäjyys
Yrittäjyys on kunnan elinvoiman perusta ja luo kuntaan hyvinvointia. Autamme yrityksiä niiden
kehittämis- ja investointihankkeissa. Toimimme aktiivisesti verkostoissa luoden edellytyksiä
yritysten toiminnalle ja kehittymiselle. Yrittäjämäinen asenne näkyy toiminnassamme
joustavuutena ja aktiivisena Juvan puolesta toimimisena.
Yhdessä tekeminen
Yhteistyökyky on keskeinen osa kunnan organisaation osaamista ja yksi
kunnan menestystekijöistä. Mahdollistamme osallistumisen ja vaikuttamisen
hyödyntäen laajasti erilaisia vaikuttamiskanavia. Tuemme kuntalaisten aktiivisuutta ja
kohtelemme kaikkia tasapuolisesti.

Elinvoimaa omista lähtökohdista
Juvan kunnan elinvoimaa kehitetään kolmella kärkiteemalla:
1) Maine ja Juva-henki
Juvan kunnalla on hyvä maine itsenäisenä, aktiivisena ja kehittämiskykyisenä kuntana.
Pidämme kiinni vahvuuksistamme, uskomme omaan tekemiseen ja verkostoidumme voimakkaasti.
Panostamme kuntamarkkinointiin. Tuomme toimintamme ja onnistumiset esille.
Teemme rohkeita avauksia ja olemme valmiita ottamaan harkittuja riskejä.
2) Saavutettavuus ja houkutteleva asuminen
Juva sijaitsee turvallisella maaseudulla kaupunkien läheisyydessä. Hyödynnämme parantunutta
saavutettavuuttamme. Tarjoamme kilpailukykyisen asuinympäristön ja paikasta riippumattoman työn
puitteet.
3) Toimialakärjet ja yritysten toimintaedellytykset:
Juvan vahvat toimialat ovat palvelut, alkutuotanto, elintarvike- ja puunjalostus. Olemme mukana alojen
kehittämishankkeissa. Madallamme osaltamme aktiivisesti investointikynnyksiä erityisesti kärkitoimialoilla.
Uudet tapahtumat ja käyntikohteet houkuttelevat matkailijoita. Panostamme etenkin Vehmaan ja
Vitostien rinnakkaistien alueiden kehittämiseen.

Hyvinvoiva ja onnellinen kuntalainen
Turvaamme kuntalaisten hyvinvoinnille merkittävät palvelut sekä niiden tasapuolisuuden,
turvallisuuden ja terveellisyyden yhteistyössä muiden toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa.
Tavoitteena on tulevaisuuteen luottavat, aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset.
1) Peruspalvelut kunnossa ja saatavilla
Palvelumme ovat toimivat mahdollistaen sujuvan arjen. Kunta tuottaa palveluita taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Hyvä työnantajamaine
ja henkilöstöstä huolehtiminen houkuttelevat osaajia.
Huolehdimme omalta osaltamme siitä, että kunnan järjestämisvastuun ulkopuolella olevia
palveluita on monipuolisesti saatavilla. Yhteistyötä teemme eri toimijoiden kanssa sujuvasti
myös kuntarajojen yli.
2) Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö
Tuemme kuntalaisten hyvinvointia edistäviä elämäntapoja ja sitä, että eri-ikäisillä on heille
sopivia harrastusmahdollisuuksia sekä palveluita. Edistämme erityisesti esteetöntä ja turvallista
liikkumista.
3) Meidän Juva on aktiivinen yhteisö
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisten asioiden hoitamiseen ja
kunnan kehittämiseen. Teemme yhteistyötä eri toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Vetovoimainen elinympäristö
1) Keskustan kehittäminen
Kuntakeskus on kunnan elinvoimaisuuden näyteikkuna. Keskusta on viihtyisä, vireä ja
palveluiltaan monipuolinen.
2) Kaavoitus ja maapolitiikka
Aktiivisella kaavoituksella ja maapolitiikalla luomme monipuoliset
mahdollisuudet asumiseen ja yritystoimintaan. Kartoitamme uusia asuinalueita aktiivisesti,
jotta tonttitarjonta säilyy houkuttelevana.
3) Ympäristöstä huolehtiminen
Vaalimme luontoympäristöämme ja olemme tavoitteidemme mukaisesti hiilineutraali
vuonna 2035. Edistämme luonnon ja vesistöjen monimuotoisuuden
säilymistä tulevaisuudessakin. Kehitämme ulkoilureittien ja luontoliikunnan ympärivuotisia
mahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa.

