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VISIO

Kestävällä kasvu-uralla
Uurainen on poikkeuksellisesti ollut lähes koko 2000 –luvun kasvukunta ja väestörakenteemme 

on hyvä ja visiomme on päästä takaisin kasvu-uralle.
Kestävän kehityksen kasvu on mahdollista ja siitä meillä on näyttöä: 

Päästöt/asukas vähentyivät -25% vuosina 2005-2019
ja samaan aikaan väestömme kasvoi 3100 asukkaasta 3700 asukkaaseen.

#kasvuuralla
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ARVOT
Inhimillinen

Uurainen on inhimillinen, aito ja lähestyttävä sekä turvallinen.
Ihmiset ovat auttavaisia ja yhteisöllisiä. 

Hyväntuulinen
Uurainen on hyväntuulinen, näkeehän sen jo suun muodosta. 

Meillä on syytä hymyyn, olemme positiivisia ja ratkaisukeskeisiä. 
Vahvistamme hyvinvointia ja viihtyvyyttä monipuolisesti

niin työssä kuin vapaa-ajallakin. 

Uudistuva
Uurainen on samalla sekä perinteikäs että uudistuva.
Vahvistamme vuorovaikutteista, ideoivaa, osallistuvaa

ja kestävää toimintakulttuuria.
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#Sujuva
Strategian 1. vaiheessa käännämme katseemme kuntaorganisaa4on toiminnan 
kehi5ämiseksi sujuvaksi. Toimintakul5uurimme mahdollistaa ja rohkaisee 
uudistamaan kaikkia keskeisiä palveluitamme ja toimintojamme. Hyödynnämme 
digitaalisuu5a niin, e5ä se lisää arvoa palvelutoiminnassa ja -kohtaamisissa. 
Strategiakauden pää5yessä olemme digiloikassamme pitkällä ja sujuvat 
palvelumme tekevät ko4kunnastamme viihtyisän ja ak4ivisen paikan niin 
työnteolle, asumiselle kuin yri5ämiselle. 
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Strategiamme 2. vaiheessa käännämme katseemme kuntalaisiin, yrityksiin, 
3.sektorin toimijoihin sekä vapaa-ajan asukkaisiin. Rakennamme viihtyisää, 
hyvinvoivaa ja kestävää Uuraista. Monin eri tavoin lisäämme hyvinvoin>a ja 
kannamme myös vastuuta sekä itsestä e@ä asuin- ja toimintaympäristöstämme. 
Ak>iviset ja viihtyvät asukkaat ja yri@äjät rakentavat yhteisöllisyy@ämme.
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#Tunnettu
Strategian 3. vaiheessa kohdistamme huomion ulospäin ja tehdään Uuraista 
tunnetuksi. Kuntaviestinnän ja –markkinoinnin avulla lisäämme Uuraisten 
#tunnettuutta ja vetovoimaa. Kannustamme kaikki uuraislaiset mukaan 
viestimään ylpeästi erityisesti somekanavissa ja tykkäämään ja kertomaan 
tarinoita #sujuvasta ja #viihtyisästä Uuraisista. Hyödynnämme ansaittua mediaa 
ja viestimme modernisti. Tuotamme myös potentiaalisille uusille asukkaille, 
työntekijöillemme ja yrittäjille kunnastamme, tonteistamme ja vapaa-ajan 
mahdollisuuksistamme laadukasta tarinaa ja markkinointimateriaalia.




