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Visio 2030
Lumijoki, itsenäinen, rauhallinen, 
turvallinen ja luonnonläheinen 
helmi meren läheisyydessä 
tarjoaa houkuttelevan 
asuinympäristön kaikille vauvasta 
vaariin. 
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Strategiset 
painopisteet

Yritämme ja menestymme 
yhdessä

Palvelemme kuntana

Tarjoamme hyvän elämän eväitä
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Yritämme ja menestymme yhdessä
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Lumijokiset toimivat yhdessä yli puolue- ja 
kuntarajojen. Olemme mukana kehittämässä 

Ruutikankaasta maailmanluokan 
ampumaurheilukeskusta. Tarjoamme laadukasta 

infraa ja asuinmahdollisuuksia sekä menestymisen 
edellytyksiä yrittämiselle. Ketteryys, avoimuus ja 

välittäminen ovat yhdessä tekemisemme vahvuudet.



Tavoitteet
• Maa- ja metsätalouden sekä muun yritystoiminnan 

toimintaedellytysten kehittyminen;

• Kunnan ja eri yritysten yhteismarkkinoinnin käynnistyminen

• Yrittäjien ja yhteisöjen sekä 4h- nuorten yrittäjien yhteistyön 
uutta luova syventyminen

• Luonnon, merellisyyden ja maaseutumaisuuden arvon 
jalostuminen

• Monimuotoisen työn tekemisen keskus
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Yritämme ja menestymme yhdessä (1)



Tavoitteet
• Näkyvä Lumijoki, aktiivinen viestintä

• Reagoimme nopeasti ja löydämme ratkaisut yhdessä 
asiakkaiden tarpeisiin

• Uusiutuvien energiatuotantomuotojen mahdollisuuksien 
hyödyntäminen

• Tuuli- ja aurinkovoima
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Yritämme ja menestymme yhdessä (2)



• Tiestön ja kevyen liikenteen väylien sekä muun infrastruktuurin 
kunnossapito ja kehittäminen

• Valokuidun tehokas hyödyntäminen

• Yrittäjien ja 4h -nuorten yrittäjien yhteisten tapaamisten järjestäminen

• Kaavoituksen toteutuminen

• Varjakan alueen kaavatarkastelu

• Aktiivinen maanhankinta

• Yritystontit

• Tuulivoima-alueen kartoitus

Toimenpiteet 2021 -23 (1)
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• Tonttitarjonnan monipuolistaminen, rohkea ja tehokas 
markkinointi

• Uusien asuntojen rakentaminen

• Monikäyttötoimitilan suunnittelu

• Eri viestintäkanavien tehokas ja aktiivinen käyttö

Toimenpiteet 2021-23 (2)
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Uusien kaavojen toteutuminen

• Kevyen liikenteen väylät (Ukuranperäntie ja Ylipääntie) valmis

• Terontien kaava-alueen kunnallistekniikka valmis

• Monipuolisen hevosharrastamisen mahdollistaminen maankäytön suunnittelulla

• Yrittäjätapaamisten määrä 2-4x/vuosi

• Yritysvierailut/yrittäjävierailut kunnanhallituksessa ja -valtuustossa

• Ajantasainen yrittäjä-/yrityslista yhteystietoineen

• Eri viestintäkanavien tehokas ja aktiivinen käyttö

• Erilaisia uutisia Lumijoen kunnasta painettu media 50/vuosi, muu media 250/vuosi

Mittarit 2021-23
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Palvelemme kuntana
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Itsenäisenä ja joustavana kuntana tarjoamme palvelut 
laadukkaasta lapsuudesta turvalliseen vanhuuteen. 

Varmistamme kuntana sujuvan joukkoliikenteen ja hyvät 
liikenneyhteydet, jotka mahdollistavat laajemmat palvelut, 

opiskelun ja työskentelyn myös lähikunnissa. 



Tavoitteet
• Laadukkaat, monipuoliset ja vaikuttavat sote-palvelut turvattu 

kaikille kuntalaisille

• Ketterät asiantuntijapalvelut, palvelualttius

• Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan vakiinnuttaminen

• Ajanmukainen ja turvallinen oppimisympäristö 

• Vapaa-ajan entistä monipuolisempien 
harrastusmahdollisuuksien kehittäminen 
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Palvelemme kuntana (1)



Tavoitteet

• Lähiympäristön ja erityisesti keskusta-alueen viihtyvyyden 
lisääminen, torialueen käytön monipuolistuminen

• Kuntalaisten ja henkilöstön osallistaminen ja 

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

• Lumijoen kunta, haluttu työpaikka 
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Palvelemme kuntana (2)



• Moniammatilliset työryhmät, perhekeskuksen toiminnan kehittäminen

• Sote-palvelujen jatkuvuuden varmistaminen; lähipalveluiden 

turvaaminen

• Positiivinen, nopea ja joustava lupakäytäntö

• Riittävä ja monipuolinen tuki varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 
loppuun saakka

• Starttiluokan 0-2 lk vakiinnuttaminen ja varhaiserityisopetuksen vahvistaminen

• Kunnan puisto- ulkoilu-, liikunta- ja viheralueiden 
kokonaissuunnitelman toteutuksen loppuunsaattaminen

• Uusien liikuntapaikkojen ja -reittien suunnittelu merellisyys ja metsät 
vahvasti huomioiden, tekojääradan toteutus

Toimenpiteet (1)
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• Puistojen ja yhteisten alueiden yleisilmeen kohentaminen ja 
kunnossapito  

• Kannustus omien pihojen hoitoon, pihakilpailu  

• Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen: kehityskeskustelut, 
kannustus säännölliseen koulutukseen, selkeät toimenkuvat 

Toimenpiteet (2)
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• Palkittu paras piha vuosittain

• Huomaa hyvä –palautteiden järjestelmällinen seuranta

• Kunnan puisto- ulkoilu-, liikunta- ja viheralueiden 
kokonaissuunnitelma toteutunut

• Tekojäärata valmis; reitistöjen suunnitelmat

• Henkilöstön koulutuspäivien määrä, työhyvinvointikyselyjen    
tulokset ja henkilöstön pysyvyys 

• Käyttäjämäärät vuosittain

• Asiakaskokemus, asiakastyytyväisyyskyselyt

Mittarit 2021 -23
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Tarjoamme hyvän elämän eväitä
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Asumme turvallisessa ympäristössä ja tarjoamme 

luonnonläheisen asuin- ja työskentelypaikan kaikille 

maaseutumaisemia arvostavalle. Kehitämme monipuolisia 

harrastusmahdollisuuksia asukkaita kuulemalla. Olemme 

edelläkävijöiden joukossa huomioimalla toiminnassamme 

ympäristövastuullisuuden ja tavoittelemalla 

hiilineutraaliuutta.



Tavoitteet
• Ennaltaehkäisevien palveluiden tarjonnan parantaminen  hyvinvoinnin 

edistämiseksi

• Liikkuvat ja aktiiviset lumijokiset 

• Kulttuurikokemusten rikastaminen 

• Yhteistyö yhdistysten, yritysten ja naapurikuntien kanssa 

• Lasten ja nuorten osallistaminen

• Liikuntapaikkojen uudistaminen

• Ampumaurheilukeskuksen hyödyntäminen kunnan toiminnassa

• Terveellisten elintapojen edistäminen
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Tarjoamme hyvän elämän eväitä



• Merellisyyden kehittäminen näkyväksi osaksi Lumijokea

• Liikuntapaikkojen ylläpito ja kohentaminen

• Matkailun ja vapaa-ajan markkinoinnin sekä tarjonnan 
lisääminen

• Houkutteleva liikuntapaikkakartta ja lajiesittelyt 

• Yhteiset tapahtumat, yhteistyö seurakunnan ja yhdistysten 
kanssa 

• Hankerahoitusten aktiivinen hyödyntäminen

• Ruutikankaan rakentamisen vaiheiden tukeminen

Toimenpiteet 2021-23 (1)
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• Nuorten ja päättäjien vuosittainen tapaaminen; 
nuorisovaltuustolle taloudellinen tuki uuden idean/entisen 
parantamisen toteuttamiseen

• Kunta panostaa luomu- ja lähiruuan osuuden kasvattamiseen 
kunnan tarjoamissa ateriapalveluissa

Toimenpiteet (2)
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• Nuorten ja päättäjien tapaamiskerrat/vuosi;

• Rahoitettu nuorisovaltuuston uuden idean/entisen parantamisen 
toteuttaminen vuosittain

• Kunta panostaa luomu- ja lähiruuan osuuden kasvattamiseen kunnan 
tarjoamissa ateriapalveluissa – portaat luomuun tasolle 5

• Kuntaan saatu hankerahoitusta vähintään 20 % suunnitelluista 
investointimenoista

• Tieyhteydet Ruutikankaalle valmiit ja Lumijoki on pitänyt tapahtumia 
Ruutikankaalla.

• Tapahtumia Lumijoella vähintään kerran jokaisena vuodenaikana 
merellisyys mukana

• Yöpymisten määrän kasvaminen

Mittarit 2021 -23

20


