LOHJAN KASVUSTRATEGIAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2013 – 2021
Visio

LOHJALLA LIIKKUVAT KAIKKI
Toiminta-ajatus
Liikuntatoimi tuottaa asukkaiden kanssa yhteistyössä laadukkaita liikuntapalveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista
hyvinvointiaan. Liikuntapalveluita kehitetään suunnitelmallisesti, avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Tulevalla strategiakaudella pyritään liikkujien määrän kasvattamiseen teemalla ”Lohjalla liikkuvat kaikki” suoritteiden kasvattamisen sijasta. Keskeisiä periaatteita toiminnassa ovat yhteisöllisyys, yhteistyö, moniarvoisuus sekä yhtenäiset toimintatavat. Palveluiden laadusta huolehditaan kustannustehokkaasti. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö voi hyvin.
Arvot
Avoimuus
Huolehdimme, että toimintaprosessimme ovat läpinäkyviä ja toimintaamme koskeva tieto on helposti saatavilla. Arvostamme rehellisyyttä ja
kumppanuutta. Otamme palautteen arvostaen vastaan ja huomioimme sen toimintaamme kehittäessämme. Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme.
Asukaslähtöisyys
Otamme kuntalaiset mukaan osallisina ja aktiivisina toimijoina palvelujemme kehittämiseen. Huomioimme lähidemokratian. Seuraamme aktiivisesti asiakkaidemme tarpeita ja tyytyväisyyttä.
Taloudellisuus
Pyrimme laadukkaaseen toimintaan kustannustehokkaasti. Priorisoimme tarvittaessa rohkeasti. Huomioimme ratkaisuja tehtäessä kokonaistaloudellisuuden, laadun ja vaikuttavuuden.
Yrittäjäystävällisyys
Varmistamme yritysten henkilöstölle laadukkaat ja houkuttelevat liikuntapalvelut. Tuotamme palveluita yhdessä yrittäjien kanssa.
Kestävä kehitys
Huomioimme kestävän kehityksen vaatimukset niin omassa toiminnassamme. Pyrimme aktiivisesti etsimään ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja
toimintatapoja kaikessa toiminnassa.

KÄRJET
KÄRKI 1:
Kasvava Lohja

KAUPUNGIN TAVOITTEET
-

KÄRKI 2:
Tasapainoinen
talous

-

väestö kasvaa 1 % vuodessa
työpaikkaomavaraisuus-aste
on yli 83 %
työpaikkojen määrä kasvaa
aluekeskus Lohja kasvaa
myös kuntaliitosten myötä
taajamarata Lohjalle

Lohjan talous on terveellä
pohjalla
kunnallisverot pidetään siedettävällä tasolla
lainamäärä pysyy alle maan
keskiarvon
taloudellinen yhdyskunta- ja
palvelurakenne

KAUPUNGIN TOIMENPITEET
-

aktiivinen maapolitiikka ja tehokas kaavoitus turvaavat monipuolisen tonttitarjonnan

-

tehokas markkinointi ja myönteinen viestintä

-

LIIKUNTATOIMEN TOIMENPITEET
-

liikuntapalveluita käytetään merkittävänä
osana Lohjan kaupungin markkinoinnissa

-

luontoliikunnan kehittämiseen panostetaan.
Erityisinä painopistealueina Lohjanjärvi ja
Lohjanharjun ulkoilureitistö.

tehokkaat yrityspalvelut

-

lähiliikuntamahdollisuuksia kehitetään nykyistä voimakkaammin

kaivoksen kehittäminen matkailun kärkihankkeena

-

monipuolisia liikuntatapahtumia järjestetään
yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa

-

taajamaratahankkeen edistäminen

-

paikallisten palvelujen ja tuotteiden hyödyntäminen

-

maksut ja myyntihinnat korotetaan vähintään kustannustason
nousun mukaisessa suhteessa

-

taksajärjestelmä uudistetaan
voimakkaampi subventio lapsiin ja nuoriin

-

harkinnanvaraisten palveluiden
hinnat nostetaan lähemmäksi
tuotantokustannuksia

-

avustusjärjestelmä uudistetaan
kohdentuvuuden kehittäminen

-

-

-

palveluiden priorisointi ja palvelutason tarkistaminen
taloudellinen palveluiden järjestämistapa ja palveluverkko
omaisuuden tehokas käyttö

-

liikuntatilojen käyttöastetta nostetaan
liikuntapaikkojen vuorojakopolitiikka uudistetaan kehittämisohjelman tukevaksi
Liikuntakeskus on mukana kaupungin tuottavuushankkeessa

KÄRKI 3:
Hyvät peruspalvelut

-

-

KÄRKI 4:
Laadukas ympäristö

-

lohjalaiset ovat onnellisia ja
tyytyväisiä
parhaat käytännöt toiminnassa
vahva ja laaja oma tuotanto ja
osaaminen palveluissa
Lohjan kaupunki on haluttu
työnantaja, jolla on kehityshaluinen ja hyvinvoiva henkilöstö
palvelutuotannolla on terveellinen, turvallinen ja ajanmukainen toimintaympäristö

monimuotoinen ja puhdas
luonto
kaunis ja aktiivinen maaseutu
viihtyisä ja terveellinen kaupunkiympäristö
puhtaat pohjavedet ja paraneva vesistöjen tila
hiilineutraali kunta (HINKUhanke)
toimivat ja terveelliset toimitilat

-

tuottavuuden parantaminen

-

uusien toimintatapojen ja uuden
teknologian hyödyntäminen

-

kolmatta sektoria ja yrityksiä hyödynnetään
palvelutuotannossa nykyistä tehokkaammin

-

tuetaan asukkaita ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan

-

-

palveluverkon uudistaminen ja
järkeistäminen

Liikuntakeskuksen omien toimintojen tuottavuutta tehostetaan
organisaatio, toimintatavat, palveluverkko

-

julkisen liikenteen ja palveluliikenteen parantaminen

Liikuntakeskukselle laaditaan työhyvinvointiohjelma

-

esimiestyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen

liikkumattomien voimakkaampi huomioon
ottaminen
liikuntaneuvonta, seminaarit jne.

-

aktiivinen ympäristönsuojelutoiminta

-

kylien + liittyneiden alueiden liikuntapalveluita kehitetään

-

maaseudun kyläkeskusten kehittäminen

-

liikuntapaikkojen energiakulutusta vähennetään

-

toimivan kaupunkikeskustan kehittäminen

-

laaditaan ”liikuntapaikkarakentamissuunnitelma 2021”-asiakirja

-

tehokas veden, pohjaveden ja
ilman laadun valvonta

-

tehokkaat pohjaveden suojelutoimet

-

HINKU-hankkeen toteutus

KÄRKI 5:
Toimiva tietoyhteiskunta

-

-

-

asukkaiden palvelujen turvaaminen ja vuorovaikutuksen
parantaminen
asukkailla tasapuoliset mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa
turvallinen tietoyhteiskunta
henkilökunnan vähentymiseen
varautuminen
tuottavuuden oleellinen lisääminen palvelutuotannossa

-

sisäilmakartoitukset ja korjaustoimenpiteet

-

asukkaiden ja henkilöstön tietoteknisen osaamisen kehittäminen

-

Sosiaalisen median (SOME) käyttöä kehitetään erityisesti vuorovaikutteiseen suuntaan.

-

sähköinen palvelu perinteisen
palvelutavan rinnalla
tietotekniikan parempi hyödyntäminen kaikessa palvelutuotannossa

-

Nettipalveluita kehitetään. Erityistavoitteena
kaikkien lohjalaisten liikuntapalveluiden tuottajien saaminen samaan portaaliin

-

-

sosiaalisen median hyödyntäminen vuorovaikutuksessa ja laadun valvonnassa

