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Teemme asioita sydämellä euralaisten hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi. Olemme ylpeitä euralaisuudesta.



TAPAMME TOIMIA
Eura on yhteistyössä 
uudistuva yhteisö. 

Toimimme ja viestimme
rakentavasti ja aktiivisesti.

Olemme avoimia, kuuntelevia ja ketteriä.  
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ELINVOIMAN EVÄÄT
Elinvoimaiset palvelut 
(palveluiden kehitysohjelma)

Elinvoimainen yrityselämä 
(elinkeino-ohjelma)

Elinvoimainen ihminen
(hyvinvointiohjelma)

Elinvoimainen ympäristö
(kestävän kehityksen ympäristöohjelma)

Elinvoimaa viestintätyöllä 
(viestintäohjelma)
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ELINVOIMAISET PALVELUT  
Kunnan keskeisin tehtävä on turvata kuntalaisille 
monipuoliset ja laadukkaat elinvoimaa tuottavat palvelut. 
Palveluiden laatu on pitkälti koettua - kunnan työntekijöillä 
on suuri merkitys ja vastuu palveluiden koetusta laadusta. 
Strategiakaudella satsaamme palveluihin, palvelutaidon ja -
prosessien kehittämiseen sekä yhteistyöhön alueen 
palvelutuottajien kanssa. 

1. Kehitämme toimintaprosesseja ja digitalisaatiota. Ohjenuoranamme on 
nopeus, ketteryys, tehokkuus ja helppous. Osallistamme kuntalaiset 
palvelujen kehittämiseen ja hankinnoissa korostuu paikallisuus.  

2. Tuotamme palveluita kaikille myös liikkuvina ja sähköisinä.

3. Kuntaamme arvostetaan oikea-aikaisista ja laadukkaista palveluista. Euraa 
tarkastellaan ja kehitetään alueelliset erityispiirteet huomioiden. 

4. Toimitilamme vastaavat tarpeita ja ovat tehokkaassa käytössä. 
Tarpeettomista tiloista luovutaan.

5. Henkilöstömme hyvinvoinnin turvaamisella luodaan laadukkaat palvelut ja 
parannetaan henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä sekä luodaan hyvää 
työnantajakuvaa. 
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ELINVOIMAINEN YRITYSELÄMÄ
Turvataan yrittämisen ja toimeentulon edellytykset. Eurassa 
edistetään elintarvikeklusterin toimintaedellytyksiä. Eurassa 
on korkea työpaikkaomavaraisuus ja työllisyysaste, jota 
haluamme vaalia ja kasvattaa. Elinkeino-ohjelma ohjaa 
yhteistyötä yrityselämän kanssa.

1.  Turvaamme yritysten kasvuun tarvittavat palvelut, tuen ja 
toimintaympäristön. Tuemme yritysten toimintaympäristöä jatkuvalla 
yhteydenpidolla yrityksiin ja yrittäjäyhdistyksiin. Reagointikykyä lisäämällä 
parannamme yhteisömme menestystä. 

2. Hankimme aktiivisesti uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Edistämme teollisten 
työpaikkojen lisäämistä, elintarvikeklusterin muodostamista ja 
palveluelinkeinojen kasvua.

3. Panostamme ja kannustamme yrityksiä toimitilojen jalostamiseen sekä 
hyödyntämiseen. Maankäytössä ja lupahallinnossa lisäämme ketteryyttä sekä 
nopeutta.

4. Edistämme työvoiman saantia sekä monipuolisia koulutus- ja 
asumismahdollisuuksia. Panostamme yrittäjyyskasvatukseen.

5. Tuemme etätyön ja etäyrittämisen mahdollisuuksia sekä
tietoliikenneyhteyksien rakentamista.

6. Kehitämme hyvällä kuntayhteistyöllä toimivat paikalliset työllisyys- ja 
työnantajapalvelut .
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ELINVOIMAINEN IHMINEN 
Hyvinvoiva ja aktiivinen euralainen on kunnan 
elinvoimatyön keskiössä. Palveluitamme kehitetään 
monipuolisesti euralaisen elämän eri vaiheisiin aina 
varhaiskasvatuksesta seniorityöhön. 
Hyvinvointiohjelmamme tukee elinvoimatyötämme 
ennakoiden ja osallisuutta tukemalla. Yhdistysohjelma 
ohjaa yhteistyötä kunnan ja yhdistysten välillä.

1. Kannustamme euralaisia ottamaan vastuuta hyvinvoinnistaan ja 
elinvoimastaan. 

2. Vahvistamme monipuolista liikunta-, kulttuuri- ja 
tapahtumatarjontaamme vetovoimaamme lisäämään.

3. Lisäämme toimitilojen ja harrastuspaikkojen käyttöastetta sekä
viihtyisyyttä eri toimijoiden yhteistyöllä.

4. Panostamme lapsiin ja nuoriin kasvatus- ja opetuspalveluja 
kehittämällä sekä oppilashuollon yhteistyöllä.

5. Satakunnan hyvinvointialueen kanssa teemme tiivistä yhteistyötä 
hyvien palvelujen turvaamiseksi euralaisille.

6. Panostamme joukkoliikenneyhteyksien parantamiseen.
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ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ 
Pidämme huolta Euran ympäristön elinvoimasta ja 
kehitämme kunnan toimintaa kestävästi.  
Ympäristöohjelmassa rakennetun ja luonnonvaraisen 
ympäristön kehittäminen tapahtuu vastuullisesti.  

1. Kehitämme kuntaa kestävyyden ja energiatehokkuuden näkökulmasta. 
Suuntaamme toimemme kohti kestävää kasvua ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti.

2. Esihistoria ja teollinen historia ovat Euran erityisarvoja, joihin kunnan 
markkinoinnissa ja matkailussa tukeudutaan. 

3. Tuemme kunnan infralla elintarvikeklusterin ja elinkeinojen toimintaa 
vastuullisesti. Maankäytön kestävä suunnittelutyö lisää ympäristömme 
elinvoimaa.

4. Toteutamme vesistöjen suojelua yhteistyössä muun muassa Pyhäjärvi-
instituutin kanssa.
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ELINVOIMAA VIESTINTÄTYÖLLÄ 
Viestintätyön tarkoituksena on nostaa esiin Eura 
positiivisesti, rohkeasti ja erottuvasti. Haluamme olla 
kiinnostava ja houkutteleva työnantaja, sekä asumisen ja 
yrittämisen paikkakunta.

1. Viestimme strategiasta työntekijöille ja kuntalaisille selkeästi ja 
mieleenpainuvasti. Päivitämme Eura Sydämessä - brändiviestimme ja 
ilmeemme yhteensopivaksi strategian kanssa.

2. Viestintämme ja tiedottamisemme on myönteistä, aktiivista ja 
hyödynnämme monipuolisesti myös sosiaalisen median eri kanavia. 
Viestimme monipuolisista tapahtumistamme aktiivisesti. 

3. Kannustamme kaikkia yhteisömme jäseniä myönteiseen Eura-kuvan 
vahvistamiseen ja olemme tässä esimerkillisiä.

4. Kohdistamme kuntamarkkinointia erityisesti potentiaalisiin muuttajiin, 
joita ovat kunnassa aiemmin asuneet ja kunnassa työssäkäyvät.
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