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Marttilan arvot
Avoimuus

•Marttilassa on avoin 
keskustelu- ja 
päätöksentekokulttuuri.

•Toimimme johdonmukaisesti 
ja vastuullisesti.

•Viestimme aktiivisesti ja 
oikea-aikaisesti.

•Kutsumme kaiken ikäisiä 
kuntalaisia mukaan 
osallistumaan.

•Olemme avoimia uusille 
ideoille.

•Marttilan kunta on luotettava 
ja hyvä yhteistyökumppani.

Rohkeus

•Rakennamme tulevaisuutta 
ennakkoluulottomasti.

•Uskallamme kokeilla uutta ja 
tehdä eri tavalla. 

•Etsimme omintakeisia ja 
rohkeita ratkaisuja.

•Kannustamme toisiamme.

•Olemme innovatiivisia, luovia 
ja aktiivisia. 

•Toimimme kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti ja huolehdimme 
siitä, että elinympäristömme 
säilyy puhtaana ja 
terveellisenä myös tuleville 
sukupolville. 

Positiivisuus

•Arvostamme toisiamme ja 
puhumme toisistamme 
hyvää.

•Kerromme Marttilasta muille 
hyviä asioita. 

•Suhtaudumme elämään 
myönteisesti ja yritämme 
löytää hankalistakin asioista 
hyvät puolet.

•Kohtelemme toisiamme 
arvostavasti ja inhimillisesti. 

•Marttilassa on tilaa jokaisen 
olla oma itsensä.

•Kannustamme 
elinvoimatekoihin niin kunnan 
toiminnassa kuin 
yhdistyksissä ja 
yhteistyökumppaneissa.

Yhteisöllisyys

• Ihminen on kaiken 
toimintamme keskiössä.

•Huolehdimme ja välitämme 
toisistamme.

•Marttilassa vallitsee me-henki 
ja hyvä yhteistyö. 

•Luotamme toisiimme ja 
kohtaamme toisemme 
ihmisinä. 

•Muualta muuttaneet otetaan 
ilolla vastaan osaksi 
yhteisöämme.

•Luomme mahdollisuuksia 
osallistua ja vaikuttaa sekä 
rakentaa myönteistä 
yhteisöllisyyttä, joka nähdään 
voimavarana.



Marttila on onnellisen elämän, 
sujuvan arjen ja menestyvien 
yritysten koti kaupunkien läheisellä 
maaseudulla.  

Marttilan visio
vuodelle 2035



Strategian 
painopisteet

Arjen sujuvuus 

Hyvä elämisen ympäristö

Laadukkaat palvelut

Elinvoimaisuus



Arjen sujuvuus
• Huomioimme perheiden tarpeet ja järjestämme palveluita joustavasti

sopivan kokoisissa ryhmissä ja luokissa.

• Meillä on välittävä ympäristö kasvaa ja lapset kohdataan yksilöllisesti.

• Kohtaamme ja kuulemme nuoria. Marttilassa nuorella on tilaa olla nuori.

• Edistämme sujuvaa yhteistyötä kodin ja koulun sekä varhaiskasvatuksen
välillä.

• Huolehdimme toimitilojen terveellisyydestä ja ajanmukaisuudesta.

• Marttilassa järjestetään monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaiken
ikäisille kuntalaisille yhdessä yhdistysten kanssa. 

• Huolehdimme etätyömahdollisuuksista. Marttilassa on hyvät ja sujuvat
tietoliikenneyhteydet ja valokuitu saatavilla lähes koko kuntaan.

• Marttilan sijainti osana Turun ja Salon kaupunkiseutuja on erinomainen.

• Opiskeluliikenne joukkoliikenteellä sujuu. Työ- ja asiointiliikennettä
kehitetään yhteistyössä Varsinais-Suomen alueella. 



Hyvä elämisen 
ympäristö
• Käytämme lähipalveluita, tuemme lähityötä ja syömme lähiruokaa.

• Edistämme uusiutuvaa energiaa ja teemme ympäristö- ja 
ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

• Edistämme lähiympäristön hyvinvointia yhdessä muiden toimijoiden
kanssa.

• Huolehdimme asuinalueiden viihtyisyydestä ja tonttivarannon
monipuolisuudesta. 

• Teemme kaavoituspoliiikkaa, joka mahdollistaa kasvun ja kehityksen. 

• Rakentamisen lupa- ja neuvontapalvelut ovat sujuvat.

• Kestävä asuntopolitiikka varmistaa monipuoliset asumisen vaihtoehdot
myös tulevaisuudessa.

• Luonnonläheisyys, rauhallisuus, viihtyisyys ja turvallisuus ovat keskeisiä
voimavarojamme. 

• Olemme uranuurtaja maalaisyhteisön ja ekologisten arvojen
yhdistämisessä. 



Laadukkaat palvelut
• Suhtaudumme palveluiden järjestämiseen kunnianhimoisesti. 

• Olemme ennakkoluulottomia palveluiden tuottamistavoissa ja 
etsimme myös luovia ratkaisuja.

• Luomme edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja harrastamiselle
tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

• Kunnan tilat ovat joustavasti ja edullisesti yhdistysten ja 
kuntalaisten aktiivisessa käytössä. 

• Osaava, motivoitunut ja kehittämismyönteinen henkilöstö on 
voimavaramme. Pidämme työntekijöistämme hyvää huolta.

• Luomme sujuvat yhteistyökanavat hyvinvointialueelle ja teemme
yhteistyötä niin naapurikuntien kuin kolmannen sektorinkin kanssa.

• Kannamme huolta ikäihmisten palveluista ja teemme työtä sen
puolesta, että arkiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ikäihmisten
asumispalvelut säilyvät lähellä kuntalaisia jatkossakin. 

• Järjestämme tilaa ja mahdollisuuksia olemiseen ja viihtymiseen.



Elinvoimaisuus
• Marttila on maltillisesti kasvava kunta, jossa on hyvä

tunnelma ja tekemisen meininki. 

• Haluamme olla jatkossakin Suomen yritysmyönteisin
kunta ja teemme sen eteen määrätietoisesti töitä. 

• Luomme edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle, 
herätämme uteliaisuutta ja vahvistamme
vetovoimaisuutta. 

• Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa yritysten ja 
yhdistysten kanssa. Yhteistyö perustuu avoimuuteen ja 
luottamukseen.

• Huolehdimme toimivasta infrasta ja rakentamisen tuesta.

• Vakiinnutamme työllisyys- ja elinkeinopalvelut toimivaksi
kokonaisuudeksi. 

• Edistämme työpaikkaomavaraisuuden vahvistumista, 
tuemme yrityksiä työvoiman saatavuudessa ja teemme
tiivistä ja innovatiivista yhteistyötä alueen oppilaitosten
kanssa myös jatkossa. 



Meidän Marttila - kuntastrategia

Arjen sujuvuus
•Huomioimme perheiden tarpeet ja 
järjestämme palveluita joustavasti
sopivan kokoisissa ryhmissä ja luokissa.

•Meillä on välittävä ympäristö kasvaa ja 
lapset kohdataan yksilöllisesti.

•Kohtaamme ja kuulemme nuoria. 
Marttilassa nuorella on tilaa olla nuori.

•Edistämme sujuvaa yhteistyötä kodin ja 
koulun sekä varhaiskasvatuksen välillä.

•Huolehdimme toimitilojen 
terveellisyydestä ja ajanmukaisuudesta.

•Marttilassa järjestetään monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille 
kuntalaisille yhdessä yhdistysten kanssa. 

•Huolehdimme etätyömahdollisuuksista. 
Marttilassa on hyvät ja sujuvat
tietoliikenneyhteydet ja valokuitu
saatavilla lähes koko kuntaan.

•Marttilan sijainti osana Turun ja Salon 
kaupunkiseutuja on erinomainen.

•Opiskeluliikenne joukkoliikenteellä sujuu. 
Työ- ja asiointiliikennettä kehitetään
yhteistyössä Varsinais-Suomen alueella. 

Hyvä elämisen ympäristö

•Käytämme lähipalveluita, tuemme
lähityötä ja syömme lähiruokaa.

•Edistämme uusiutuvaa energiaa ja 
teemme ympäristö- ja ilmastoystävällisiä 
ratkaisuja.

•Edistämme lähiympäristön hyvinvointia 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

•Huolehdimme asuinalueiden 
viihtyisyydestä ja tonttivarannon 
monipuolisuudesta. 

•Teemme kaavoituspoliiikkaa, joka 
mahdollistaa kasvun ja kehityksen. 

•Rakentamisen lupa- ja neuvontapalvelut
ovat sujuvat.

•Kestävä asuntopolitiikka varmistaa 
monipuoliset asumisen vaihtoehdot myös 
tulevaisuudessa.

•Luonnonläheisyys, rauhallisuus, viihtyisyys 
ja turvallisuus ovat keskeisiä 
voimavarojamme. 

•Olemme uranuurtaja maalaisyhteisön ja 
ekologisten arvojen yhdistämisessä. 

Laadukkaat palvelut

•Suhtaudumme palveluiden järjestämiseen
kunnianhimoisesti. 

•Olemme ennakkoluulottomia palveluiden 
tuottamistavoissa ja etsimme myös luovia 
ratkaisuja.

•Luomme edellytykset elinikäiselle 
oppimiselle ja harrastamiselle tiiviissä 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

•Kunnan tilat ovat joustavasti ja edullisesti 
yhdistysten ja kuntalaisten aktiivisessa 
käytössä. 

•Osaava, motivoitunut ja 
kehittämismyönteinen henkilöstö on 
voimavaramme. Pidämme
työntekijöistämme hyvää huolta.

•Luomme sujuvat yhteistyökanavat 
hyvinvointialueelle ja teemme yhteistyötä 
niin naapurikuntien kuin kolmannen 
sektorinkin kanssa.

•Kannamme huolta ikäihmisten palveluista 
ja teemme työtä sen puolesta, että arkiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
ikäihmisten asumispalvelut säilyvät lähellä 
kuntalaisia jatkossakin. 

•Järjestämme tilaa ja mahdollisuuksia
olemiseen ja viihtymiseen.

Elinvoimaisuus

•Marttilassa on hyvä tunnelma ja 
tekemisen meininki. 

•Haluamme olla jatkossakin Suomen 
yritysmyönteisin kunta ja teemme sen 
eteen määrätietoisesti töitä. 

•Luomme edellytyksiä uudelle 
yritystoiminnalle, herätämme uteliaisuutta 
ja vahvistamme vetovoimaisuutta. 

•Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhteistyö 
perustuu avoimuuteen ja luottamukseen.

•Huolehdimme toimivasta infrasta ja 
rakentamisen tuesta.

•Vakiinnutamme työllisyys- ja 
elinkeinopalvelut toimivaksi 
kokonaisuudeksi. 

•Edistämme työpaikkaomavaraisuuden
vahvistumista, tuemme yrityksiä
työvoiman saatavuudessa ja teemme
tiivistä ja innovatiivista yhteistyötä alueen
oppilaitosten kanssa myös jatkossa. 

Marttila on onnellisen elämän, sujuvan arjen ja menestyvien 
yritysten koti kaupunkien läheisellä maaseudulla. 

Avoimuus
Yhteisöllisyys
Positiivisuus
Rohkeus
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