Pöytyä tulevaisuusmatkalla
Pöytyän strategian rakentaminen:
missä haluamme tulevaisuudessa
olla ja miten sinne pääsemme?

Pöytyän strategian rakentaminen
syksyllä 2017 ja keväällä 2018
Tulevaisuusmatkallamme rakennamme yhdessä
kuvan nykytilanteestamme ja sen pohjalta
suunnittelemme tulevaisuutta syksyllä 2017.
Työn pohjalta valtuusto päättää keväällä 2018
kuntamme strategian eli sen mihin asioihin
panostamalla pääsemme haluamaamme
tavoitteeseen.
Mukanamme matkalla on henkilöstö, valtuutetut,
kuntalaiset, yrittäjät ja elinkeinoelämän muita
edustajia.

Mitä tapahtuu ja milloin, ketkä osallistuvat?
Ajankohta

Mitä tapahtuu

Osallistujat

to 17.8.
klo 11– 17.00

Kunnan toiminnan nykytilan itsearviointi

•
•

Kunnan johtoryhmä
tulosalueiden vetäjät

elokuu-syyskuu
alku

Arviointikysely (strategia, valtuusto- ja
hallitustyöskentely)

•

Valtuusto

18.9.2017

Nykytilan analyysi-paja
Missä mennään Pöytyällä?
•
Orientoituminen strategiatyöhön, nykytilan
hahmotus ja käsittely
•
Strategiaprosesin läpikäynti
•
mitä on strateginen johtaminen

•
•
•

Valtuutetut
Kunnan jory
tulosalueiden vetäjät

Syys-lokakuu

•
Kysely sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille
- Kuntalaiset ml. Elinkeinoelämä,Yhdistykset, henkilöstö •
•

24.10.2017

Kuntalaisten tulevaisuusfoorumi
Miten kuntalaiset näkee Pöytyän tulevaisuuden?
(mukana myös kunnan päättäjät, kyselyn tulosten
esittely ja kommentointi)

31.10.2017

•
Henkilöstön työpaja
Miten henkilöstö näkee Pöytyän tulevaisuuden ja miten
henkilöstö voi rakentaa tulevaisuutta?
kahdessa ryhmässä: 9:00 – 12:00 ja 13:00 – 16:00

23.11.2017

Elinvoima-työpaja/seminaari
Pöytyän kunnan ja yrittäjien työpaja
•
Vierailijapuhuja

PP.02.2018

Tavoitetyöpaja: Missä haluamme olla 2020 ja miten
sinne pääsemme
Mitä teemme ja mitä emme tee?

Millaista taustamateriaali käytetään





Nykytila-itsearvioinnin tulos
Arviointi kyselyn tulos
USO toimintaympäristöanalyysi

Kuntalaiset
Kunnan jory
tulosalueiden vetäjät



Kuntalaiskyselyn tulos

Kunnan henkilöstö, kahdessa osassa



Henkilöstökyselyn tulos

•
•

Yrittäjät ja yritysten edustajat
Kunnan jory



Elinkeinoelämäkyselyn tulos

•
•
•

Valtuutetut
Kunnan jory
tulosalueiden vetäjät

•

Kaikkien edellisten työpajojen
yhteenvedot ja kyselyjen
tulokset

•
•
•

Kuntalaiset
Elinkeinoelämän edustajat
Kunnan henkilöstö

Mitä tapahtuu ja milloin, ketkä osallistuvat?
KuntalaisTulevaisuusfoorumi
Kysely
valtuustolle

Kunnan
toiminnan
itsearviointi
Kunnan jory ja
tulosalueiden
vastaavat
17.8.

Kysely
kuntalaisille

Missä nyt
mennään?
Valtuuston
työpaja
Valtuusto,
Kunnan jory ja
tulosalueiden
vastaavat
18.9.

Kysely
henkilöstölle

Kysely
yrittäjille

Kuntalaiset,
Kunnan jory ja
tulosalueiden
vastaavat
24.10.

Henkilöstötyöpaja
Henkilöstö
31.10.

Elinvoimatyöpaja
Valtuusto,
Kuntalaiset,
Kunnan jory ja
mahd. muita
avainhenkilöitä
23.11.

Tavoitetyöpaja
Missä
haluamme
olla 2020 ja
miten sinne
pääsemme
Valtuusto,
Kuntalaiset,
Kunnan jory ja
tulosalueiden
vastaavat

