
Positiivisen kuntakuvan luominen
Kaupunki näkyy positiivisesti kuntalaisten arjessa. Viestimme toiminnastamme avoimesti, jotta 
kuntalaiset tietävät, mitä kaupungissa on meneillään. Nostamme esiin kaupungin laadukkaita 
palveluita, arjen kannalta toimivia ja hyvin hoidettuja elinympäristöjä sekä puhdasta luontoa. 
Onnellinen kuntalainen on paras mainoksemme!

Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
Kannustamme kaupungissa toimivia yrityksiä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa. 
Tavoitteenamme on uusien eri alojen yritysten sekä työpaikkojen syntyminen. Tuemme työllisty-
mistä kehittämällä edelleen oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä sekä työllisyyspalveluita. Kannus-
tamme yrityksiä innovatiivisiin hankkeisiin ja osallistumme niihin. Suunnittelemme maankäyttöä, 
yritystilojen ja tonttien tarjontaa, hankintoja, asuntopolitiikkaa sekä julkisen liikenteen organisointia 
yritystoiminnan tarpeet huomioiden.  

kuntalaisten hyvinvointi
Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi kunnan keskeisistä tehtävistä. Tätä tehdään 
yhteistyössä Kessoten, ja myöhemmin Satakunnan hyvinvointialueen, kanssa. Panostamme laaduk-
kaaseen kasvu- ja opinpolkuun aina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, toisen asteen koulu-
tukseen ja kansalaisopisto-opiskeluun sekä hyviin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin. Lisäksi 
kehitämme lähiliikuntapaikkoja sekä matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia ja tuomme esiin 
paikallisia harrastusmahdollisuuksia. Kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota myös mielen hyv-
invoinnin tukemiseen. 

Laaja-alainen hyvinvointityöryhmä valmistelee valtuustokaudelle hyvinvointisuunnitelman, jossa 
kuvataan hyvinvointityön painopistealueet ja vuosittaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

VIHREÄN SIIRTYMÄN KOKEMÄKI
Kokemäki edistää toiminnallaan Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelman mukaisia tavoit-
teita. Tavoitteena on ilman, veden ja maaperän puhtaus ja luonnon monimuotoisuus. Rakennuksia 
kunnostettaessa noudatetaan energiatehokkuusperiaatetta. Kaupunki edistää julkisen liikenteen 
lisääntymistä ja terveellisen sekä kestävästi tuotetun ruoan käyttöä. Kaupunki sitoutuu puhtaan 
energian käytön lisäämiseen alueellaan ja panostaa hankinnoissaan pitkäikäisempiin tuotteisi-
in, jotka mahdollistavat kierrätyksen ja uudelleen käytön. Kokemäki tukee elinkeinopolitiikassaan 
ympäristöarvojen toteutumista alueen yrityskentässä.
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Kokemäki on elinvoimainen, monien 
mahdollisuuksien maaseutukaupunki. 

Kokemäelle on helppo tulla rauta-  
teiden, valtateiden ja laajan valokuitu- 

verkon ansiosta.

Kokemäellä vietät ekologista, 
turvallista ja digitaalista elämää. 

Kokemäki on kaiken keskellä, 
aktiivisena, osallistavana ja 

elinvoimaisena. Koe Kokemäki,
sen joki ja väki.
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