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ARVOT

Järvenpääläiset voivat hyvin ja asiat hoituvat sujuvasti
metropolialueen pohjoisessa keskuksessa.

Kestävä ja hallittu
kasvu

Vireä
kaupunkielämä

Ajoissa
auttaminen

Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on
turvalliset juuret ja kantavat siivet.
Oikeudenmukaisuus

Rohkeus

Vastuullisuus

Läpinäkyvyys ja osallisuus
synnyttävät
oikeudenmukaisuutta.

Luottamus luo
arkipäivän
rohkeutta.

Kestävät valinnat
lisäävät
vastuullisuutta.

ARVOT

Oikeudenmukaisuus

Rohkeus

Vastuullisuus

Läpinäkyvyys ja osallisuus
synnyttävät oikeudenmukaisuutta.

Luottamus luo arkipäivän
rohkeutta.

Kestävät valinnat lisäävät
vastuullisuutta.

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa
reiluutta, avoimuutta, osallisuutta
ja mahdollisuuksia vaikuttaa.
Järvenpään toiminta on
läpinäkyvää ja perusteltua.

Rohkea toimii, luo uutta sekä avaa
ja käy keskustelua.
Rohkeus auttaa näkemään
mahdollisuuksia.
Rohkeus syntyy luottamuksesta
sekä avoimuudesta.
Rohkeus kokeilla luo uutta.

Vastuullisuus on Järvenpään
toiminnan ydintä.
Vastuullinen Järvenpää
pitää huolta ihmisistä,
ympäristöstä ja taloudesta.
Vastuullisilla ratkaisuilla
turvataan Järvenpään
kestävä kasvu ja kehitys.

MISSIO

Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä
kaupunkia, joka antaa elämään turvalliset
juuret ja kantavat siivet. Aktiivinen, värikäs ja
turvallinen kaupunkielämä innostaa mukaan
läheltä ja kaukaa. Tasoitamme elämän
lähtökohtien eriarvoisuutta ja annamme
yhdessä oikea-aikaista tukea silloin, kun omat
siivet eivät kanna.

R akennam m e yhdessä
kaupunkia, jossa
järvenpääläisellä on
turvalliset juuret ja
kantavat siivet.

VISIO

Järvenpääläiset
voivat hyvin ja
asiat hoituvat
sujuvasti
m etropolialueen
pohjoisessa
keskuksessa.

Järvenpääläinen nauttii elämästään metropolialueen vetovoimaisessa
pohjoisessa keskuksessa; viiden minuutin kaupunki tekee arjesta
vaivatonta, minkä ansiosta järvenpääläisillä on aikaa keskittyä itselle
merkityksellisiin asioihin.
Järvenpää on kaupunki, jossa kaupunkielämän dynaamisuus yhdistyy
läheisen luonnon rauhaan. Järvenpää innostaa yhteiseen toimintaan.
Järvenpää maksimoi potentiaalinsa. Se on metropolialueen pohjoinen
dynamo, jolla on vahva itsetunto ja joka sykkii vetovoimaista
kaupunkielämää. Järvenpää vetää puoleensa ihmisiä, jotka nauttivat
seisovan veden sijaan kohtaamisten synnyttämästä energiasta.
Järvenpäätä johdetaan tiedolla, taidolla – ja sydämellä.
Vaivattomuus antaa aikaa ja tilaa merkityksellisiin asioihin. Järvenpää
tunnetaan vireästä kulttuurista ja siitä ammentavista luovista
yrityksistä, jotka tuottavat maailmanluokan palveluita ja tuotteita.
Järvenpäässä on hyvä yrittää ja menestyä.

Painopisteet
KESTÄVÄ JA HALLITTU KASVU

•

Järvenpää haluaa kasvaa ja tarjota sekä ihmisille että yrityksille kasvun paikkoja. Kehitämme kaupunkia siten, että se houkuttelee uusia
liiketoimintamalleja rohkeasti kokeilevia yrityksiä. Tuemme yrityksiä, kun ne haluavat kasvaa ja pyrkivät kansainvälisille markkinoille. Rakennamme
kaupunkia siten, että se on houkutteleva vaihtoehto korkean tason osaajille ja heille, jotka haluavat kehittää osaamistaan toisiltaan oppien ja uutta
luoden. Huolehdimme vastuullisilla ratkaisuilla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa ja toimintamme on kestävää myös ympäristön
kantokyky ja ihmisten hyvinvointi huomioituna. Vastuulliset päätökset luovat pohjan myös tulevaisuuden investoinneille. Järvenpää toimii pohjoisen
metropolialueen kasvun moottorina ja esimerkkinä kansainvälisestikin. Tiedolla johtaminen mahdollistaa viisaan ja oikea-aikaisen päätöksenteon,
joka parantaa kasvun laatua ja hallittavuutta.

VIREÄ KAUPUNKIELÄMÄ

•

Edistämme aktiivista, värikästä ja sallivaa kaupunkielämää. Kaupungin eri osat ovat tunnettuja omista tavoistaan rikastaa kaupunkikulttuuria.
Kaiken toiminnan keskiössä on kokemuksellisuus ja eri taustaiset sekä eri ikäiset ihmiset. Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat
kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä kokeileva kaupunkikulttuuri ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
Niin suuria kuin pieniäkin tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, joista osalla on kansainvälinen status. Vilkas kaupunkielämä ja kukoistava
kaupunkikulttuuri imevät puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita. Kulttuuriin ja luoviin aloihin liittyvä yritystoiminta nousee kaupungissa
merkittävään asemaan.

AJOISSA AUTTAMINEN

•
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Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja elämästään nauttivaksi erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että
Järvenpäässä varttuvat lapset saavat parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuden rakentamiseen. Kaikki järvenpääläiset saavat oikea-aikaista ja
tarpeidensa mukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitsevat. Puutumme ongelmiin ja vastaamme tuen ja ohjauksen tarpeisiin ajoissa, silloin kun
avusta on eniten hyötyä. Pidämme kaikki mukana.

