S T R AT E G I ATA R I N A

Tarkkanäköisyyttä
ja vetovoimaa
Vahdon vanhan metsän kätköissä asui
aikoinaan poikkeuksellisen uljas ukkometso.
Karismaattisen kanalinnun mustankiiltävät
pörhistelysulat, silmän päällä oleva punainen
kulmakarva ja kainalon valkoinen täplä
saivat sen näyttämään vaikuttavalta.
Vanhalla ja viisaalla homenokalla kerrotaan olleen
ainutlaatuinen kyky tarkkailla alueen tapahtumia
ja valloittaa parhaimmat soidinpaikat.
Rohkeus, tarmokas toimintakyky ja uskallus ottaa
oma paikka kilpasoitimella kasvatti vetovoimaa
ja takasi koppeloiden suosion. Mahtimetson
maineen kerrotaan kiirineen aina seitsemän
kunnan rajapyykille, Kuhankuonoon asti.
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Rohkeasti lentoon
Ruskon kunta tarvitsee ennakkoluulotonta tulevaisuuteen tähyämistä ja tarmokasta toimintakykyä. Meneillään oleva Turun alueen
positiivinen rakennemuutos moninkertaistaa mahdollisuudet rakentaa Ruskosta elinvoimaisen, ihmisläheisen ja palveluiltaan ainutlaatuisen paikan. Vahvat kasvunäkymät lisäävät luottamusta
hahmottaa uudelleen kunnan roolia, asemaa ja ydinkyvykkyyksiä.
Tavoitteena on kehittää Ruskosta alueellinen osaamis- ja innovaatiokeskittymä ja rohkea palvelukehittämisen edelläkävijä.
Strategisilla valinnoilla pyritään löytämään uudenlaisia markkinoita sen sijaan, että kiristyvään kilpailuun vastataan parantamalla
resurssien käytön tehokkuutta. Uudet markkinat löytyvät elämyksellisten ympäristöjen rakentamisesta. Digitaaliset ratkaisut ja älyteknologia synnyttävät uudenlaista kokeilukulttuuria, joka toimii
hyvänä alustana palveluiden kehittämisessä. Uudenlaiset palveluympäristöt toimivat monimuotoisina kohtaamispaikkoina, joissa
kuntalaiset voivat löytää, rakentaa ja muokata omaa elämäntyyliään
ja luoda niihin liittyviä palveluita. Lähitulevaisuuden muutosvauhti
on huima. Kunta ei muutu itsestään, vaan menestyminen edellyttää
tavoitteellista uudistamista ja ennakkoluulotonta alueellista yhteistyötä sekä kumppanuusverkostojen rakentamista.
Elinvoima luodaan ihmisten verkostoissa, joissa uudet ideat kumpuavat arjen kokemuksista ja yksilöiden tarpeista. Kunnan ja asukkaiden välinen avoin vuorovaikutus vahvistaa aktiivista toimijuutta ja kuntaa kohtaan koettua luottamusta. Elinvoimaisen kunnan
kulmakiviä ovat kehitysmyönteinen, positiivinen ja moniarvoinen
asenneilmasto sekä uudistumishalukkuus.

Toimintaympäristö
-Muutostuulista kantokykyä

Kunnan tulevaisuus, roolit ja toimintatavat ovat muuttumassa voimakkaasti. Menestymisen edellytys on omien vahvuuksien tunnistaminen, keskeisten roolien ja painopisteiden valinta sekä rohkea
uudistumiskyky. Kunta luo itse tulevaisuuttansa ja muokkaa valinnoillaan toimintaympäristönsä kehitystä. Elinvoimaisen kunnan perusta on kuntalaisten, yritysten, järjestöjen ja yhdistysten yhteistyö.
Globaalit trendit, älykäs teknologia ja maakuntauudistus haastavat
tällä hetkellä kunnan toimintatapoja. Maakunta- sekä sosiaali- ja
terveyspalvelujen uudistuksen myötä tehtävät ja vastuu jakautuvat
uudelleen. Tämä vaikuttaa monella eri tavalla kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin, rahoitukseen, kuntajohtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin.

Palveluiden yhteiskehittämistä ja
innovaatioverkostojen rakentamista
Tulevaisuuden kunta on avoin, vuorovaikutuksellinen ja ketterä
kuntalaisten hyvinvointia ja elinkeinoelämää palveleva monikanavainen verkosto-organisaatio. Toimintaympäristö muuttuu yhä
dynaamisemmaksi ja pirstalaisemmaksi, mikä edellyttää nopeaa
reagointia ja jatkuvaa palveluiden kehittämistä. Ruskon kunnan
palvelumuotoiluprosesseissa tulee pyrkiä pois kaikista niistä toiminnoista, jotka eivät tuota riittävästi arvoa asiakkaalle ja mukana
olevalle arvoketjulle.

Olemassa olevia palveluprosesseja kannattaa tarkastella kriittisesti
ja pohtia onko niissä asiakaskokemus keskiössä prosessin kaikissa vaiheissa. Tämä onnistuu kyseenalaistamalla rohkeasti vanhat
toimintatavat ja etsimällä uusia, älykkäämpiä tapoja tuottaa palvelut asiakasystävällisemmin, helpommin ja nopeammin. Digitaalisuuden hyödyntäminen, avoin tieto ja monikanavainen tiedonkulku
edellyttävät joustavaa organisointia ja verkostomaista työtapaa.
Ulkopuolisille vaikutteille avautuminen ja kumppanuuksien laajentaminen tarjoavat monipuolisia ratkaisuja palvelukehitykselle. Kyky
innovoida yhdessä kuntalaisten kanssa elämyksellisyyttä, unelmia
ja merkityksellisyyttä sisältäviä palveluita houkuttelee mukaan monipuolisen kehittäjien joukon, joka voi synnyttää alueellisesti merkittävän innovaatioverkoston.

Kokonaiskuvan ymmärtäminen tärkeää
Muutos vaatii johtamiselta nopeasti muuttuvan toimintaympäristön omaksumista ja verkottuneessa yhteiskunnassamme olevien
ilkeiden ongelmien tunnistamista. Näitä vaikeasti ratkaistavia ja
moniulotteisia ongelmia ovat esimerkiksi kasvavat terveyserot ja
terveyspalveluiden kysynnän voimakas lisääntyminen, ilmastonmuutos, huoltosuhteen nopea muutos väestön ikääntyessä ja työttömyys. Ratkottavat ongelmat ovat olemukseltaan erilaisia kuin ennen. Globalisaatio, informaation räjähdysmäinen kasvu, tekniikan
kehittyminen ja vuorovaikutuksen nopeutuminen ovat ilkeiden ongelmien ajureita ja tehokkaita taustavaikuttimia.
Kokonaiskuvan hahmottaminen ja riippuvuussuhteiden ymmärtäminen nousee entistä tärkeämmäksi kunnan kehittämisessä. Ilkeiden ongelmien hoitaminen tulisi olla demokraattisen johtamisen

ja poliittisen päätöksenteon keskeistä sisältöä. Ongelmien ratkomiseen tulee valjastaa voimavaroja eri hallinnon alueilta ja elinkeinoelämästä sekä asukkaiden yhteisöistä. Matalan kynnyksen
vuoropuhelu ja haasteellisten asioiden äärelle pysähtyminen on
mahdollisuus löytää positiivisia ratkaisuja akuuteimpiin ongelmiin.

Muuttuva maailma, yhteiskunta ja ihminen
• Tietoyhteiskunnan aikakaudesta on
siirrytty elämysyhteiskuntaan, jossa
korostuvat tunteet, yhdessäolo,
mielenrauha ja merkityksellisyys
• Tarinatalouden aikana kuluttaja
valitsee arvopohjaansa sopivan
elämäntavan ja tarinat

• Älykkäät palvelut ja tekoälyt
kehittyvät. Robotteja rekrytoidaan
eri toimialoille moninaisiin tehtäviin
• Ruokavaliosta löytyy perinteisen
luomutuotannon lisäksi
hyönteisiä, keinolihaa ja levää

• Kivijalkapalvelut siirtyneet
sähköisiksi palveluiksi,
joita kulutetaan 24/7

• Ihmiset kiinnostuneita
innovatiivisista tavoista
tuottaa tavaroita ja palveluita,
esim. 3D tulostus

• Asiakaskokemus ja ylivertainen
käyttäjäkokemus kytkeytyneet
osaksi palveluprosesseja

• Luonto, ympäristö ja ilmastonmuutos
mietityttävät. Luonnonvarat
ehtyvät kiihtyvää tahtia

• Ihmiset haluavat itse vaikuttaa
palveluiden sisältöön ja
räätälöitävyyteen

• Monikulttuurisuus lisääntyy
ja eriarvoisuus kasvaa

• Eettisyydestä, viestinnän
läpinäkyvyydestä sekä tuotteiden
alkuperästä ja valmistustavasta
halutaan varmistua

• Väestörakenteen ja
huoltosuhteen muutos
• Tiedon vapaa liikkuminen ja
monimuotoinen digikulutus kasvussa

• Jäykät hierarkiat, auktoriteetit
ja perinteinen päätöksenteko
tuntuvat vanhanaikaisilta

• Digitalisoituminen tuo
yhteen pienimmätkin
erityisharrastajaryhmät globaalisti

• Oma hyvinvointi ja siihen liittyvät
terveys- ja hyvinvointiteknologiat
kiinnostavat

• Lähipalvelut ja -yhteisöt
koetaan tarpeellisiksi

Tahtoa ja tekoja

-Hyvinvoiva alku siivittää kasvuun

Elinvoima
Kunnan elinvoimaisuus on toiminnan tehokas ylläpitäjä ja sykkivä
sydän, joka pumppaa verisuoniston tavoin elinvoiman ja kasvun
mahdollisuuksia kaikkeen kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.
Positiivinen syke näkyy kuntalaisille monin eri tavoin maankäytön
suunnittelusta uusien asuinalueiden rakentamiseen, yritystoiminnan ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen sekä työpaikkojen
syntymiseen.
Kuntalaisten arkeen ja elinympäristöön liittyvillä ratkaisuilla ja käytännön toimilla halutaan varmistaa ruskolaisille parhaat mahdolliset puitteet turvalliseen, viihtyisään ja virikkeelliseen ympäristöön.
Ruskon ainutlaatuinen luonto- ja kaunis maaseutumiljöö kivenheiton päässä Turusta ovat asukkaiden voimavara ja alueellinen vetovoimatekijä. Liikkumis-, virkistys- ja elämyspalveluiden käytössä
tulisi hyödyntää entistä enemmän digitaalisia ratkaisuja.
Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja hyvinvoivat kuntalaiset toimivat
tärkeänä sosiaalisena pääomana. Uudet ideat syntyvät elämäntapavalintojen, kulttuurin ja osallisuuden monimuotoisessa vuorovaikutuksessa. Tulevaisuuden elinvoimaisuutta määrittelee Ruskon
kyvykkyys oivaltaa asemansa uudelleen seutukunnan rakennemuutoksessa. Erottautuminen verrokeista ja tulevaisuuden rakentaminen omista vahvuuksista käsin strategisiin valintoihin luottaen vahvistaa yhteistä tahtotilaa ja arjen aktiivista tekemistä.

Elinvoiman strategisissa tavoitteissa painotetaan väestönmuutosta, väestörakennetta, toimivien yritysten määrää, aktiivista omaehtoista kehittämistä, positiivista kuntakokemusta ja kunnan vahvaa
taloudellista asemaa.

yhteistyörakenteita ja terveyttä edistävää poikkisektorista toimintaa sekä kuntalaisten omatoimisen aktiivisuuden tukemista. Näin
lisätään yhteisön sosiaalista hyvinvointia ja luottamusta tulevaisuuteen.

Hyvinvointi

Heikko toimeentulo, sairaus, tietämättömyys ja yksinäisyys haittaavat hyvinvoinnin tavoittelua ja altistavat syrjäytymiselle tai yhteisön
ulkopuolelle jääntiä. Ottamalla kuntalaiset ja moniammatilliset sidosryhmät mukaan kehittämään hyvinvointipalveluita mahdollistuu
ennakoivan tiedon keruu. Reaaliaikaisen ja asiakaskokemukseen
perustuvan palautetiedon avulla on mahdollista suunnitella riittävän laadukkaita ja monipuolisia ennaltaehkäiseviä palvelumalleja.

Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys. Ruskon asukkaiden hyvinvointitarpeiden tulee olla kunnan kaiken tekemisen keskiössä. Investoimalla ihmiseen luomme mahdollisuuksia
kuntalaisten turvallisuuden tunteen, elämänlaadun, onnellisuuden
ja elämäntyytyväisyyden lisääntymiselle. Hyvinvointi koetaan yksilöllisesti ja se koostuu useista eri tekijöistä ja tuntemuksista. Keskeisiä hyvinvoinnin osatekijöinä ovat terveys, elinolot ja toimeentulo, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen. Yhteiskunnallisten
muutosten ja epävarmuuden keskellä korostuvat paikallisyhteisöllisyys, perheyhteisyys ja ystävyyssuhteet.
Luonnon ja siihen liittyvien arkisten elämysten koetaan tuottavan
mielihyvää ja lisäävän arjen hyvinvointikokemusta. Asuminen kauniissa ja rauhallisessa luontoympäristössä koetaan etuoikeudeksi.
Ruskon alue tarjoaa ainutlaatuisen luontomiljöön asumis- ja virkistymistarpeisiin monipuolisine retkeily- ja harrastusmahdollisuuksineen. Kuntalaisten vaatimustaso kasvaa ja he odottavat tulevaisuudessa ympäristöltään monenlaisia elämyksiä ja niitä tukevia
palveluita.
Kunnan tulee edistää monitahoisesti eri-ikäisten asukkaidensa
hyvinvointia. Se on tärkeä osa kunnan elinvoimaisuustehtävää ja
kuntastrategiaa. Tehtävä edellyttää kuntien ja maakuntien toimivia

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin kehittämisessä ovat yhteisöt,
järjestöt, yritykset, seurakunnat sekä maakunta. Kunta toimii tulevaisuudessa kuntalaisten hyvinvoinnin koordinaattorina ja hyvinvointia edistävän ympäristön luojana. Yhteisöllisyyden kokemusta
voidaan lisätä luomalla jaettuja hyvinvointitiloja, ns. asukasolohuoneita, kohtaamispaikkoja ja terveyskioskeja kuntalaisten kohtaamistiloiksi. Tuottamalla näihin matalan kynnyksen palveluita yhdessä eri toimijaryhmien kanssa, mahdollistetaan monimuotoisten
hyvinvointipalveluiden kehittyminen. Tukemalla kuntalaisten omatoimisuutta ja osallisuutta yhteisön toiminnan kehittämisessä lisätään sosiaalista hyvinvointia ja luottamusta tulevaisuuteen.
Hyvinvoinnin strategisissa tavoitteissa painotetaan lasten osalta
terveellistä, turvallista ja rauhallista ympäristöä, nuorten osalta henkistä hyvinvointia, työikäisten osalta palvelukokemusta ja ikäihmisten
osalta elämänlaatua.

Osallisuus
Osallisuutta kehitetään luomalla kokemuksellisia ympäristöjä, joissa kunta, muu verkosto ja kuntalainen tuottavat vuorovaikutuksellista dialogia. Uudenlaiset tekniset ratkaisut ja digitaalisuus mahdollistavat keskeisen ja kiinnostavan tiedon tuomisen erilaisten
asiakasryhmien tietoisuuteen. Monikanavainen viestintäympäristö
mahdollistaa läpinäkyvän ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen. Kuntalaiset haluavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin nopeasti ja
mahdollisimman vaivattomasti. Parantamalla sähköisiä palveluja
ja hyödyntämällä sosiaalista mediaa kehitetään myös kuntademokratiaa. Edustuksellisen ja suoran demokratian kytkeminen toisiinsa toimivalla tavalla on yksi tulevaisuuden kehittämishaasteista.
Kunnalla on merkittävä rooli paikallisen identiteetin luojana ja yhteisöllisen kulttuurin synnyttäjänä. Luottamuksellisen ilmapiirin ja
monimuotoisen vuorovaikutuksen kehittäminen ihmisten ja yhteisöjen välillä on Ruskon tärkeimpiä tehtäviä osallisuuden ja vaikuttavuuden varmistamisessa.
Tulevaisuus on tekemisen kysymys, jota ohjaa toimintaympäristöstä nousevat muutostarpeet. Yhteisöllisyyden merkitys ja uudenlaiset vaikuttamisen tavat lisääntyvät, kun kohderyhmäkohtaiset foorumit ovat kaikkien ulottuvilla. Kansalaisyhteiskunta on siirtymässä
verkkoon. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen
on väylä vapaaseen demokratiaan. Luomalla monia osallistumisen
väyliä kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan asioiden
valmisteluun. Ihmiset ovat innostuneita osallistumaan sellaisiin
lähellä tehtäviin päätöksiin, joilla voidaan vaikuttaa heidän omaan
hyvinvointiinsa ja elinympäristöön liittyviin asioihin. Rusko kehittyy

kuntalaisia kuunnellen, aktivoiden ja erilaisia digitaalisia vaikutusväyliä rakentaen. Keskeisenä tehtävänä on koota yhteisille sähköisille alustoille yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita turvaamaan
hyvä ja sujuva arki. Osallisuuden tunne suojaa ihmistä hyvinvoinnin
vajeilta ja syrjäytymiseltä.
Osallisuuden strategisissa tavoitteissa painotetaan vuoropuhelua,
yhdessä tekemistä, verkostoja sekä vastuunottoa itsestä ja muista.

Reittivalinta

-Vakaasti kohti tulevaisuutta ja uusia aluevaltauksia

Maailmaa muuttavat murrokset ja yhteiskunnalliset hallintouudistukset piirtävät markkina- ja palvelualuerajat uusiksi. Maakuntien
itsenäinen päätäntävalta ja resurssien kohdentamisvalta on tällä
hetkellä myrskynsilmässä. Tulevaisuuden tarkka ennakointi on epävarmaa, mutta kuntapalveluiden nykyaikaistaminen ja kehittäminen
yhdessä asukkaiden ja alueellisten toimijoiden kanssa on akuuttia.
Muutos haastaa pohtimaan mitkä ovat ne strategiset valinnat, joilla
voidaan kiristyvässä kilpailutilanteessa löytää uudenlaisia markkinoita, palveluita ja elämysympäristöjä. Niiden on kyettävä tuottamaan kunnalle ja sen asukkaille merkityksellisyyttä ja lisäarvoa.
Jotta lento kohti tulevaisuutta olisi vakaata, tulee strategisessa
reittisuunnittelussa kompassi kohdistaa rohkeasti sellaisille valloittamattomille alueille, joiden soitimella ei käydä vielä veristä kilpailua. Valppaus, ennakointi ja rohkea kokeilukulttuuri palveluiden
innovoimisessa luo etumatkaa kilpailijoihin ja auttaa tunnistamaan
uudenlaisia mahdollisuuksia rajujenkin muutospuhurien keskellä.
Vahvistamalla omaa strategista ketteryyttä osaavalla kumppanuusverkostolla syntyy pöhinää, joka vahvistaa alueen positiivista
henkeä ja Ruskon mainetta. Maine muodostaa edellytyksen, jossa
menestys on mahdollinen. Se synnyttää osaamista, vahvaa paikallista yhteisöllisyyttä ja saa parvessa aikaan tilanteen, jossa kaikki
lentävät samaan suuntaan. Kirkas yhteinen päämäärä aktivoi pitämään huolta matkantekijöiden hyvinvoinnista ja luo kunnalle voittajan tahtotilan.

Onnellinen pesä metson
kotikunnassa
-Hyvinvoivat asukkaat synnyttävät elinvoimaa
Rusko on asukkaidensa yhteisö, jossa sosiaalinen pääoma kasvaa
yhteisestä tekemisestä, avoimesta vuorovaikutuksesta ja luottamuksen rakentumisesta. Palvelukokemus muodostuu ihmisten
kohtaamisissa ja sen laatu punnitaan arjen haasteissa. Asukaslähtöisyys ja asukkaiden positiiviset vaikuttamis- ja osallistumiskokemukset ovat pohja yhteisöllisyyden, vahvan paikallisidentiteetin ja
seuturakkauden vahvistumiselle. Kuntalaisten mahdollisuudet luoda oman näköistä elämää ja samaistua alueelliseen kulttuuriin vahvistavat kunnan identiteettiä ja mainetta sekä toimivat demokratian
rakennusaineena. Ruskon kunnan tehtävänä on mahdollistaa asukkailleen onnellinen paikka elää.
Menestyneen kunnan tulevaisuus syntyy asukkaiden ajatuksista,
unelmista ja teoista. Kotiseuturakkaus syntyy tarinoista, mielikuvista ja muistoista. Jaetut mielikuvat ja kokemukset synnyttävät
kunnalle maineen. Positiivinen maine puolestaan synnyttää luottamusta ja vetovoimaa ja asemoi kunnan valintatilanteessa ensimmäiseksi. Ellei kunnalla ole hyvää mainetta, ja kiinnostavaa tarinaa,
ei se koskaan pääse ns. valintojen kentälle ja yksittäisen ihmisen
sydämeen.

Maineen ansiosta elinvoima on vetovoimaa
Mielikuvat ohjaavat valintoja ja päätöksiä. Maine rakentuu kaikessa kunnan toiminnassa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä.
Se leviää verkostoissa ja muuttaa muotoaan monikanavaisessa
viestintäympäristössä joka hetki. Hyvän maineen edellytyksenä
ovat hyvät suhteet ja verkostot. Vetovoimainen kunta houkuttelee
itselleen tärkeitä asiakas-, asukas-, yritys-, raha- ja osaamisvirtoja.
Ilman vuorovaikutusta ja vetovoimaista identiteettiä, kunta ei ole
olemassa ulkoisille sidosryhmille, eikä pysty synnyttämään sisäistä
paloa ja yhteen hiileen puhaltamista.

Kotiseutu on tunne.

Tulevaisuuden kunta menestyy, kun se pystyy synnyttämään paikan
hengen, joka säteilee vetovoimana myös ulospäin. Hyvinvointitehtävän hyvä hoitaminen synnyttää yhteisöllisyyttä, vahvistaa kipinää
ja synnyttää tekemisen palon. Positiivinen savu on aistittavissa
”paikan henkenä” ja aloitteellisena asenneilmastona. Tulevaisuuden tekeminen on alueellista elinkeinopolitiikkaa, vuorovaikutuksen
ja kohtaamisten mahdollistamista sekä innovatiivisten oivallusten
lentoon saattamista.
Asukkailleen rakkaan asuinpaikan kehittämisen resepti on yksinkertainen. Se sisältää tömäkästi yhteistä tahtoa, viisaita valintoja ja
rohkeita tekoja. Resepti toimii strategisena reittisuunnitelmana ja
matkaeväänä arjessa. Muutostuulien valjastaminen kehittämisen
kantokyvyksi serenoi vetovoimaisen soidinlaulun tavoin parhaille
yhteistyökumppaneille.

Asukkaiden kokemuksia Ruskon palveluista

ihastutti
Rakentamiseen liittyvissä palveluissa asiantuntemus
ja nopea palvelu on yllättänyt yli odotusten.
Tonttikaupat kunnantalolla sujuivat mutkattomasti ja mukavasti.
Terveyspalvelut toimivat hyvin ja hoitoon pääsee nopeasti. Ruskon
äitiys- ja perheneuvolatoiminta ja palvelu on erinomaista.
Sain niin henkilökohtaista palvelua, ettei se olisi
ikimaailmassa onnistunut isommassa kunnassa.
Olen monta kertaa yllättynyt miten hyvin täällä toimii
palvelut. Liikuntapalveluiden määrä on monipuolinen.
Kunta tuntuu läheiseltä ja asukkaistaan välittävältä.
Kuntalaisten ja oman asuinalueen ystävällisyys
ja yhteisöllisyys on omaa luokkaansa.
Ruskopäivä on mukava, rento ja viihdyttävä tapahtuma.
Sitä voisi kehittää eri kohderyhmille sopivammaksi.

kehitettävää
Paikallisliikenne Turkuun Fölillä on melko joustavaa, mutta
vuorojen lisääminen viikonloppuisin olisi paikallaan.
Kaharintielle tarvitaan pyörätie, koska nyt siellä on vaarallista liikkua.
Kaharin- ja Vahdontien risteys on ruuhka-aikana vaarallinen.
Liikenneympyrällä lisättäisiin sujuvaa kulkua ja turvallisuutta.
Ulkoilu Vainiontiellä pimeään talviaikaan oli haastavaa,
koska kymmenestä katuvalosta paloi vain kolme. Hieman
koomista, että ulkoilu keskustassa vaati otsa-/taskulampun.
Ruskolla on huonosti mahdollisuuksia saada perheen
kaksi eri-ikäistä lasta samaan hoitopaikkaan.
Ulkoilureittien vähyys keskustan tuntumassa on ollut pettymys.
Lapsiperheille voisi olla enemmän tapahtumia sekä
kesällä että talvella Ruskon urheilukentillä.
Sähköinen asiointi Ruskon kunnan sivuilla
pitäisi saada nykyaikaisemmaksi.
Kunnan nettisivut kaipaavat uudistamista ja parempaa toimivuutta.

Ruskolaisten arvostamat asiat kotikunnastaan

Hyvämaineisuus

Rauhallinen ympäristö

Lapsiystävällinen

Hyvä tonttitarjonta

Sijainti lähellä Turkua
Turun seudun joukkoliikenne, Pasi Leino

Ihana luonto ja maaseutu

Turvallinen ja läheinen

Kaikki palvelut lähellä

