
Seuraava

Kurikan strategialuonnoksen kysely

Tervetuloa vaikuttamaan yhteisen Kurikkamme strategiaan! 

Kurikan kaupungin strategiaa päivitetään ja nyt haluaisimme kuulla sinun mielipiteesi tämänhetkisestä
strategialuonnoksesta! Sana on vapaa! Jos haluat tutustua koko strategialuonnokseen, löydät sen Kurikan kaupungin
verkkosivuilta osoitteesta www.kurikka.fi/strategialuonnos 

Tässä kyselyssä voit vastata joko kaikkiin kohtiin tai vain haluamiisi kysymyksiin. Halutessasi voit vastata toisestakin
näkökulmasta täyttämällä kyselyn uudelleen. Kaikkiin kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken
arvotaan paikallisen festivaalin lippuja. Yhteystiedot jätetään erillisellä lomakkeella kyselyyn vastaamisen jälkeen.
Yhteystietoja ja vastauksia ei yhdistetä! 

Kurikan kaupungin strategian päivitysprosessi on aloitettu keväällä 2022. Helmi-huhtikuussa kaupungin strategiaa
ovat valmistelleet seminaarityöskentelyssä Kurikan kaupunginvaltuusto ja johtoryhmä. Yrittäjille, maataloustuottajille
ja kylille on pidetty strategiatyöpajoja toukokuun alussa.

Kurikan strategiatyön ohjaajana ja sparraajana toimii professori, KTT Marko Kohtamäki  Vaasan yliopiston Johtamisen
Akateemisesta yksiköstä. Kohtamäki on toiminut yksikön professorina vuodesta 2012, oppialanaan strategia. Hän on
professorin tehtävien lisäksi strategialuennoitsija ja liiketoiminnan kehittäjä.

Kurikan visioluonnos: Unelmien maaseutukaupunki

Strategialuonnoksessa Kurikan tärkeitä tulevaisuuden menestystekijöitä on tarkasteltu kolmesta näkökulmasta:
elinvoimaiset yritykset, Hyvinvoivat kuntalaiset ja Yhteistyö yli rajojen.

1. Mistä näkökulmasta haluaisit vastata kyselyyn? *

Menestystekijät

2. Kuinka tärkeinä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta pidät seuraavia
menestystekijöitä?

0= En osaa
sanoa

1= Ei lainkaan
tärkeä

2= Melko
tärkeä

3= Erittäin
tärkeä

Maaseudun kauneus ja rauha

Maksuton varhaiskasvatus

Toimiva joukkoliikenne

Laadukas perusopetus

Laadukkaat ja kohtuuhintaiset asumisen
ratkaisut

Liikunta-alueet ja ulkoilureittikilometrit

Työpaikat

Ruuhkattomuus

Kotouttamispalvelut

Kestävän kehityksen Kurikka

Luonto lähellä

Tonttivaranto

Laadukas ja monipuolinen toisen asteen
koulutus

Ystävällisyys, reilu meininki,
palveluhenkisyys

Luonto lähellä

Suorarekrytointi ulkomailta

Monisatavuotinen historia ja kulttuuriperintö

Mielestäni menestystekijöistä puuttui vielä:

3. Kuinka tärkeinä kurikkalaisten yritysten elinvoiman kannalta pidät seuraavia
menestystekijöitä?

0= En osaa
sanoa

1= Ei lainkaan
tärkeä

2= Melko
tärkeä

3= Erittäin
tärkeä

Yritysten toiminnan mahdollistaminen ja
yritysten palvelut

Päätöksenteon nopeus ja joustavuus

Laadukkaat ja kohtuuhintaiset asumisen
ratkaisut

Logistinen sijainti ja hyvät yhteydet

Aktiivinen myynti ja markkinointi

Kolme teollista kivijalkaa (metalli,
elintarvike/maatalous, energia ja biokaasu,
puutuote)

Vesivarannot

Mielestäni menestystekijöistä puuttui vielä:

4. Kuinka tärkeinä rajat ylittävän yhteistyön kannalta pidät seuraavia
menestystekijöitä?

0= En osaa
sanoa

1= Ei lainkaan
tärkeä

2= Melko
tärkeä

3= Erittäin
tärkeä

Osallistava budjetointi

Kuntalaisten osallistaminen

Yritysten, kaupungin ja hyvinvointialueen
välinen yhteistyö

Aktiivinen viestintä

Mielestäni menestystekijöistä puuttui vielä:

5. Haluatko kommentoida menestystekijöihin liittyviä asioita vielä lisää? Sana on
vapaa!

 Pakolliset kysymykset merki�y tähdellä (*)

Kaupungin asukkaan näkökulmasta

Yrittäjän näkökulmasta

Muusta näkökulmasta, mistä?

En halua määritellä

33% Valmis


