Kurikan strategiatyö
Taajamien Kurikasta
unelmien maaseutukaupungiksi
2021 - 2025

Visio /
kyvykkyydet
Aktiivinen
myynti ja markkinointi
Kolme teollista
Kivijalkaa (metalli,
elintarvike/maatalous,
energia ja biokaasu,
puutuote)

Vesivarannot

Luonto lähellä
Suorarekrytointi
ulkomailta

Yritysten toiminnan
mahdollistaminen ja yritysten
palvelut

Logistinen
sijainti ja hyvät
yhteydet

Elinvoimaiset
yritykset

Päätöksenteon
nopeus ja joustavuus

Laadukkaat ja
kohtuuhintaiset
asumisen
ratkaisut
Kestävän kehityksen
Kurikka

Tonttivaranto

Unelmien
maaseutukaupunki

Maaseudun kauneus
ja rauha
Laadukas
perusopetus

Liikunta-alueet ja
Ulkoilureittikilometrit

Hyvinvoivat
kuntalaiset
Ilmainen
varhaiskasvatus

Toimiva
joukkoliikenne

Kotouttamispalvelut
Laadukas ja monipuolinen
Työpaikat
Monisata-vuotinen
2. asteen koulutus
historia ja
kulttuuriperintö
Ystävällisyys, reilu meininki,
Ruuhkattomuus
palveluhenkisyys

Yhteistyö yli
rajojen
Osallistava
budjetointi

Kuntalaisten
osallistaminen

Yritysten,
kunnan ja
hyvinvointialueen
välinen
Aktiivinen
yhteistyö
viestintä

Lupauksemme
Kaupungin palvelut
maaseudun rauhassa

Laadukas
palveluverkko

Innovatiivinen
kehittämisen tuki

Viihtyisä
ydinkeskusta

Edullinen elämä
turvallisessa
yhteisössä

Nopea reagointi
yritysten
tarpeisiin
Osaavaa
työvoimaa
räätälöidysti

Kurikka (tavoite)
Kurikka (nykytila)

Asukkaat

Yritykset /
yhteisöt

Asiakasarvot

Tavoitteet

Unelmien
maaseutukaupunki
Asukasmäärän
kasvu

Kaupungin palvelut
maaseudun rauhassa

Asukkaiden
hyvinvointi

Asukkaat
Edullinen elämä
turvallisessa
yhteisössä

Nopea reagointi
yritysten tarpeisiin

Prosessit
Resurssit ja
osaaminen

Monipuoliset ja
edulliset
tontit

Markkinointiinvestoinnit

Selkeät, saavutettavat
ja sähköiset palvelut
Kansainvälisyyskasvatus

Yhteisöllisyys

Puhdas luonto ja
luontoharrastuspaikat

Asialle
omistautuminen

Kaupungin
palvelutarjooma
Kulttuuriperintö ja
luonnonympäristö

Talouden
tasapaino
Yritykset / yhteisöt

Viihtyisä
ydinkeskusta

Tehokas ja
tarkoituksenmukainen
palveluverkko
Yhden luukun
periaate

Työpaikkojen määrän
kasvu

Innovatiivinen
kehittämisen tuki

Ketterä
päätöksenteko

Konserniohjauksen
kehittäminen

Yritysten
houkutteleminen

Reilu ja avoin
johtajuus

Yritysvaikutusten
arviointi

Yritysneuvonta
Laadukkaat
vuokra-asunnot

Osaava
henkilöstö
Vaihtoehtoiset
energiamuodot

Osaavaa
työvoimaa
räätälöidysti

Kurikan
Kampus

Vakaa
työmarkkina

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet
Tavoitteet

Mittarit

Asukasmäärän kasvu
Asukkaiden hyvinvointi

• Asukasluku (muutos %)
• Maan sisäinen muuttoliike
• Hyvinvointikertomuksen mittareista
2 keskeisintä

• Kurikan kaupungin markkinointi kokonaisuutena
• Keskustan kehittäminen viihtyisämmäksi / Viihtyisät kuntakeskukset, kaupunkimainen keskus /
Vanhan kaupungintalon tontin ja torialueen kehittäminen
• Julkisen ja henkilöliikenteen kehittäminen
• Asukkaiden ja yhdistysten osallistaminen kunnan kehittämiseen
• Jokirantamaisemien kehittäminen
• Investoinnit vapaa-ajan palveluihin, liikunta- ja virkistysalueiden kehittäminen
• Yhteisöjen tukeminen, yhdistysfoorumit, koordinaattorin palkkaaminen
• 65+ liikuntapalvelusetelin ja siihen liittyvän testauksen jatkaminen
• Vuokra-asuntotuotannon lisääminen
• Kumppanuuden kehittäminen kumppanuuspöytä
• Hankkeiden tuotteistaminen

• Työpaikkojen määrä
• Yritysten toimipaikkojen määrä
• Avointen työpaikkojen määrä

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omistajastrategian kehittäminen
Uusiutuvan energian ja bioteknologioiden Kurikka
Yritysten aktiivinen houkutteleminen
Teollisuustonttien kaavoittaminen / monipuolinen tonttivaranto
Vuokratiloja yrityksille
Yritysvaikutusten arviointityökalu käyttöön
Kokeilu: Aloittavan yrittäjän selviytymispaketti
TKI-verkostoissa osallisuus
Raskaan liikenteen palveluiden kehittäminen

• Omavaraisuusaste
• Hiilineutraalisuus

•
•
•
•

Kumppanuuksien kehittäminen
Infraselvitys
Kaukolämpö Oy:n roolin vahvistaminen
Uusiutuvien bioteknologioiden Kurikka

Työpaikkojen määrän kasvu

Energiauudistus

Toimenpiteet

Polku
Kaunein
maaseutukaupunki

Keskustan kehittäminen
viihtyisämmäksi
Uudistuvat toimintatavat ja
palveluverkot

Asukkaiden osallistaminen
kunnan kehittämiseen
Jokirantamaisemien
kehittäminen

Investoinnit vapaa-ajan palveluihin
Teollisuustonttien kaavoittaminen /
monipuolinen tonttivaranto

Yritysvaikutusten arviointityökalu käyttöön

Elinvoimaiset
yritykset

Yritysten aktiivinen
houkutteleminen
TKI-verkostoissa osallisuus

Hyvinvoivat
kuntalaiset

Uusiutuvan
energian
Kurikka

Päiväkoti- ja kouluverkon
rakenteen uudistaminen

Vuokratiloja yrityksille
Kokeilu: Aloittavan yrittäjän selviytymispaketti

Julkisen ja henkilöliikenteen
kehittäminen

Asukkaiden osallistaminen
kunnan kehittämiseen

Uusiutuvan energian Kurikka
Uusiutuvien bioteknologioiden Kurikka

2023

Vuokra-asuntotuotannon lisääminen

Kumppanuuksien kehittäminen
Infraselvitys

2024

2025

2030

