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Kurikan kaupunki kutsuu kuntalaisia ja
yhteisöjä vaikuttamaan tulevaan
kaupunkistrategiaan

Kurikan kaupunki tiedottaa 7.6.2022

Kurikan kaupungin strategiapäivityksen luonnos on avattu vapaasti
kaupunkilaisten sekä muiden kaupungissa toimivien kommentoitavaksi.

Sähköinen strategiakysely  Kurikan strategialuonnos

Strategialuonnosta voi kommentoida
verkkolomakkeella Webropol-järjestelmässä

paperiversiona kaupungin kirjastoissa sekä Asu ja Elä -messuilla Kurikan
kaupungin osastolla.

sosiaalisen median kanavissa strategia-aiheisia julkaisuja
kommentoimalla

Kommentteja strategialuonnokseen voi antaa keskiviikosta 8.6.2022 aina
keskiviikkoon 22.6.2022 saakka. Vastanneiden ja yhteystietonsa
jättäneiden kesken arvotaan lippuja paikalliselle festivaalille.

Strategian päivityksen eteneminen Kurikassa
Strategia on kaupungille tärkeä pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ohjaa
johtamista ja päätöksentekoa. Kurikan kaupungin edellinen strategia on
hyväksytty syksyllä 2018, ja päivitysprosessi on aloitettu keväällä 2022.
Kaupungin strategiapäivitystä ovat valmistelleet Kurikan kaupunginvaltuusto
ja johtoryhmä professori Marko Kohtamäen (Vaasan yliopisto) johdolla.
Yrittäjiä, maataloustuottajia ja kylien edustajia on osallistunut Kurikan
Kampuksella järjestettyihin avoimiin strategiatyöpajoihin toukokuun alussa.

Kurikan kaupungin strategiatyön ohjaajana ja sparraajana toimii professori,
KTT Marko Kohtamäki Vaasan yliopiston Johtamisen Akateemisesta
yksiköstä. Kohtamäki on toiminut yksikön professorina vuodesta 2012,
oppialanaan strategia ja on professorin tehtävien lisäksi strategialuennoitsija
sekä liiketoiminnan kehittäjä. Hän vetää strategiaprosesseja niin
julkisorganisaatioissa kuin yrityksissäkin. Kohtamäki toimii myös vierailevana
professorina Luulajan Teknillisessä yliopistossa Ruotsissa sekä USN Business
Schoolissa Norjassa.

Sähköinen strategiakysely  Kurikan strategialuonnos

Kategoriat:  Kyselyt  Tiedotteet
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