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Mistä Siikainen tunnetaan vuonna 2030?
Mistä Siikainen tunnetaan vuonna 2030?
Mistä Siikainen tunnetaan vuonna 2030?

Mitkä asiat Siikaisissa ovat kehittyneet hyvään suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana?

Mitkä asiat Siikaisissa ovat kehittyneet hyvään suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana?
Mitkä asiat Siikaisissa ovat kehittyneet hyvään suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana?

Mitkä asiat
asiatSiikaisten
Siikaistenlähiseudulla
lähiseudullaovat
ovatkehittyneet
kehittyneet
hyvään
suuntaan?
Mitkä
hyvään
suuntaan?
Mitkä asiat Siikaisten lähiseudulla ovat kehittyneet hyvään suuntaan?
Miten Siikaisissa tulisi suhtautua kuntaliitokseen?
Miten Siikaisissa tulisi suhtautua kuntaliitokseen?
1) Kuntaliitosta tulisi valmistella valtuustokauden 2021-2025 aikana
2)
mikäli kunta ei pysty
ylläpitämään
1) Kuntaliitosta
Kuntaliitosta tulisi
tulisi valmistella,
valmistella valtuustokauden
2021-2025
aikananykyistä palvelurakennetta
kohti
valtion
kriisikuntamenettelyä
(nsnykyistä
pakkoliitos)
2) ajautumatta
Kuntaliitosta taloudellisesti
tulisi valmistella,
mikäli
kunta
ei pysty ylläpitämään
palvelurakennetta
3) Kuntaliitosta
ei
tule
valmistella,
vaikka
se
tarkoittaisi
verotuksen
ja
taksojen
nousua ja palveluiden
ajautumatta taloudellisesti kohti valtion kriisikuntamenettelyä (ns pakkoliitos)
3) karsintaa
Kuntaliitosta ei tule valmistella, vaikka se tarkoittaisi verotuksen ja taksojen nousua ja palveluiden
4) vapaa
vastaus, perustelu ______________________________________
karsintaa
4) vapaa vastaus, perustelu ______________________________________
Mikäli kuntaliitosta valmisteltaisiin, mikä naapurikunta olisi paras liitoskumppani?
Mikäli kuntaliitosta valmisteltaisiin, mikä naapurikunta olisi paras liitoskumppani?
Laita naapurit paremmuusjärjestykseen (1,2,3) ja perustele halutessasi vastauksesi.
Laita naapurit paremmuusjärjestykseen (1,2,3) ja perustele halutessasi vastauksesi.
KANKAANPÄÄ
MERIKARVIA
POMARKKU
KANKAANPÄÄ

MERIKARVIA

POMARKKU

Minkälaisia vaikutuksia kuntaliitoksella olisi mielestäsi seuraaviin asioihin?
Merkitse
allavaikutuksia
olevaan taulukkoon
Minkälaisia
kuntaliitoksella olisi mielestäsi seuraaviin asioihin?
+
myönteinen
vaikutus
/
0 ei vaikutusta / - kielteinen vaikutus
Merkitse alla olevaan taulukkoon
+ myönteinen vaikutus / 0 ei vaikutusta / - kielteinen vaikutus
KANKAANPÄÄ
MERIKARVIA
yhdistys- ja harrastustoimintaa
KANKAANPÄÄ
MERIKARVIA
yritystoiminta
yhdistys- ja harrastustoimintaa
asuminen
ja rakentaminen
yritystoiminta
koulu
ja päiväkoti
asuminen
ja rakentaminen
kirjasto,
kansalaisopisto,
koulu ja päiväkoti
liikunta- ja nuorisopalv.
kirjasto, kansalaisopisto,
verot,
maksut
ja taksat
liikuntaja nuorisopalv.
päätöksenteko,
verot, maksut jakuntalaisen
taksat
vaikutusmahdollisuudet
päätöksenteko, kuntalaisen
vaikutusmahdollisuudet
Voit halutessasi perustella vastaustasi:
Voit halutessasi perustella vastaustasi:

POMARKKU
POMARKKU
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Mitkä Siikaisten kunnan palvelut voitaisiin mielestäsi siirtää järjestettäväksi muutoin kuin kunnan omana
toimintana ja jopa niin, että palvelu ei ole saatavilla omassa kunnassa?
toiminta

kyllä /
ei

täsmennys/perustelu halutessasi

päiväkoti
esiopetus ja alakoulu (vuosiluokat 0-6)
yläkoulu (vuosiluokat 7-9)
kirjasto
liikuntapaikkojen ylläpito
valtionhallinnon asiointipiste (kela)
rakennusvalvonta

Olisiko yrityksesi /yhdistys, jossa toimit, valmis ottamaan tehtäväkseen korvausta vastaan jostakin nyt kunnan huolehtimasta, ei-viranomais tehtävistä (esimerkiksi kiinteistönhuoltopalvelut, vesilaitoksen
Olisiko yrityksesi
/yhdistys,
jossa
toimit,
valmis ottamaan tehtäväkseen korvausta vastaan jostakin nyt
varallaolo)?
Mikäli kyllä,
muista
lisätä
yhteystietosi.
kunnan huolehtimasta, ei-viranomais tehtävistä (esimerkiksi kiinteistönhuoltopalvelut, vesilaitoksen
varallaolo)? Mikäli kyllä, muista lisätä yhteystietosi.
Olisitko sinä tai yrityksesi kiinnostunut ostamaan kunnalta vuokrakiinteistön ja kehittämään vuokra-asuntoOlisitkokunnassa?
sinä tai yrityksesi
kiinnostunut
kunnalta vuokrakiinteistön ja kehittämään vuokrapalveluita
Mikäli kyllä,
muista ostamaan
lisätä yhteystietosi.
asuntopalveluita kunnassa? Mikäli kyllä, muista lisätä yhteystietosi.

Olisitko
kiinnostunut
ostamaan
ja saneeraamaan
vanhan
huonokuntoisenkunnanviraston
kunnanvirastonyritystoimintaasi
Olisitko
kiinnostunut
ostamaan
ja saneeraamaan
vanhan
huonokuntoisen
tai muuta
käyttöä
kyllä, muista lisätä yhteystietosi.
tai yritystoimintaasi
muuta käyttöä varten?
Mikäli
kyllä,varten?
muista Mikäli
lisätä yhteystietosi.

Miten hankkisit kunnalle lisää tuloja?
Miten hankkisit kunnalle lisää tuloja?

Muut terveiset?
Muut terveiset?

