
 

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kaupunkijaoston toimintaohje  
 
Leader Pohjois-Kymen Kasvu on hallituksen kokouksessa 30.12.2014 päättänyt perustaa kaupunkijaoston. 
Kaupunkijaoston toimintaohje on hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.6.2015.  
 
Kymenlaakson kansalaistoimijalähtöisen paikalliskehittämisen toimintasuunnitelman 2014 - 2020 on 
laadittu vuonna 2014 Kotkan ja Kouvolan kaupunkialueiden toimijoiden yhteistyönä. Pohjois-Kymen Kasvu 
ry:n kaupunkijaosto seuraa toimintasuunnitelmaan kirjattujen kaupunkialueille kohdistuvien 
toimenpiteiden toteutumista Kouvolan osalta. Jaosto toimii Pohjois-Kymen Kasvun hallituksen alaisena ja 
noudattaa yhdistyksen sääntöjä.   
 

1. Jaoston asettaminen ja toimikausi 
Jaoston toimikausi on kalenterivuosi.  
Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallitus nimeää järjestäytymiskokouksessaan jaostoon 6-8 jäsentä. 
Kaupunkijaostoon nimetään P-K Kasvun hallituksen edustajat, Kouvolan kaupungin edustaja ja 
muut edustajat keskusta-alueen asukaslähtöistä toimintaa edistävistä yhdistyksistä tai yksityisistä 
henkilöistä (esim. asukasyhdistykset, nuoriso/ opiskelija- yhdistykset, muut yhdistykset).  
Puheenjohtaja nimetään jaoston nimeämisen yhteydessä. Jaoston sihteerinä toimii P-K Kasvun 
toimihenkilö. Jaosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. 
Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset maksetaan Pohjois-Kymen Kasvu ry:n yleisen kokouksen 
päätöksen mukaisesti.  

 
2. Päätösvalta ja päätöksenteko 

Jaosto esittää toimenpiteitä keskusta-alueen kansalaistoimijalähtöisen toiminnan kehittämiseksi ja 
yhteistyöverkostojen toiminnan edistämiseksi. Esitysten perusteella toteutettavat 
jatkotoimenpiteet päätetään hallituksen toimesta mikäli niiden toteuttaminen edellyttää virallista 
päätöstä P-K Kasvun osalta. 
Jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jaoston jäsenistä on 
paikalla.  
Asiat päätetään normaalin kokousmenettelyn ja yhdistyslain mukaisesti. Esteellisyydestä on 
voimassa mitä hallintolaissa säädetään. Kaupunkijaoston on pyrittävä päätöksenteossa 
yksimielisyyteen. Erimielisissä päätöksissä päätöksen tekeminen siirtyy Pohjois-Kymen Kasvun 
hallitukselle. 

 
3. Jaoston resurssit 

Mahdollisten keskusta-alueella toteutettavien toimenpiteiden resurssit määritellään yhdistyksen 
toimintasuunnitelman ja talousarvion yhteydessä syyskokouksessa. Toiminnan kustannukset ovat  
P-K Kasvun yhdistyksen kustannuksia tai mahdollisten hankerahoitusten kustannuksia. 
Maaseutuohjelman rahoitusta ei ole mahdollista käyttää Kouvolan keskusta-alueen kehittämiseen. 
Kaupunkijaostolla ei ole valmiina muita erillisiä rahallisia resursseja. 
 
Tehtävät ja jaoston toiminnan seuranta 
Jaostojen tehtäviä vastuualueellaan ovat mm. 

o seurata Kymenlaakson kansalaistoimijalähtöisen paikalliskehittämisen 
toimintasuunnitelman 2014 - 2020 toteutumista Kouvolan osalta 

o edistää toimintasuunnitelman toteutumista  
o toimia tarvittaessa P-K Kasvun hallinnoimien kaupunkialueiden asukaslähtöisten 

hankkeiden ohjausryhmänä ja/tai tukena  



 
o seurata Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti -strategiaan kirjattujen 

kaupunkialueiden toimenpiteiden toteutumista (strategian rahoitus kohdistuu 
maaseutualueille). 

 
Toimenpiteitä toteutetaan mahdollisimman paljon yhteistyössä yhdistyksen muun toiminnan kanssa 
siten, että tehtävät tulee hoidettua mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. 
 

Jaoston toimintaa seurataan: 
o jaoston pöytäkirjat toimitetaan P-K Kasvun hallitukselle tiedoksi 
o jäsenkunnan ja asiakkaiden palautteen perusteella 

 
4. Kokoontuminen 

Kokouskutsun antaa jaoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jaosto kokoontuu tarpeen 
vaatiessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouskutsut toimitetaan viikkoa ennen 
kokousta sähköpostilla kaikille asianosaosille. Liitteet toimitetaan sähköpostilla tai muulla erikseen 
sovittavalla tavalla. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja kokouksen osanottajista valitaan 
pöytäkirjantarkastaja tarkistamaan pöytäkirja. 
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Asiat 
käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokous toisin päätä. Kokouksessa voidaan 
ottaa käsiteltäväksi sellainenkin asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.  
 


