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1.1

POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTAALUEEN KUVAUS
Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alue
2014–2020

Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alue sijaitsee Kouvolan
seutukunnassa pohjoisessa Kymenlaaksossa.
Iitti
Iitti on vuonna 1539 perustettu 6 981 asukkaan kunta
Kouvolan ja Lahden kaupunkiseutujen välissä. Iitin kirkonkylä sijaitsee kolmen järven välisellä harjulla ja on tunnettu luonnonkauneudestaan. Iitin keskustaajama Kausala
sijaitsee rautatien ja vt 12 varrella, josta Helsinkiin pääsee
junalla useasti päivässä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
rakennukset, hoidetut pihapiirit ja mm. Iitin musiikkijuhlat
antavat Iitille matkailullista arvoa. Iitin kunnassa panostetaan perheyrittäjyyteen, asumiseen, palveluihin ja elämystuotteisiin.
Kymijoen
rannoilla ja sen laajoilla
järvialueilla on lähes
2600 vapaa-ajan asuntoa.

Kouvola
Kouvola on 86 926 asukkaan maaseutumainen
kaupunki Kymenlaaksossa. Vaikka Kouvolan
ydinkeskusta on tiivis, löytyy vanhojen kuntien alueelta
runsaasti virkeitä maaseutukyliä ja taajamia. Kouvolalle
tärkeä elementti on rautatie; Kouvola on Euroopasta Aasiaan johtavan Trans-Siperian radan merkittävä risteysasema. Elimäen alue on vilkkaasti liikennöidyn valtatie
6:n varrella. Se koostuu historiallisesta kirkonkylästä,
Korian teollisuus- ja kauppakeskuksesta sekä kulttuurin
muovaamasta maaseutualueesta. Jaalan alue on Kouvolan vesirikkain alue. Jaalan asutuksen ja viljelymaiseman
painopiste on taajaman eteläosassa, alueen läpikulkevan
toisen Salpausselän eteläpuolella. Jaalan alueella sijaitsee
lähes puolet Kouvolan vapaa-ajan asunnoista. Valkealan
alue on merkittävää mökkiseutua, sillä siellä sijaitsee
myös lähes puolet Kouvolan vapaa-ajan asunnoista. Alueella sijaitsee myös luontomatkailukohde Repovesi.
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Kuusankosken alue on palveluiltaan kattava taajama
lähellä Kouvolan keskusta-aluetta. Aluetta halkoo Kymijoki, jonka varrella on kävelyteitä ja puistoalue. Voikkaan ja
Kymintehtaan sulkemiset vuosina 2005-2006 aiheuttivat
suoraan useiden satojen, kerrannaisvaikutuksiltaan tuhansien työpaikkojen menetyksen. Kuusaanniemellä sijaitsevat UPM:n Kymin paperitehdas ja sellutehdas jatkavat toimintaansa ja niissä on tehty mittavia investointeja.
Nykyään Voikkaan tehdasalueelle on sijoittunut lukuisia
pieniä yrityksiä. Anjalankosken alue on komean Kymijoen varrella ja sen päätaajamia ovat Inkeroinen ja Myllykoski. Alueella on paljon teollisuutta, joista erityisesti
Stora Enson Anjalan paperi- ja kartonkitehtaat ovat edelleen suuria työllistäjiä.

1.2

Perustelut aluerajaukselle

Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alueeseen ohjelmakaudella 2014–2020 sisältyvät Kouvolan kaupunki (sis. uutena
myös entinen Anjalankoski) ja Iitin kunta. Näin koko Kouvolan kaupungin alue kuuluu yhden Leader-ryhmän alueeseen. Tätä ovat esittäneet entisen Anjalankosken kylien
edustajat, Kouvolan kylien neuvottelukunta ja Kouvolan
kaupunki.
Iitin kyläasiain neuvottelukunta on esittänyt Iitin sisällyttämistä Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alueeseen huolimatta Iitin kunnan mahdollisesta maakuntavaihdoksesta.
Sama kanta on myös Iitin kunnanvaltuustossa.
Maaseutualueiden lisäksi Kasvun toiminta-alueeseen
sisältyvät Kouvolan keskusta-alueet (noin 40 000 asukasta). Pohjois-Kymen Kasvu on kartoittanut kaupunkialueilla
ja taajamissa tarvetta paikalliskehittämisen tukemiseen.
Myönteistä viestiä on saatu mm. Kerkko-verkostolta (Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri, Anjalankosken Työttömät, Kymenlaakson Martat yms.). Kouvolan Korttelikotiyhdistys, Kouvolan Seudun Työttömät, Pohjois-Kymen
Setlementti, Kaunisnurmi-seura, Anjalankosken Yrittäjät ja
asukasyhdistykset pitävät keskusta-alueiden asukaslähtöistä kehittämistä tärkeänä. Kalatalous-Leaderin tarpeellisuus on tuotu esille mm. Kouvolan kaupungin, Kymenlaakson kalatalouskeskuksen ja Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa.

1.3

Väestö ja työllisyys

Kouvolan seudulla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 93
907 asukasta (Kouvola 86 926, Iitti 6 981). Väestöennusteen mukaan seutukunnan asukasmäärä laskee vuoteen
2040 mennessä noin 7000 hengellä. Maahanmuuttajien
määrä on noussut Kouvolan seudulla viime vuosina. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 Kouvolan seudulla oli
yhteensä 2 337 (Kouvola 2 260, Iitti 77) maahanmuuttajaa.
Vapaa-ajan asukkaat ovat merkittävä vahvuus monille
maaseutukylille. Kouvolassa vapaa-ajan asuntoja on 7 729
kpl ja Iitissä 2593. Iitissä väkimäärä kaksinkertaistuu kesäasukkaiden myötä, vaikka Kouvolassa mökkejä onkin
enemmän. Väestömäärä Kouvolan seudulla kasvaa kesäisin lähes 60 %. Iitissä ulkopaikkakuntalaiset omistavat
mökkejä huomattavasti enemmän kuin paikkakuntalaiset.
Kouvolassa paikkakuntalaisten omistamia mökkejä on
hieman enemmän kuin ulkopaikkakuntalaisten. Tilastoissa
eivät näy lukuisat epäsäännölliset vapaa-ajan asukkaat,
jotka vierailevat mökeillä satunnaisemmin.
Kouvolan seudulla eniten työpaikkoja on paperi- ja
metalliteollisuudessa. Puolustusvoimat on merkittävä
työllistäjä Kouvolassa (varuskunnat Vekaranjärvellä ja
Utissa). Iitin osalta työssäkäynti on viime vuosina suuntautunut voimistuvasti länteen. Kouvolan seutukunta on
valittu kahdesti äkillisen rakennemuutoksen alueeksi mm.
UPM:n Voikkaan ja Myllykosken paperitehtaiden sulkemisen johdosta. Viimeisten viiden vuoden sisällä Kouvola on
menettänyt noin 5000 työpaikkaa. Työttömien osuus
työvoimasta Kouvolan seudulla on 15 %.
Kouvolan seudulla on yhteensä vajaa 4700 yritystä.
Eniten yrityksiä on tukku- ja vähittäiskaupan ja rakentamisen toimialoilla. Lisäksi teollisuuden ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla toimii runsaasti yrityksiä.

1.4

Elinkeinot

Uusia elinkeinoja ovat uusiutuva energia ja puurakentaminen. Kouvolan seudulla on Suomen ensimmäinen kaupallinen biokaasulaitos, joka tekee lämpöä muun
muassa biojätteestä. Heinola-Kouvola-vesiväylähankkeen
(Kimolan kanavan sulutus ja kunnostus) tuo toteutuessaan
uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Alueen tavoitteena on luoda puutuoteteollisuudelle
ja puurakentamiselle toimintaedellytyksiä, kehittämismahdollisuuksia ja koulutusta.
Matkailun kausiluontoisuus ja painottuminen kesäkauteen on tyypillinen piirre Kouvolan seutukunnalle. Kouvolan seudulle on tehty matkailun master plan, jonka avulla
Kouvolan seudun matkailua jatkossa kehitetään. Kouvolan
seudun matkailun mahdollisuutena nähdään venäläiset
matkailijat, joiden määrä on Kouvolan seudulla lisääntynyt. Myös luontomatkailijat erityisesti Hollannista ja Saksasta nähdään potentiaalisina asiakkaina mm. Repovedel2

lä ja Kymijoella. Venäläisiä matkailijoita käy Kouvolan
seutukunnalla ostosmatkoilla ja venäläisomistuksessa on
vapaa-ajan asuntoja.
Luovat alat ovat kasvava alue ja luovien alojen yrittäjät
ovat potentiaalisia maallemuuttajia. Yrittäjiä houkuttelevat maaseudun edulliset kustannukset ja paremmat mahdollisuudet kokeilevaan luovaan työhön virikkeellisessä
luontoympäristössä. Luovien alojen yrityksiä KaakkoisSuomessa ovat muun muassa tapahtumia järjestävät
yritykset, viestintä- ja markkinointiviestintäyritykset, taide- ja käsityöalan yritykset sekä elämysmatkailuun ja
kulttuurituotantoon keskittyneet yritykset. Myös peliala
on kasvussa.
Maa- ja yksityismetsätalous ovat maaseudun keskeisiä elinkeinoja. Kymenlaakso on eteläisen sijaintinsa vuoksi maan parhaimpia viljelysalueita. Viljanviljely ja lypsykarjatalous ovat vallitsevat tuotantosuunnat kaakkoissuomalaisilla maatiloilla. Kaakkoissuomalaisista metsistä yksityisomistuksessa on 84 % ja valtion ja yhtiöiden omistuksessa 16 %. Alueelle tehtävät metsäteollisuuden investoinnit kasvattavat yksityismetsätalouden mahdollisuuksia.
Luomu- ja lähiruoka ovat nosteessa; kuluttajat vaativat
laatua ja kiinnittävät huomiota ekologisiin seikkoihin.
Luomu- ja lähiruoan kysyntä kasvaa jatkuvasti ja niiden
saaminen suoraan pellolta pöytään on tulevan ohjelmakauden trendi. Kymenlaakson luomutuotanto keskittyy
peltoviljelyyn; viljaan, sekä öljy- ja palkokasveihin. RuokaKouvola 2020 -visiossa ennakoidaan alueen kotitalouksien
lähiruoan käytön kasvavan huomattavasti vuoteen 2011
verrattuna. Kymenlaaksossa on noin 120 lähiruokaa jalostavaa yritystä ja valtaosa tuotteista menee myyntiin pääkaupunkiseudulle, vaikka alueen päivittäistavarakaupat
ottavat lähiruokatuotteita valikoimiinsa melko hyvin.
Kuntaliitoksen myötä kunnalliset palvelut (koulut, terveydenhuolto) entisissä maaseutukunnissa ovat vähentyneet ja keskittyneet Kouvolan keskusta-alueille. Kaupalliset palvelut ovat taajamissa. Palveluiden tuotantoon kehitetään alueella uusia toimintatapoja ja tuottajia.
Vesihuolto-osuuskuntia Kouvolassa on noin 50 ja niiden
yhteenliittymänä Kouvolassa toimii Kouvolan vesiosuuskunnat ry. Iitissä vesiosuuskuntia on muutamia. Kouvolassa yksityisteitä on yhteensä noin 2000 km, Iitissä 530
km. Alueella on useita yksityistiekuntia. Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu rakentaa parhaillaan mittavaa valokuituverkkoa Kouvolan ja Iitin maaseutualueille ja taajamiin.
Valokuidun avulla internet-yhteydet maaseudulla paranevat ja parantuneiden tietoliikenneyhteyksien avulla saadaan uusia sähköisiä palveluita ja mahdollistetaan muun
muassa etätyöskentely ja -opiskelu, vanhuspalveluita,
etävalvontaa jne. Samalla saadaan rapistuva puhelinverkko päivitettyä 2000-luvun viestintäpalveluihin.

1.5

Kylä- ja asukasyhdistystoiminta Kouvolan seudulla

Kyläyhdistyksiä tai saman toimintaperiaatteen omaavia
yhdistyksiä Kouvolan seutukunnalla on yhteensä n. 69
(Iitti 9 kpl ja Kouvola n. 60 kpl). Sekä Iitissä että Kouvolassa toimivat kylien yhteistyöelimet: Iitin kyläasiainneuvottelukunta ja Kouvolan kylien neuvottelukunta. Niiden
tarkoituksena on muun muassa kunnan ja kylien sekä
kylien välisen yhteistyön lisääminen. Koko Kymenlaakson
kattava maakunnallinen kylien yhteenliittymä on Kymenlaakson kylät ry. Myös Kouvolan keskusta-alueilla on toimivia asukasyhdistyksiä.
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2.1

POHJOIS-KYMEN KASVUN EDELLISTEN
OHJELMAKAUSIEN ANALYYSIA JA ARVIOINTIA
Yleistä toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta

Pohjois-Kymen Kasvu on toiminut ensisijaisesti aluekehittäjän roolissa. Verkostotyöskentely ja kumppanuus ovat
pääasiallinen toimintatapa, verkostot vaihtuvat kulloisenkin asiasisällön mukaan. Kasvu on sopimuskumppanina
mm. Kouvolan seudun Seudullisissa yrityspalveluissa (SeutuYP). Tiivistä yhteistyötä on tehty Kymenlaakson Kylien,
naapuritoimintaryhmien ja Kouvolan kylien neuvottelukunnan kanssa sekä Iitin kyläasiainneuvottelukunnan
kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Kouvolan
kaupunki ja Iitin kunta. Yhteistyötä on tehty mm. Kouvolan elinkeinopalvelujen ja maaseutupalvelujen sekä yhteisötyöpalvelujen kanssa.
Pohjois-Kymen Kasvu on osallistunut 2011–2012 maaseutuverkoston järjestämään laatujärjestelmäkoulutukseen.
Koulutuksessa on laadittu laatu- ja johtamisjärjestelmä,
jota päivitetään auditointien pohjalta.
Pohjois-Kymen Kasvun kautta rahoitetuilla hankkeilla on
saatu pidempiaikaista vaikuttavuutta, on luotu esimerkiksi
uusia kulttuuritapahtumia, jotka hankerahoituksen jälkeen pyörivät omalla tulorahoituksella tai muulla ulkopuolisella rahoituksella. Elinkeinollisia vaikutuksia on syntynyt
myös siten, että hankkeiden ostot keskittyvät omalle
alueelle. Asukaslähtöinen kehittämistyö on saanut jalansijaa myös muissa organisaatioissa Pohjois-Kymen Kasvun
toiminnan ansiosta. Leader-ryhmä on tuonut
alueelle
aidosti ruohonjuuritason toimijoiden tarpeisiin ja osaamiseen perustuvan, alhaalta-ylös suuntautuvan kehittämistyön toimintamallin.

2.2

Ohjelmakausi 2000–2006

Käytännön toiminta starttasi ohjelmakaudella 2000–2006
vasta kesällä 2001. ALMA-ryhmänä Pohjois-Kymen Kasvun
keskeisimmät tulokset on saavutettu toimintaympäristön
kehittämisessä sekä henkisen ja sosiaalisen pääoman
kasvuna. Maaseudun asukkaiden elinolosuhteita ja samalla myös yritysten toimintaedellytyksiä on kohennettu
lukuisilla infrastruktuuriin kohdistuvilla toimilla. Yhdistys3

ja hanketoimintaan sekä esimerkiksi paikalliskulttuurin
tuotteistamiseen ja tapahtumien järjestämiseen liittyvä
osaaminen on kasvanut. Esimerkiksi talkootöiden vaikutuksena asukkaiden keskinäisen luottamuksen voidaan
olettaa parantuneen (sosiaalinen pääoma). Kasvun ensimmäiselle ohjelmakaudelle asetetut laadulliset tavoitteet ovat toteutuneet ja jopa ylittyneet. Työ on myös
tuottanut sellaisiakin tuloksia ja vaikuttavuutta, mitä ei
ole osattu odottaa ohjelmaa kirjoitettaessa. Ohjelmakauden 2000–2006 koko myöntövaltuus (4,2 milj. euroa)
saatiin sidottua.

2.3

Ohjelmakausi 2007–2013

Kunnat ovat suhtautuneet myönteisesti Leader-työhön.
Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa tutkimushankkeissa on ollut hedelmällistä. Näin on saatu ajankohtaista tietoa toimintaympäristön muutoksista ja Leader-ryhmän toiminnasta
sekä vertailupohjaa muista kuntaliitoskunnista. Kertyneen
tutkimustiedon pohjalta on saatu toimintaa kehitettyä ja
on paremmin voitu valmistautua EU:n uuteen ohjelmakauteen 2014-2020. Samalla on tiivistynyt kuntayhteistyö.
Myönteistä on yhteistyö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
kanssa.
Hankeaihioista ei ole ollut pulaa kuluvalla ohjelmakaudella. Valmistelussa on ollut lukuisa joukko hanke- ja yritystukiaihioita. Pulaa on ollut hankkeiden hallinnoinnin vastuulleen ottavista tahoista. Lisäksi toisinaan on ollut ongelmia hankkeiden yksityisrahoituksessa. Tukitasoja ei ole
voitu pitää lain sallimissa ylärajoissa, koska on jouduttu
huolehtimaan ohjelmakauden yksityisrahoituksen vaatimuksen täyttymisestä (35 % kokonaisrahoituskehyksestä).
Yritystukikyselyjä on ollut runsaasti, mutta monet niistä
ovat kaatuneet hakijan ikään, toimialaan, kilpailutilanteeseen, suunnitellun yritystoiminnan harrastusmaisuuteen
tai alhaiseen tukiprosenttiin. Yleinen taloudellinen tilanne
on vaikeuttanut yritysten oman yksityisrahoituksen hankkimista.
Molempien koordinointihankkeiden käytännön toteutus
on sujunut ongelmitta, vaikka alahankkeiden toteuttajina
on useita uusia pieniä toimijoita. Saatu palaute alahankkeilta on ollut erittäin myönteistä. Kädestä pitäen tapahtuva henkilökohtainen neuvonta on koettu tarpeelliseksi,
mutta samalla se on sitonut tuntuvasti myös toimintaryhmän resursseja.
Uuden Kouvolan synty 1.1.2009 näkyy edelleen PohjoisKymen Kasvun toiminnassa. Yleinen talouden alamäki on
osunut samaan ajankohtaan, leikkaukset eivät innosta ns.
yhteisen hyvän tekemiseen.
Jaalan Kotiseutusäätiön sekä Jaala-Elimäki-Valkealasäätiön jakamat apurahat ovat heijastuneet Kasvun hanketoimintaan vähentyneenä hanketuen kysyntänä. Pienempiä toimenpiteitä on rahoitettu säätiöiden tuella.
Yksityisrahoitusta on saatu muutamaan yleishyödylliseen

hankkeeseen Jaalan Kotiseutusäätiöltä ja Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä.
Myönteistä on ollut ohjelmakauden lopussa virinnyt yritystukien kysyntä. Ohjelmakauden 2007–2013 koko
myöntövaltuus (4,3 milj. euroa) saatiin sidottua alkusyksystä 2013. Ns. peruuntuneet varat v. 2014 alkupuolella
saatiin myös lähes sidottua ns. uusiin haasteisiin ja yritystukiin. Innovatiivisten hankkeiden määrä on jäänyt alhaiseksi. Hallituksen osaamista ja osallistumista edistää
vuonna 2012 käyttöön otettu palkkioiden maksamiskäytäntö koulutuksiin osallistumisista.

Ohjelmakaudella 2007–2013 kerättiin palautetta hanke- ja
yritystukien saajilta yhteistyössä Päijänne-Leaderin kanssa. Pohjois-Kymen Kasvun toiminnanjohtaja haastatteli
Päijänne-Leaderin tuen saajia ja Päijänne-Leaderin toiminnanjohtaja Kasvun tuen saajia. Liisa Hämeen arviointiraportissa todetaan, että päällimmäinen vaikutelma kaikissa Pohjois-Kymen Kasvun hanketukien haastatteluissa
oli tyytyväisyys siihen, miten heitä oli palveltu. ”Neuvottiin ennen kuin ehdin kysyä.” ”Siellä oli mukava poiketa.”
Henkilökunta oli aina ystävällistä ja iloista.” Yritystukien
hakijat kiittelivät joustavia aukioloaikoja, hyvää ja ystävällistä palvelua sekä asiantuntevaa neuvontaa.

2.4

2.4.2

2.4.1

Pohjois-Kymen Kasvun toiminnan
arviointia
Ulkoinen arviointi

Pohjois-Kymen Kasvun toiminnan johtopäätöksiä tutkimuksessa Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla, elinkeinopolitiikan, maaseutupolitiikan ja innovaatiopolitiikan välinen suhde innovaatioympäristöjen kehittämisessä (Timo Suutari & Manu Rantanen, toim.)
“Pohjois-Kymen Kasvu on toisaalta kyllä saavuttanut luotettavan toimijan ja tunnetun aseman sekä ruohonjuuritasolla että seudulla yleisesti. Sen vahvuutena on voimakas
aktivointityö. Työntekijät kokevat, että tilastoja tärkeämpää ovat asiakkaat ja heidän tarpeensa. Toimintaryhmä
edustaa pysyvyyttä kylissä tilanteessa, jossa kuntaorganisaatio koetaan maaseudulla kuntaliitoksen jälkeen kaukaiseksi. Työtä tehdään yleisen ilmapiirin kohottamiseksi,
mikä voi olla olennaista uusien ideoiden löytymisen kannalta.” Innovaatioiden tukeminen ei tutkijoiden mielestä
tällä hetkellä kuitenkaan konkretisoidu kovin hyvin Pohjois-Kymen Kasvun toiminnassa.
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Sisäinen arviointi

Pohjois-Kymen Kasvu on kevään ja kesän 2012 aikana
toteuttanut sisäistä arviointia ohjelmakauden 2007–2013
osalta. Palautetta kerättiin sidosryhmiltä, hallituksen jäseniltä, entisiltä hallituksen jäseniltä, henkilökunnalta,
rahoitetuilta hankkeilta, yritystuen saajilta sekä yritystuen
saajilta, joilla toimenpiteet olivat syystä tai toisesta keskeytyneet. Vuonna 2004 tehtyyn arviointiin verrattaessa
tulokset toiminnan arvioinnissa ovat parantuneet. Sidosryhmien mielestä Kasvu on luotettava, avoin ja sopimuksia noudattava yhteistyökumppani. Vaikka sidosryhmille
tiedottaminen on parantunut vuodesta 2004, toivovat he
edelleen lisää tiedottamista toiminnan tuloksista ja rahoitetuista hankkeista. Hallitusjäsenistön hankekokemus ja
aktiivisuus on vaihtelevaa. Henkilökunnan kyselyyn vastasivat kaikki ohjelmakaudella 2007–2013 Kasvussa työskennelleet. Toimiston työilmapiiri arvioitiin erittäin hyväksi. He ovat myös tyytyväisiä työhönsä ja kokevat oman
osaamisensa hyväksi. Kuluvaa ohjelmakautta onkin kuvailtu monin paikoin helpommaksi kuin edellistä.

3
3.1

KOUVOLAN SEUTUKUNNAN SWOT-ANALYYSI
SWOT-analyysi taulukkona

Sisäiset vahvuudet

Sisäiset heikkoudet

Monipaikkainen asuminen ja asuinympäristö

sijainti: 1,5 tunnin päässä on paljon (pääkaupunkiseutu,
Pietari)

kattava vesihuolto maaseudulla (vesihuoltoosuuskunnat)

vetovoimaisia kyliä (esim. Vuolenkoski, Teuroinen,
Maakansa, Huhdasjärvi): muuttajina lapsiperheitä

maantieteellisesti tiivis alue

puhdas luonto: esim. Repoveden kansallispuisto, Kymijoki, Väliväylä, Heisanharju, Vuohijärvi, Kimolan kanava

kulttuurikohteita: Verlan tehdasmuseo (Unescon maailmanperintökohde), vanhat tehtaat
Pienyrittäjyys, työ

verkostomainen työtapa yritysten tukena: esim. matkailussa Repovesikeskus, Hallan Reitti ry

uutta elinvoimaista maaseutuyrittäjyyttä: Saaramaan
Vesi Oy, Matkailutila Sinibell, Repovesikeskus

korkealaatuisten elintarvikkeiden vienti Pietariin

ammattitaitoista työvoimaa tarjolla

toimiva malli yritysneuvonnassa: seudulliset yrityspalvelut
Paikalliset palvelut

kunnostetut kylätalot hyödynnettävissä palvelupisteinä
ja palveluautojen pysäkkeinä

Tirvan, Kallioniemen, Saukonkallion, Voikosken ja Hongiston tanssilavat kunnostettu

kunnostettuja ulkoilureittejä taukopaikkoineen (patikointi, melonta, kalastus)

verkottuminen tuonut lisää voimaa tapahtumiin, koulutuksiin yms. (Kerkko-verkosto, Voimarinki)

valtakunnallisessa mitassa merkittäviä tapahtumia
(mm. Iitin musiikkijuhlat, Verlan aika)

pienemmän mittakaavan ihmisläheisiä tapahtumia:
mm. Siikavan kylälounaat, Vuolenkosken kylätori ja
Pestoomarkkinat

asiointiliikenne suhteellisen toimiva maaseudulla
Paikallisyhteisöt

vapaa-ajan asukkaat voimavarana (asukasmäärä moninkertaistuu)

talkootyö voimissaan (myös mökkiläiset osallistuvat
mm. Vuolenkoski, Voikoski, Verla)

kylätoimijat ottaneet vastuutta elinkeinotoiminnan kehittämisestä (Omakylä Vuolenkoski Oy)

Iitin kyläasiainneuvottelukunta, Kouvolan kylien neuvottelukunta

Monipaikkainen asuminen ja asuinympäristö

maaseudun merkitys vetovoimatekijänä vähentynyt
kunnallisessa päätöksenteossa

tietoliikenneyhteydet heikot (toistaiseksi)

teiden kunto huononee
Pienyrittäjyys, työ

tuhansia työpaikkoja vähentynyt teollisuudesta ja
julkiselta sektorilta Kouvolassa

uusia palkkatyöpaikkoja vähän tarjolla

savipiippujen katveessa elämään tottuneille yrittäjyys
ei ensisijainen vaihtoehto

pienyrittäjiä eläköityy paljon: jatkajista pulaa

maatilojen lukumäärä vähentynyt merkittävästi

yrittäjyyskasvatusta liian vähän kouluissa
Paikalliset palvelut

kunta- ja valtiontalouden alamäki

maaseudulta palvelut vähentyneet/poistuneet

nuorisoasteen koulutuspaikkojen väheneminen

lapsille ja nuorille ei harrastusmahdollisuuksia kylissä
Paikallisyhteisöt

väestön ikärakenne vanhusvoittoinen

väestömäärä Kouvolassa ja Iitissä laskee

syntyvyys alhainen

talkooväki kylissä vanhenee ja vähenee

talkoolaisten uupuminen ja hankeväsymys

nuoret muuttavat opintojen perässä pois

taajamissa ja kaupunkialueilla ei ole totuttu talkootyön tekoon

vanhat kuntarajat elävät ihmisten ajatuksissa, ei haluta/osata katsoa eteenpäin

uuden Kouvolan synty aiheuttanut tahtomattaan
maaseudun ja kaupunkikeskustan vastakkain asettelua
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Ulkoiset mahdollisuudet

Ulkoiset uhat

Monipaikkainen asuminen ja asuinympäristö

valokuitu tulossa ”joka savuun” (Osk. Kymijoen Kyläkuitu)

harraste-eläimiä pitäville maaseutu loistava asuinympäristö

puurakentaminen nousussa Kouvolassa

kyläkaavoitus osaksi kyläsuunnittelua yhteistyössä
kuntien kanssa

kysyntää yhteisöasumiselle, ekokylälle (energiaomavaraisuus)

edullinen asuntojen ja mökkien hintataso
Pienyrittäjyys, työ

valokuitu mahdollistaa yrittäjyyden ja etätyön

Kimolan kanavan sulutus avaa vesireitin Päijänteeltä
Voikkaalle

vapaa-ajan asukkailta lisäkysyntää erilaisille yrittäjävetoisille palveluille ja paikallistuotteille

uutta yritystoimintaa maataloudesta luopuville (hoiva,
matkailu, ympäristö)

maallemuuttajat tuovat usein työpaikan tullessaan

lähiruoan, luomuruoan kysyntä kasvussa

pohjoiskymenlaaksolaisen ruokakulttuurin hyödyntäminen

paikallisuuden ja muiden toimialojen hyödyntäminen
matkailussa (historia, käsityöt, ruoka, kulttuuri): tarinoiden tuotteistaminen

uusia matkailupalveluja venäläisille mökki- ja ostosmatkailijoille

luonto-terveysmatkailulla (ekoterapialla) kysyntää

hevostalous (hevosvalmennuskeskus Iittiin)

uusiutuvan energian kysyntä kasvussa: hajautettu
energiantuotanto (energiaomavaraisuus)

julkisten tietokantojen avautumisen hyödyntäminen yritystoiminnassa
Paikalliset palvelut

valokuidulla verkkopohjaisia palveluja (koulutus, harraste
yms.)

valokuitu ja uudet viestintävälineet mahdollistavat ihmisten osallisuuden ja mm. oman sisällön tuotannon

paikkatietokantojen hyödyntäminen palvelutuotannossa
(mobiilialustaisten)
Paikallisyhteisöt

asennemuutos: me- hengen saavuttaminen

maaseudun ja kaupungin raja-aitojen kaataminen luo
uutta

paluumuuttajat ja muut maallemuuttajat uusi voimavara
kehittämistyöhön

monipaikkaisuus kasvussa (asutaan maalle että kaupungissa), mökkiläiset mukaan kehittämistyöhön

kaupunginosayhdistykset ja vastaavat mukaan paikalliskehittämiseen

monikulttuurisuus: mm. venäläiset maahanmuuttajat

osallisuuden merkitys kasvaa edustuksellisessa demokratiassa ja suorassa kansalaistoiminnassa

”avoimen lähdekoodin” kaltaisten yhteistyöverkostojen
luominen kulloistenkin kehittämistarpeiden mukaan (rajojen ylitys, innovaatioleirit, kokeilut): toimijoiden erilaisuuden hyödyntäminen

maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna kuntien päätöksenteossa

Monipaikkainen asuminen ja asuinympäristö

palvelujen häviäminen ei houkuttele muuttamaan maalle

maaseutuasumisen ekologisuutta ei tunnusteta

maaseudun erityispiirteitä ei osata nähdä eikä hyödyntää
mm. alueen markkinoinnissa

valtakunnan ja maakunnan tasoilla maankäytöllä ohjataan asutusta vain kaupunkikeskustoihin
Pienyrittäjyys, työ

vapaa-ajan asukkaiden ostovoimaa ei osata hyödyntää

yrittäjien yhteistyö kangertelee toisinaan

sääntely ja byrokratia tukahduttavat mm. elintarvikealaa
edelleen

nimby-ilmiö (not in my backyard), kun uusia työpaikkoja
luotaisiin alueelle
Paikalliset palvelut

kolmanteen sektoriin kohdistuvat ylisuuret odotukset
palvelutuotannossa (kaikkea ei voi tehdä talkoilla)

sektoriajatteluun perustuva yhteiskunta estää uusien
toimintatapojen luomisen lähipalveluille

myös kirkonkylien ja muiden taajamien palvelut vähenevät
Paikallisyhteisöt

vapaa-ajan asukkaiden osaamista ei osata hyödyntää

jokamiehenoikeuksien väärinkäyttö marjastuksessa närkästyttää maanomistajia

paikallisidentiteetit murroksessa
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3.2
3.2.1

Tiivistelmä alueen SWOT:sta
Alueen sisäiset vahvuudet

Kouvolan seutukunnalla on hyvä maantieteellinen sijainti:
1,5 tunnin matkan päässä sijaitsee niin pääkaupunkiseutu
kuin Pietarikin. Sijaintia voidaan hyödyntää asumiseen,
yrittämiseen/työhön ja palveluihin liittyvissä toiminnoissa.
Upeita luonto- ja kulttuurikohteita ovat esim. Repoveden
kansallispuisto, Heisanharju, Kymijoki ja Verlan tehdasmuseo. Asumiseen liittyvä infrastruktuuri on toimiva: vesihuolto-osuuskuntien ansiosta potentiaalisia asuinpaikkoja
löytyy vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen.
Alueen luonto- ja kulttuuriympäristö luo pohjaa erilaiselle
yrittäjyydelle esim. matkailuun, lähiruokaan ja hyvinvointipalveluille. Matkailu- ja ohjelmapalveluyritysten muodostamia yhteistyöverkostoja on syntynyt: nyt on hyvät
valmiudet isompienkin ryhmämatkojen järjestämiseen.
Paikallisten palveluiden järjestämiseen on tarjolla noin 30
kunnostettua kylätaloa, tanssilavoja ja ulkoilureitistöjä
levähdyspaikkoineen. Kylätoimijat järjestävät useita jopa
valtakunnallisesti merkittäviä tapahtumia alueella (esim.
Iitin Musiikkijuhlat, Huhdasfest). Useissa kylissä toimii
kesätoreja, joista on muodostunut paikallisten ja vapaaajan asukkaiden kohtauspaikkoja. Osa paikallisyhteisöistä
on erittäin aktiivisia ja paikoin myös vapaa-ajan asukkaat
osallistuvat ja antavat omaa osaamistaan yhteisiin toimintoihin. Kouvolan kylien neuvottelukunta ja Iitin kyläasiainneuvottelukunta ovat hyvä lähtökohta lähidemokratian ja
osallisuuden lisäämiselle Kouvolassa ja Iitissä. Vuolenkoski
on hyvä esimerkki kylätoiminnan kehittymisestä elinkeinolliseen suuntaan (Omakylä Vuolenkoski Oy on kylätoimijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden omistava kylän kehittämisyhtiö, joka tekee tiivistä yhteistyötä Iitin kunnan
kanssa).

3.2.2

Alueen sisäiset heikkoudet

Maaseudun merkitystä alueen vetovoimatekijänä ei vielä
tunnisteta. Tiestön kunto heikkenee ja vielä toistaiseksi
tietoliikenneyhteydet ovat heikot (valokuituverkoston
rakentaminen on aloitettu). Useita tuhansia työpaikkoja
on vähentynyt Kouvolassa kokonaisten paperitehtaiden
sulkemisen johdosta viimeisten viiden vuoden aikana.
Korvaavia työpaikkoja on saatu syntymään niukalti. Pienyrittäjiä (usein yksin yrittäjiä) on lähivuosina siirtymässä
eläkkeelle ja jatkajista on pulaa. Yrittäjyyteen ei ole kasvettu, koska aiemmin työtä tarjosi teollisuus. Kunta- ja
valtiontalouden heikkeneminen on aiheuttanut palvelujen
lakkauttamisia maaseudulla. Kyläkoulujen lakkauttamisiin
on vaikuttanut oleellisesti myös oppilaiden väheneminen.
Vapaa-ajan viettomahdollisuuksia on niukalti maaseudulla
lapsille ja nuorille: vanhemmat kuljettavat lapsiaan keskustaan harrastusten pariin.
Maaseudun paikallisyhteisöissä on nähtävissä kahtiajakoisuus: osa toimii aktiivisesti ja mukaan on helppo saada
uusia toimijoita, osassa talkooväki harvenee entisestään.
Suuntaus on kytköksissä Kouvolan ja Iitin asukasluvun
kehitykseen. Kouvolan seutukunta on muuttotappioaluet7

ta ja väestön ikärakenne on vanhusvoittoinen. Maaseututaajamissa ja kaupunkialueilla ei ole totuttu tekemään
talkoita siinä mittakaavassa, mitä kylissä tehdään. Kaikkein suurin heikkous on Kouvolassa tapahtunut maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu. Vaikka maaseutua
tulee kehittää maaseudun omista lähtökohdista, ei se
merkitse ”joko tai” -asetelmaa vaan ”sekä että”.

3.2.3

Ulkoiset mahdollisuudet

Kouvolan seutukunnalla rakenteilla oleva valokuituverkosto tarjoaa jatkossa ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää
maaseudulla asumista, työskentelyä, palveluiden tuottamista ja paikallisyhteisöissä toimimista. Alue tarjoaa nopeiden tietoliikenneyhteyksien valmistuttua elämisen
muodon, jossa luontevasti yhdistyvät työskentely ja vapaa-aika hyvinvointia tuottavassa ympäristössä. Edullinen
asuntojen hintataso antaa mahdollisuuden elämisen laadun nostamiseen seiniin sijoittamisen sijasta. Maaseutu
mahdollistaa ekologisen ja energiaomavaraisen asumisen.
Puurakentaminen on päässyt hyvään alkuun Kouvolassa.
Suunnitteilla oleva Kimolan kanavan sulutus yhdistää
Päijänteen ja Kymijoen Kouvolan keskustaan asti. Se avaa
mahdollisuudet vapaa-ajan veneilyyn, kalastukseen ja
kalastusmatkailuun laajalla alueella. Näin syntyy uutta
kysyntää kalastusmatkailun lisäksi myös muille matkailuun
liittyville palveluille vesistöjen äärellä (ruoka, majoitus,
ohjelmapalvelut). Matkailun tuotteistamisessa on rajattomat mahdollisuudet oman pohjoisen maakunnan historian (esim. sotahistoria) ja kulttuurin hyödyntämisessä.
Alueella on jo koottuna paikallishistoriaa ja luotu muutamia tasokkaita tapahtumia. Venäläisten matkailijoiden ja
vapaa-ajan asuntojen omistajien palvelukysyntä on merkittävässä kasvussa myös Kouvolan seutukunnalla. Fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyville palveluille löytyy
soveltuvia tiloja esim. pienillä maatiloilla, maataloudesta
luopuneilla tiloilla sekä kylätaloissa.
Nykyisten vapaa-ajan asuntojen omistajien ikääntyessä
kasvaa kiinteistön ja ympäristön hoitoon liittyvien palvelujen kysyntä. Sama koskee myös nuorempaa sukupolvea.
Lähiruoan kysynnän kasvua alueella ja vientiä Pietariin
voidaan tukea nostamalla esiin pohjoiskymenlaaksolaista
ruokakulttuuria. Harraste-eläinten pito on kasvussa ja se
tuo lisää ansaintamahdollisuuksia maaseudulle (hevosten
tallipaikat, valmennus, täyshoito, harjoituspaikat). Iittiin
on suunnitteilla hevosvalmennuskeskus. Toteutuessaan
Tillolan kankaalle suunniteltu moottoriratahanke voi tuoda työtä monen eri toimialan yrityksille.
Valokuituverkosto mahdollistaa erilaisten ohjattujen harrastusten ja palvelujen tuomisen asiakkaan luokse tämän
asuinpaikasta riippumatta. Samoin asukkaiden osallisuuden kasvattaminen omaa asuinkuntaansa koskevassa
päätöksenteossa sekä oma sisällöntuotanto kansalaisjournalismin tapaan mahdollistuvat. Paikkatietoon perustuville mobiilialustaisille palveluille on lisääntyvää kysyntää. Julkisten tietokantojen avaaminen mahdollistaa uutta
yrittäjyyttä esim. matkailuun ja kaupan alalle.

Peruskorjatut kylätalot (n. 30 kpl) tarjoavat hyvät puitteet
erilaisten lähipalveluiden tuottamiselle (liikkuvat ja kiinteät palvelut). Kunta- ja valtiontalouden heikentyessä
tarvitaan uudenlaisia sopimuksiin perustuvia tapoja tuottaa tarvittavia palveluja yhteistyössä kuntien, yritysten ja
yhdistysten kanssa. Paikallisyhteisöjen toimintaa voidaan
tukea kannustamalla uusia toimijoita, vapaa-ajan asukkaita ja tulomuuttajia osallistumaan alueen kehittämistyöhön. Asukasyhdistysten ja kyläyhdistysten yhteistyöllä
saadaan lisäresursseja kehittämistyöhön. Kaupungin ja
maaseudun raja-aitoja kaatamalla syntyy uutta, erityisesti
maahanmuuttajien kulttuuria ja osaamista voidaan hyödyntää. Eritaustaisia ihmisiä verkottamalla saadaan innovatiivisia kehittämisituja kasvamaan. Maaseutuvaikutusten arviointi tuo uusia näkökulmia päätöksentekoon.

3.2.4

Ulkoiset uhat

Maaseudun houkuttelevuutta asuinpaikkana heikentävät
palvelujen siirtyminen keskustaan ja maankäytölliset linjaukset. Entisten kuntien keskustaajamat ja kirkonkylät
ovat vaarassa kuihtua Kouvolassa. Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu voi johtaa tilanteeseen, missä
kummankaan erityispiirteitä eikä vetovoimaa osata hyödyntää. Nimby-ilmiön takia uusien työpaikkojen saaminen
alueelle voi olla vaikeaa. Palvelujen tuottamisen uusissa
toimintamalleissa voidaan laskea liian paljon kolmannen
sektorin, talkootyön, varaan ja aiheuttaa näin talkootyön
tyrehtymisen.
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STRATEGIA 2014–2020

4.1

Visio Kouvolan seutukunnasta vuonna
2020
Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alue tarjoaa asukkaille hyvän ja sujuvan arjen ainekset. Alue on
asuin- ja työympäristönä viihtyisä ja vetovoimainen. Alueen elinvoimaisuus rakentuu monialaisen
pienyrittäjyyden, monimuotoisen asumisen (myös
vapaa-ajan asumisen), toimivien lähipalvelujen
sekä vahvan paikallisidentiteetin omaavien kylien,
taajamien ja kaupunginosien varaan. Kaiken yllä
pitävänä liimana ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja
kumppanuus.

4.2

Strategian kuvaus

Strategiassa esitettyyn visioon pyritään seuraavien painopistealueiden sekä esimerkinomaisten toimenpiteiden
avulla:

4.2.1

Lähtökohtana paikkaperusteisuus
sekä punaisena lankana hyvä ja sujuva
arki

Strategian lähtökohtana on paikkaperusteisuus. Paikkaperusteisuudella tarkoitetaan paikallisista tarpeista nousevaa omaehtoista yhteistoiminnallista kehittämistä. Laa8

jemmin ymmärrettynä termi kattaa kaikki työkalut, joiden
avulla kehittämis- ja tukitoimenpiteitä kohdistetaan tarkasti, nopeasti, suoraan ja tarvelähtöisesti sellaisten toimijatahojen käyttöön, jotka yhtäältä hyötyvät ja toisaalta
edistävät maaseudun ja kaupunkialueen kehittymistä ja
elinvoimaisuutta. Käytännön työkaluna käytetään kumppanuuspöytä-toimintamallia ja hankeaihioiden työstämisessä Ideakehräämö-toimintatapaa.
Paikkaperusteinen kehittäminen jakautuu käytännössä
kolmeen osaan johtuen käytettävissä olevien erilaisten
rahoituslähteiden kriteereistä:
1) maaseudun paikalliskehittäminen (sis. myös entiset
kuntien keskustaajamat): rahoitus maaseuturahastosta
2) kaupunkialueiden paikalliskehittäminen: rahoitus sosiaalirahastosta
3) Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta SuurPäijänteen alueella: rahoitus meri- ja kalatalousrahastosta
Lisäksi Pohjois-Kymen Kasvulla on käytettävissä muita
varoja erilaisten kokeilujen tekemiseen ennen varsinaisen
hankkeen kehittelyä (jos ns. kokeiluraha ei täytä maaseuturahaston rahoitusehtoja). Samaa rahoitusta on myös
tarkoitus käyttää nuorten itsensä ideoimien ja toteuttamien pienten hankkeiden rahoituksessa (ns. ”säpinäsataset”).
Paikkaperusteisuuden lisäksi strategiassa hyödynnetään
maaseutuun kohdistuvaa kasvavaa kysyntää. Sitran Maamerkit-ohjelmaa siteeraten: ”Kysyntä, asiakas, ratkaisut ja
kokeileminen ovat maaseudun kehittämisen tulevaisuuden suunnan osoittavat maamerkit.” Näin pyritään saamaan aikaan kestäviä ratkaisuja sen sijaan, että uutta
toimintaa pyritään synnyttämään yhteiskunnan jatkuvan
tuen varaan. Nämä kaksi erilaista lähestymiskulmaa täydentävät toinen toisiaan niin elinkeinollisessa kuin yhteisöllisessäkin kehittämisessä.
Strategian punaisena lankana on hyvä ja sujuva arki. Arjen
sujuvuus koostuu asumiseen, työhön, palveluihin sekä
yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen liittyvistä tekijöistä.
Maaseutualueilla toiminta suunnataan sekä yhteisölliseen
että elinkeinolliseen kehittämiseen. Kaupunkialueilla kehittämistyö painottuu yhteisölliseen kehittämiseen. Olennaista koko toiminnassa on raja-aitojen kaataminen
(maantieteelliset ja henkiset).
Strategiassa hyödynnetään aikaisempien ohjelmakausien
tuotoksia. Mm. kylätaloihin sekä ulkoilureittien ja levähdyspaikkojen oheen kehitellään uusia, kysyntälähtöisiä
toimintoja. Painopistealueiden valinnassa on lisäksi hyödynnetty 2012–2013 toteutetun laajan kylä-, taajama- ja
kaupunkialueiden Ideaimuri-kiertueen satoa sekä ohjelmakauden 2007 - 2013 palautetta (yritys- ja hanketukien
saajat, sidosryhmät, hallitus ja työntekijät).
Pohjois-Kymen Kasvun strategiasta on tietoisesti tehty mahdollistava ja laaja-alainen, koska myöhemmin valmistuvat maaseudun kehittämisohjelma ja lainsäädäntö asettavat runsaasti
rajoituksia kehittämistyölle. Strategiset painotukset tehdään
suuntaamalla rahoitusta strategian eri painopistealueille.

4.2.2
4.2.2.1

Strategian tavoitteet ja painopistealueet
Monipaikkaisen asumisen ja viihtyisän
asuinympäristön edistäminen

Tavoite: Edistää monimuotoista, ekologista asumista ja maallemuuttoa Kouvolan seutukunnalla.
Monipaikkaisuus on yleistynyt asumismuotona. Se merkitsee, että asutaan sekä maaseudulla (vapaa-aikana) että
kaupungissa. Vapaa-ajan asukkaiden viipymä mökeillä
pitenee entisestään ja he ovat potentiaalinen suuri kohderyhmä paikallisten palveluiden ostajina sekä kehittämistyöhön osallistujina. Maallemuuton kohderyhminä ovat
erityisesti nuoret ja eläköityneet paluumuuttajat sekä
vapaa-ajan asukkaat.

seudulle, missä potentiaalisia asiakkaita ovat vakituisten
asukkaiden ja matkailijoiden lisäksi alueen vapaa-ajan
asukkaat. Kohtuullisen toimeentulon tuo esim. green care,
sijaiskodit lapsille ja nuorille sekä vanhusten hoito ja matkailijoiden kotimajoitus yksityistalouksissa.
Venäjän rajan läheisyys tuo uusia ansaintamahdollisuuksia
matkailuun ja palveluihin. Lähimatkailun edistämisessä
keskitytään paikalliseen luontoon, lähiruokaan ja kulttuuriin perustuvan liiketoiminnan tukemiseen. Kimolan kanavan sulutus luo kysyntää satamapalveluille, kalastusmatkailuun sekä majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalveluille.

Esimerkkejä toimenpiteiksi:
o

o

Esimerkkejä toimenpiteiksi:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

monipaikkaisen ja monimuotoisen, ekologisen maaseutu- ja taajama-asumisen edistäminen (sis. energiaomavaraisuus)
joustavan kyläkaavoituksen edistäminen
maisemanhoitosuunnitelmien laadinnan tukeminen
asuinviihtyvyyden lisääminen ympäristöön ja maisemaan kohdistuvilla kunnostustoimilla
tonttiasiamiesjärjestelmän kehittäminen ja koulutuksen järjestäminen tonttiasiamiehille
kattavan seutukuntakohtaisen tonttipankkijärjestelmän luominen internetiin
käytännönläheisen toimintamallin luominen kyläkohtaisiksi tulomuuttajapalveluiksi
maaseudun infran kehittäminen
asukasmäärän kasvattaminen mm. alueen yhteisölähtöisellä markkinoinnilla (paluumuuttajat, vapaa-ajan
asukkaat, luovien alojen yrittäjät)

4.2.2.2

Pienyrittäjyyden tukeminen

Tavoite: Vahvistaa nykyistä ja luoda uusimuotoista pienyrittäjyyttä Kouvolan seutukunnalla.

o
o
o

o

o

o

o
o

Pienyrittäjyyden tukeminen perustuu paikallisuuteen:
lähinnä oman alueen raaka-aineiden ja tuotteiden jalostukseen sekä palvelujen kehittämiseen. Markkina-alueena
voi olla oma alue tai mieluummin laajemmat markkinat.
Lisäksi edistetään mm. yritysten verkottumista yli toimialarajojen ja sitä kautta uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittelyä sekä yritystoimintaosaamisen parantamista. Valokuitu tuo uusia ansaintamahdollisuuksia pienyrityksille.

o
o

Maaseudulla asumista edistetään luomalla edellytyksiä
uusien työpaikkojen syntyyn mm. palvelu- ja matkailualoille sekä uusiutuvaan energiantuotantoon. Julkisen,
yksityisen sekä kolmannen ja neljännen sektorin (yhdistykset, yksityistaloudet) yhteistyönä luodaan yrittäjävetoisia sekä yhdistysvetoisia hyvinvointi- ja tukipalveluja maa-

o
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o
o
o

o

yrittäjämyönteisen asenneilmapiirin luominen ja
yrittäjyyteen kannustaminen: yrittäjyyskasvatusta
koulukierroksilla, yhteistyö kunta-yritykset-yhteisöt
yrittäjyyspolku: osa-aikayrittäjyyden edistäminen
palkkatyön ohessa, myös työosuuskunnan kautta yrittäjäksi
alkaville ja toimintaansa kehittäville yrittäjille mentorit eläköityneistä yrittäjistä
hajautetun energiatuotannon edistäminen, energiayrittäjyys (erilaisia uusiutuvia energialähteitä)
hyödynnetään valokuituverkkoa palveluiden tuottamisessa ja yritystoiminnassa (etätyön, uutta yritystoimintaa: tietotyöläiset)
koostetaan venäläisille ostomatkailijoille ja mökkiläisille teemallisia matkailupalvelupaketteja ja asumiseen liittyviä palveluja (esim. majoitus, ruokailu, ohjelmapalvelut, kiinteistönhuolto, vartiointi)
edistetään pienyrittäjyyteen perustuvien palvelujen
tuottamista esim. palvelut pyörillä -toimintamalli,
monialaisten palvelujen tuottamista (kylätaloissa, yksityistalouksissa)
kokoamalla
yritysverkostoja
(toimialakohtaisia,
useamman toimialan välisiä, alueiden välisiä sekä kvverkostoja)
edistetään uusien tuotteiden ja palveluiden kehittelyä
pienyrityksiin (innoliiteritoiminta, innovaatioleirit)
tuotteistetaan paikallista historiaa ja kulttuuriperintöä matkailupaketeiksi yhteistyössä eri toimialojen
yritysten ja yhdistysten kanssa (esim. roolioppaita)
yritysvetoisen tapahtumatuotannon kehittäminen
hevosyrittäjyyden kehittäminen (tallipaikka, ruokinta,
valmennus, täyshoito)
pohjoiskymenlaaksolaisen ruokakulttuurin esille nostaminen
siirtymisen tukeminen pelkästä raaka-aineen tuottajasta lähi- ja luomuruoan jalostajaksi
4. sektori: esim. lasten ja nuorten sijaisperhetoiminta,
vanhusten hoito yksityistalouksissa, kotimajoitustoiminta
luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten parantaminen tarvittavaa infraa rakentamalla
kalastusmatkailun ja ammattikalastuksen toimintaedellytysten parantaminen (infra, yhteistyö esim.
osakaskuntien kanssa)

o
o

satamapalvelujen ja muiden vesiliikennöintiin
liittyvien palvelujen kehittäminen
kalastusmatkailun sekä siihen liittyvien majoitus-,
ruokailu- ja ohjelmapalveluyritysten kehittäminen
(Kimolan kanavan sulutus)

lisäksi suuntaamalla rahoitusta:
o rahoittamalla elinkeinollisia kehittämishankkeita
(pienyrittäjyys, toimialojen kehittämishankkeet)
o myöntämällä yritystukia (maatilayritykset ja
pienyritykset)
o rahoittamalla kannattavuusselvitysten laatimista
(liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat)

4.2.2.3

Paikallisten digitaalisten ja yhteisöllisten
palvelujen tuottamisen edistäminen

o
o
o

edistetään seututasolla palvelujen välittämistä internetiin
edistetään uusien asuinympäristön vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittämistä ja em. infraa
kehitetään alueen voimavaroista lähtevää tapahtumatuotantoa

4.2.2.4

Paikallisyhteisöt: yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen (lähidemokratia)

Tavoite: Tukea Kouvolan seutukunnan asukkaiden yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin kehittymistä sekä tukea asukkaiden edellytyksiä ja
mahdollisuuksia osallistua oman asuinalueensa
kehittämiseen.

Paikallisten palveluiden kehittämisen apuvälineenä hyödynnetään alueella rakennettavaa valokuituverkkoa. Nopea, kahdensuuntainen valokuitu mahdollistaa esim. etätyön, uusien vapaa-ajan harrastusten, koulutusten ja terveyspalvelujen kehittämisen. Aikaan ja paikkaan sidottujen lähipalvelujen kehittämistä edistetään luomalla uusia
tapoja tuottaa asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden tarvitsemia palveluja yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja
kuntien kanssa.

Toimiva paikallisyhteisö perustuu yhdessä tekemiseen.
Sosiaalinen pääoma kasvaa yhdessä tekemisen kautta.
Erilaisia ihmisiä kokoava kylä- ja asukasyhdistystoiminta
on suoran kansalaistoiminnan ja edustuksellisen demokratian voimavara. Kansalaisvaikuttaminen, lähidemokratia on olennainen osa myös tämän päivän kunnallista
päätöksentekoa. Em. osallisuuden myötä saadaan oman
asuinalueensa kehittämiseen sitoutuneita asukkaita. Paikallisyhteisöjen toiminnan vahvistaminen mahdollistuu
kylä/asuntoaluesuunnitelmien laatimisen avulla. Yhteisöjen toiminta kaipaa toiminnallista ja taloudellista uudistumista niukkenevien resurssien maailmassa. Teemakohtaisia kumppanuuspöytiä ja alueellisia kansalaisraateja
järjestämällä saadaan ylitettyä perinteiset sektorirajat ja
koottua erilaisia taustoja omaavat henkilöt, yhdistykset,
yritykset ja kuntien edustajat yhdessä kehittämään aluetta.

Esimerkkejä toimenpiteiksi:

Esimerkkejä toimenpiteiksi:

o

o

Tavoite: Kehittää paikallisiin tarpeisiin ja valokuituverkon hyödyntämiseen perustuvia uusia digitaalisia palveluja sekä uusia tapoja tuottaa paikallisia palveluja yhteistyössä yritysten, yhdistysten
ja kuntien kanssa.

o
o

o

o

o

o

o

edistetään uusien palvelujen tuottamista valokuituverkkoon
järjestetään koulutuksia esim. valokuidun hyödyntämisestä ja sisällön tuotannosta
lisätään paikallisyhteisöjen viestinnän taitoja ja
uusien viestintäteknologioiden käyttöönottoa (esim.
netti-tv, sosiaalinen media, paikkatietopohjaiset palvelut)
edistetään mobiilialustaisten palveluiden kehittämistä avoimia tietokantoja hyödyntämällä (mm. karttakäyttöliittymä)
luodaan virtuaalinen hub-kehittämisalusta internetiin
kehittämisideoiden työstämiseksi yhteisvoimin (vrt.
Esson baari)
edistetään uusien toimintamallien luomista paikallisten palvelujen tuottamiselle: julkisen sektorin, yritysten sekä kolmannen sektorin tuottamien palvelujen
yhteensovittamiseksi
tuetaan yhdistysten palvelutuotannon tuotteistamista ja liiketoimintamallien kehittelyä (työvälineinä
esim. innoliiteritoiminta, innovaatioleirit)
kehitetään kylätaloista kiinteitä palvelupisteitä erilaisille lähipalveluille
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o

o
o
o

o
o
o

tuetaan kylä/asuinaluesuunnitelmien laadintaa ja
päivittämistä sekä uusien suunnitelmaosioiden kehittelyä (maisemanhoitosuunnitelma, ns. kyläkaava, kylän liiketoimintasuunnitelma, kylän turvallisuussuunnitelma yms.) sekä niiden kytkeytymistä kunnan ja
maakunnan päätöksentekoon
edistetään nuorten mukaan saamista yhteisöjen kehittämiseen tekemällä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa (kampanjoita, ideakilpailuja, tilaustöitä
oppilailta)
kehitetään nuorille toimintoja yhteistyössä Kouvolan
ja Iitin nuorisovaltuustojen kanssa
luodaan ”säpinäsataset”-tukijärjestelmä nuorten
omille pienille hankkeille
tuetaan yhdistysten, asukkaiden, maahanmuuttajien
sektori- ja aluerajat ylittävää yhteistyötä: esim. olympialaiset, eri kulttuurien kyläiltoja (tutustuminen ja
toisilta oppiminen)
kyläasiamiestoiminnan kehittäminen
kannustetaan kylä- ja yhdistystoimijoita kansainväliseen yhteistyöhön: esim. kummikyliä ulkomailta
lisätään toimijoiden osaamista koulutusten ja neuvonnan kautta

o

o
o

o
o

kasvatetaan paikallisidentiteettiä paikallishistoriaa,
kulttuuri- ja luontoperintöä tunnetuksi tekemällä ja
tukemalla paikallista kulttuurituotantoa
hyödynnetään päätöksenteon apuna maaseutuvaikutusten arviointia
edistetään osallisuutta ja lähidemokratiaa järjestämällä esim. kumppanuuspöytiä, alueellisia tai teemoittaisia kansalaisraateja sekä edistämällä kylien
neuvottelukuntien toimintaa
kootaan lähivaikuttamisen työkalupakki
tuetaan asukkaiden yhteisten tilojen, ulkoilureitistöjen yms. kunnostamista sekä ajanmukaisten kokousyms. laitteiden hankintaa

Erityisesti kaupunkialueilla toteutettavia toimenpideesimerkkejä:
o yhteisöllisyyden tukemista lähiöissä yhteisellä tekemisellä: syrjäytymisen ehkäiseminen
o arjen hallintakursseja maahanmuuttajille suomalaisen
kulttuurin ja tapojen ymmärtämisen edistämiseksi
o yhteisiä toimintakeskuksia lähiöihin (toiminnallisia
sisältöjä)
o asukasyhdistysten verkottaminen keskenään ja kylätoimijoiden kanssa sekä toiminnan tunnettuuden lisääminen
o vapaaehtoistoiminnan tukeminen, vapaaehtoisvaihtoa
o kulttuurinvaihtoa ja sen tuotteistamista (ruoka, tanssi, käsityö, historia)
o maaseudun ja kaupungin henkisten raja-aitojen kaataminen yhteistyössä maaseudun ja kaupungin asukkaiden kanssa

4.2.2.5

Läpäisevät teemat (toteutetaan ed. painopistealueissa)
Alueiden välinen ja kansainvälinen toiminta
Tavoite: Mahdollistaa Kouvolan seutukunnan
yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien
luominen ja yhteisöjen toimintojen monipuolistaminen tarjoamalla kumppanuuksia muilta alueilta ja muista maista.
Kaakkois-Suomen Leader-ryhmät ovat neuvotelleet ohjelmakauden 2014 - 2020 yhteistyöstä. Tärkeimmiksi yhteistyömuodoiksi nostettiin kaupunkialueiden paikalliskehittämisen koordinointi maakunnittain, nuorten aktivointi
sekä viestintä (viestintä yhteistyössä Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen kanssa ja mahdollisesti laajempanakin
yhteistyönä). Kymenlaakson Liitolta on haettu yhdessä
Sepra ry:n kanssa maakunnan kehittämisrahaa kaupunkialueiden paikalliskehittämisen toimintamallin/strategian
luomiseen. Lisäksi tarkoitus on toteuttaa maakuntakohtainen kv-koordinaattorihanke kansainvälisten hankkeiden aikaansaamiseksi. Yhteistyö tiivistyy Päijänteen suuntaan, kun Kasvu osallistuu Sisä-Suomen kalatalousryhmän
toimintaan. Kala-Leader avaa muitakin yhteistyömuotoja
Päijänteen ympäristön Leader-ryhmien kanssa.
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Pohjois-Kymen Kasvu on ollut osarahoittajana Viroon ja
Venäjälle suuntautuneissa kansainvälisissä hankkeissa,
joissa Kehittämisyhdistys Sepra on ollut päärahoittaja.
Suunnitteilla on jatkoa kuluvan ohjelmakauden matkailuyritysten yhteistyöhön ja nuorisohankkeisiin. Rahoitusta
kv-toimintaan haetaan myös CIMO:sta.
Kv-toimenpide-esimerkkeinä:
o kansainvälisiä vapaaehtoistyöleirejä
o kv-kummikylätoimintaa
o kv-yhteistyöhankkeita teemoina luonto, lähiruoka ja perinne
Läpäisevinä teemoina ovat:
o kokeilut ja innovaatiot
o nuoret
o ilmastonmuutos ja ympäristö
Strategiassa otetaan huomioon kestävä kehitys kokonaisuudessaan:
o ekologinen
o kulttuurinen
o sosiaalinen
o taloudellinen
Kasvu noudattaa ekologisen kestävyyden periaatteita
siten, että hankkeet toteutetaan kestävästi luonnon- ja
ympäristönhoidon näkökulmasta. Kulttuurista kestävyyttä
toteutetaan siten, että Leader-ryhmän toteuttamat hankkeet johtavat kauaskantoisiin ja pitkäjänteisiin toimiin.
Alueen kehittämisen perusteet ammennetaan omista
paikallisista voimavaroista ja luodaan omasta kulttuuriperinnöstä uutta luovaa kestävää tuotosta. Kulttuuriseen
kestävyyteen kuuluu myös kulttuuriperinnön ja sen moninaisuuden vaaliminen, säilyttäminen, uusien kulttuurinmuotojen kehittäminen ja kulttuuri-identiteetin vahvistuminen.
Kasvu toteuttaa ohjelmatyössään sosiaalista kestävyyttä
siten, että pyritään mahdollisimman osallistavaan kehittämistoimintaan. Ohjelman toteuttamisessa tarjotaan
kaikille asukkaille tasapuolisesti mahdollisuuksia ja toiminnalla pyritään tavoittamaan myös ns. ei-aktiiviset
väestöryhmät.
Taloudellinen kestävyys ilmenee siten, että hankkeet
suunnitellaan niin tarkasti, että ne pysyvät budjetissaan ja
panostus tuottaa kestävää hyötyä. Lähtökohtaisesti hankkeiden tuloksena tulee syntyä taloudellisesti kestävää ja
vakiintunutta toimintaa.
Toimintaa arvioidaan aina jokaisen em. läpäisevän teeman näkökulmasta. Esimerkiksi nuoret saavat entistä
huomattavamman painoarvon, koska kutakin vireille tulevaa hankehakemusta arvioidaan myös siitä näkökulmasta,
miten hankkeessa on otettu huomioon nuorten mukaan
saaminen (esim. ovatko nuoret osallistuneet hankeaihion
kehittelyyn ja millaisia nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä
ja tulostavoitteita hanke sisältää).

Kokeilut ja innovaatiot -läpäisevä teema toteutuu kattavasti Ideakehräämö-toimintatavassa.




4.2.2.6

Sisä-Suomen kalatalousryhmä

Pohjois-Kymen Kasvu kuuluu valmisteilla olevaan SisäSuomen kalatalousryhmään. Elinkeinokalatalouden strategian valmistelusta vastaa Päijänne-Leader ry. Strategia
sisältää ammattikalastuksen, vesiviljelyn ja kalastusmatkailun kehittämistoimia. Pohjois-Kymen Kasvu on varautunut hankkimaan oman osuutensa kyseisen kehittämisohjelman kuntarahasta. Kunnat suhtautuvat ns. KalaLeaderiin erittäin myönteisesti.

Esimerkkejä toimenpiteiksi:
o

elinkeinokalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyvien toteutettavuusselvitysten tukeminen
o ammattikalastuksen kehittäminen
o ammattikalastuksen toimintaedellytysten parantaminen infraa rakentamalla
o kalastuksen ja matkailun yhdistäminen
Tarkemmin kalatalousryhmän toimenpiteitä ja tavoitteita
kuvataan erillisessä Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategiassa.

5
5.1








5.2













STRATEGIAN TAVOITTEET
JA MITTARIT
Monipaikkaisen asumisen ja viihtyisän
asuinympäristön edistäminen
maisemanhoitosuunnitelmia 5 kpl
maisemanhoitotoimenpiteitä 10 kpl
kyläkaavoja, rakennuspaikkaselvityksiä 2 kpl
tonttiasiamiehille koulutuksia 2 kpl
energiaomavaraisuutta edistäviä toimenpiteitä 5 kpl
uusiutuvan energialähteiden hyödyntämistoimenpiteitä 5 kpl
yhteisölähtöisiä markkinointitoimenpiteitä 5 kpl

Pienyrittäjyyden tukeminen
toimintaansa laajentavia pienyrityksiä 5 kpl
alkavia pienyrityksiä 10 kpl
säilytettyjä työpaikkoja 10 kpl
joista naisia 5 kpl
joista miehiä 5 kpl
(em. nuoria 5 kpl)
uusia työpaikkoja 10 kpl
joista naisia 5 kpl
joista miehiä 5 kpl
(em. nuoria 5 kpl)
pienyrityksillä uusia tuotteita, palveluja (pl. matkailu)
5 kpl
pienyritysten investointeja 10 kpl (pl. matkailu)
matkailualan uusia tuotteita, palveluja 5 kpl
matkailuyritysten investointeja 10 kpl
pienyritysten yhteistyöverkostoja 3 kpl
mentoreita yrityksille 5 hlöä

12




5.3













5.4



uusia tai toimintaansa laajentavia lähi-luomuruoan
jalostajia 3 kpl
uusia ruokakulttuuriin liittyviä tuotteita, palveluja
5 kpl
yrittäjyysilmapiiriin kohdistuvia toimenpiteitä 10 kpl
lähimatkailun käytössä olevan infran investointeja
5 kpl

Paikallisten digitaalisten ja yhteisöllisten palveluja tuottamisen edistäminen
valokuidun mahdollistamien palveluiden käyttökoulutuksia 20 kpl
vertaistukihenkilöiden koulutuksia valokuidun käytössä 20 kpl
uusien viestintävälineiden käyttöönottoja (some,
netti-tv, paikkatietopohjaiset) 5 kpl
sopimuksia palveluiden tuottamiseksi 5 kpl (yritykset,
yhdistykset)
uusia toimintamalleja paikallisten palveluiden tuottamiseksi 2 kpl
yhdistysten tuottamia uusia palveluja 5 kpl
uusia digipohjaisia palveluja 5 kpl
kylätalopalvelupisteitä 5 kpl
uusia paikallisia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia
10 kpl
uusia/uudistettuja paikallisia kulttuurituotteita (esim.
esityksiä, tapahtumia, videoita, multimedia) 10 kpl
kunnostettuja kylätaloja 5 kpl
kunnostettuja ja uusia ulkoilureitistöjä, taukopaikkoja
5 kpl

Paikallisyhteisöt: yhteisöllisyyden ja
osallisuuden edistäminen (lähidemokratia)








uusia ja päivitettyjä kyläsuunnitelmia ja lisäosioita
10 kpl
järjestöjen yhteistoimintaverkostoja 2 kpl
koulutuksia, kursseja 20 kpl
koulutukseen, kursseille osallistujia (naisia, nuoria,
miehiä) 150 hlöä
hankkeiden järjestämiä tapahtumia 20 kpl
hankkeiden tapahtumiin osallistuneita (naisia, nuoria,
miehiä) 200 hlöä
talkootöihin osallistuneita (naisia, nuoria, miehiä)
150 hlöä
tehdyt talkootunnit 10 000 h
tehtyjen talkootuntien arvo 100 000 €
oppilaitosten kanssa yhteisiä toimenpiteitä 5 kpl
lähidemokratian uusia työkaluja 2 kpl
yhteisiä maaseutu-kaupunki-tapahtumia 5 kpl
em. tapahtumiin osallistuneita 100 hlöä



Kouvolan keskusta-alue (tavoitteita tarkennetaan
strategian valmistelussa ja ESR-hanketta haettaessa):
asukasyhdistysten verkostoja 2 kpl





















5.5








asukasyhdistysten ja lähiöiden yhteistyössä toteuttamia tapahtumia 3 kpl
maaseutu-kaupunkialueiden yhteistyötoimenpiteitä,
5 kpl
itse tuotettuja uusia vapaa-ajan palveluita 5 kpl
nuorten ideoimia toimintoja 5 kpl
asuinympäristön kohentamistalkoita 5 kpl
uusia yritysten ja asukkaiden yhteistyömuotoja 2 kpl
yhteisölähtöisen kehittämisen koulutuksia, työpajoja
10 kpl
em. koulutuksiin, työpajoihin osallistuneita 50 hlöä
kaupunkialueiden monikulttuurisia kohtaamisia (tapahtumia, kursseja yms.) 5 kpl
em. tilaisuuksiin osallistuneita 100 hlöä
omasta kulttuurista nousevia uusia tuotteita (esim.
ruoka, käsityö, tanssi, historia) 5 kpl
suomalaisuuteen perehdyttämisiltoja yms. 10 kpl

Kansainvälisyys, nuoret, ilmastonmuutos ja ympäristö
ulkomaisia yhteistyökumppaneita 5 kpl
kv-hankkeissa syntyneitä uusia palveluja,
tuotteita 5 kpl
kv-hankkeiden lukumäärä 3 kpl
kv-hankkeisiin osallistuneiden lukumäärä 75 hlöä
nuorten itsensä ideoimia toimenpiteitä 10 kpl
nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä 10 kpl
ympäristön kuormitusta vähentäviä toimia 5 kpl

Strategian tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain (seurantataulukko, jossa on kunkin rahoitetun hankkeen tavoite- ja toteumatasot).
Vaikuttavuutta saadaan aikaiseksi jo sillä, että rahoituksen
yhtenä kriteerinä on toiminnan jatkuminen ja/tai tulosten
hyödyntäminen hankerahoituksen päätyttyä. Uusilla toimintamalleilla saadaan paikkaperusteista kehittämistyötä
ulotettua myös muihin alueen organisaatioihin. Näin se
vähitellen vakiintuu esim. aluekehitysorganisaatioiden ja
kuntaorganisaatioiden työkaluksi.

6
6.1

STRATEGIAN YHTEENSOVITUS
Johdonmukaisuus eri rahastoohjelmien kanssa

Maaseuturahasto
Pohjois-Kymen Kasvun strategian toimenpiteet sisältyvät
seuraaviin maaseuturahaston maaseudun kehittämistä
koskeviin prioriteetteihin:
1. Tietämyksensiirto ja innovointi
3. Elintarvike- ja non food –ketjun organisoitumisen ja
maatalouden riskienhallinnan edistäminen
5. Luonnonvarojen käytön tehokkuus ja vähähiiliseen ja
ilmastoa säästävään talouteen siirtyminen
6. Sosiaalinen osallisuus, köyhyyden vähentäminen ja
talouden kehittäminen maaseutualueilla
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Lisäksi toteutetaan
toimenpiteitä.

yhteistyö-

ja

toimintaraha-

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma rakennerahastokaudelle 2014–2020
Paikallinen yhteisölähtöinen kehittäminen sisältyy Eteläja Länsi-Suomen rakennerahastojen ohjelmaan. Esimerkkinä rahoitettavista hankkeista ao. suunnitelmassa mainitaan paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamia yhteisöllisyyttä lisääviä pienhankkeita, paikallisen
kehittämisstrategian laatiminen tai paikallisen kehittämiskoordinaattorin palkkaaminen. Paikallista kehittämistä
toteutetaan Etelä- ja Länsi-Suomessa sosiaalirahaston
toimintalinjalla 5.
Pohjois-Kymen Kasvun strategiassa esitetyt keskustaalueiden asukkaiden toimenpideaihiot soveltuvat hyvin
Etelä- ja Länsi-Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR:n
toimintalinjan 5 tavoitteisiin (sosiaalinen osallisuus ja
köyhyyden torjunta).
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR)
Sisä-Suomen kalatalousryhmä toteuttaa meri- ja kalatalousrahaston alueellisia hankkeita. Avustusta voidaan
kanavoida alueilla taloudellisen ja sosiaalisen kehityksensä
edistämiseen esimerkiksi kasvattamalla kalatalousalan
lisäarvoa (esimerkiksi jalostus ja alueelliset merkinnät) tai
monipuolistamalla alueen toimintaa muille meritalouden
aloille, kuten matkailuun. Ehtona kuitenkin on, että kehittämishankkeet tulevat ruohonjuuritasolta, kalastusalan
paikallisilta toimintaryhmiltä, joihin kuuluu alan paikallisia
toimijoita ja jotka itse laativat kehitysstrategian omalle
alueelleen. Tämä ehto täyttyy Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategiassa.

6.2

Yhteensovitus alueen muiden ohjelmien ja strategioiden kanssa ja yhteistyö

Pohjois-Kymen Kasvun strategia ohjelmakaudelle 2014–
2020 monipuolistaa eri rahastojen toimintaa tuomalla
uusia toimijoita kehittämistyöhön. Näin saadaan syntymään kulloisenkin tarpeen ja kysynnän mukaisia kustannustehokkaita täsmähankkeita.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: alueellinen maaseutustrategia
Kaakkois-Suomen Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat selkiyttäneet yhteisten prosessien rajapintojaan toimintaryhmien laatu- ja johtamisjärjestelmän laadinnan yhteydessä 2011–2012. Lisäksi työnjakoa hanke- ja yritystukien
osalta on käyty HYRRÄ-ryhmässä.
Yritystuissa noudatetaan samoja aluerajauksia ja tukitasoja kuin Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Pohjois-Kymen
Kasvun yritystoiminnan tukeminen keskittyy pieniin yrityksiin sekä ensisijaisesti alkaviin yrityksiin, mutta myös
pieniä toimivia yrityksiä voidaan tukea. Yritystukien linjaukset ja yhteistyösopimus tehdään yhdessä KaakkoisSuomen Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa syksyllä
2014.

Hanketuissa Kasvu keskittyy paikkaperusteisiin yhteisölähtöisiin hankkeisiin (Leader-metodin mukaisiin). Hankkeet voivat olla yksittäisen kylän, kunnan, seutukunnan
kattavia tai myös alueiden välisiä ja kansainvälisiä hankkeita yhteistyössä muiden Leader-ryhmien kanssa.
Yhteistyöelimenä ELY-keskuksen kanssa toimii HYRRÄryhmä.
Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson maakuntaohjelma
Kymenlaakso -ohjelma 2014–2017 Elinvoimaa pohjoiselta
kasvuvyöhykkeeltä, toimintalinjat keskittyvät yritystoiminnan toimintaedellytysten parantamiseen ja elinkeinojen kehittämiseen, koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä kestävään maankäyttöön, laadukkaaseen elinympäristöön ja
vireään kulttuuriympäristöön. Ohjelmassa kiinnitetään
myös huomiota mm. maakunnan vetovoimaisuuden parantamiseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Leader-ryhmä toimii hyvin yhtenä kansalaisvaikuttamisen
kanavana uutta maakuntaohjelmaa toteutettaessa. ”Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma
Kymenlaaksoon 2014” - rahoitushakemus on jätetty Kymenlaakson liittoon. Pohjois-Kymen Kasvu kokoaa vuoden
2014 aikana Kouvolan kaupungin keskusta-alueen asukkaiden, yrittäjien ja järjestöjen kanssa aineiston ja laatii
sen perusteella paikalliskehittämisen strategian Kouvolan
keskusta-alueelle. Jatkotoimenpiteiden toteutus tapahtuu
ESR-rahoituksen kautta.
Kouvolan kaupunki: kaupunkistrategia 2014-2020
Kouvolan kaupunkistrategiassa peruslinjaukset ovat: 1)
Kouvola on vahva peruskunta, 2) Kouvolan elinvoiman
kehittämisen kivijalka on sijainti, 3) Maaseutu on Kouvolan voimavara. Strategiset päämäärät ovat: 1) Tasapainoinen talous, 2) Asiakaslähtöinen toiminta, 3) Elinvoimainen
kaupunki, 4) Laadukas ympäristö.
Elinkeino-ohjelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttavista toimenpideohjelmista. Elinkeino-ohjelman painopistealueet ovat: 1) uudistuva biotalous 2) vetovoimaisuutta
Kouvolaan, 3) luovuudella liiketoimintaa. Läpäisyteemat
ovat osaaminen, kansainvälisyys, uudistumiskyky, yrittäjyys ja uudet yritykset ja kestävä kehitys. Kouvolan maaseutuohjelmassa 2012 - 2015 esille nostettuja asioita ovat
mm. kyläkaavoitus, asumisen vaihtoehtojen esille tuominen koko Kouvolan alueella, tonttimarkkinointi, liikkuvien
palvelujen kehittely sekä asukkaiden osallistumisen ja
osallisuuden toteuttaminen. Pohjois-Kymen Kasvu on
antanut lausunnon Kouvolan maaseutuohjelmasta.
Kouvolan seutukunnalla on valmistunut matkailun master
plan. Pohjois-Kymen Kasvu on osallistunut master plan hankkeen työpajatyöskentelyyn (luonto- ja liikuntamatkailu sekä tapahtumat ja kulttuurimatkailu). Kouvolan seudun matkailun master planin toimenpidesuunnitelma
sisältää 33 toimenpidettä. Em. toimenpiteistä nivoutuu
Pohjois-Kymen Kasvun strategiaan toteutettavaksi yhteisölähtöisinä hankkeina ja yritystukina mm. luontomatkai-
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luun, hevosmatkailuun, lähiruokaan ja matkailuyritysten
kehittämiseen liittyviä toimia.
Kouvolan maahanmuutto-ohjelma näkee maahanmuuttajien kotouttamisen tärkeänä, jotta heistä tulisi yhdenvertaisia kuntalaisia ja että he pääsisivät mukaan työelämään. Asuinalueiden viihtyvyyden kannalta on olennaista,
että maahanmuuttajat ja kanta-asukkaat saadaan toimimaan yhdessä oman asuinympäristönsä hyväksi ja hedelmällisen rinnakkaiselon takaamiseksi. Em. tavoitteita
edistävät omalta osaltaan myös Pohjois-Kymen Kasvun
strategiassa keskusta-alueen toimijoiden tekemät kehittämisideat.
Iitin kuntastrategia
Iitin kunnan 2014–2020 kuntastrategiassa on asetettu
seuraavat strategiset päämäärät: 1) Elinvoimasta kestävää
kasvua (toimintaansa kasvattavat perheyritykset, hyvinvoiva 7 000 asukkaan väestö, aktiiviset kylät, hyvä ympäristö ja uusiutuva energia), 2) Konsernijohtaminen ja talous kunnossa, 3) Uusiutuvat palvelut (palvelurakenneuudistus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, kunnan
palveluiden rakenneuudistus, aktiivinen asumispolitiikka),
4) Elinvoimaa tukevat yhteydet (vt 12 peruskorjattuna,
vesiväyläyhteys Pyhäjärveltä Päijänteelle, toimivat työssäkäynti- ja asiointiyhteydet junalla, nopeat laajakaistayhteydet kaikille tarjolla).
Kumppanuus
Pohjois-Kymen Kasvun omassa strategiassa tuodaan esiin
alueen asukkaiden toimenpide-esityksiä ja ne nivoutuvat
hyvin Iitin kuntastrategian, Kouvolan kaupunkistrategian,
elinkeino-ohjelman, maaseutuohjelman ja Kouvolan seutukunnan matkailun master planin toimenpiteisiin. Työnjaosta ja roolituksesta on sovittu Kouvolan osalta allekirjoitetussa kumppanuusmuistiossa. Kasvun reviiriin lukeutuvat yhteisölähtöisten toimintojen ja pienyrittäjyyden
tukeminen. Tarkoitus on saada jatkoa Iitin ja Kouvolan
kanssa hankkeiden välirahoituskäytännölle (hankkeiden
maksuvalmiuden turvaamiseksi).

7
7.1

TOIMINTASUUNNITELMA
Pohjois-Kymen Kasvun toimintaperiaate

Pohjois-Kymen Kasvu tuo Leader-toimintatavan mukaisesti lisäarvoa aluekehittämiseen paikallistoimijoista lähtevällä paikkaperusteisella kehittämisotteella. Se sisältää laajaa
kenttätoimintaa ja asiakkaan tarpeista lähtevää joustavaa
palvelua. Koko toiminta perustuu verkostomaiseen työskentelytapaan ja kumppanuuteen (kumppanuuspöytätoimintatapa). Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toiminnan perustana. Toiminta on avointa kaikille väestöryhmille
tasapuolisesti.
Hankeaihioiden jatkotyöstäminen perustuu eri toimijoiden yhteen saattamiseen (Ideakehräämö). Yleishyödyllisissä investoinneissa yhteisöllinen käyttö turvataan siten,
että tuettavan kohteen tulee sisältyä kyläsuunnitelmaan

tai vastaavaan. Hallituksen jäsenet osallistuvat käytännön
työhön tuomalla omaa osaamistaan toimintaryhmän käyttöön esim. aktivoinnissa, hankearviointi- ja päätösprosesseissa sekä sidosryhmätyöskentelyssä. Edellisten ohjelmakausien tapaan Pohjois-Kymen Kasvu ei toimi pelkästään
kehittäjänä ja hankkeiden rahoittajana. Kasvu osallistuu
seutukunnalliseen ja maakunnalliseen aluekehittämiseen
tuoden ruohonjuuritason toimijoiden näkemystä päätöksentekoon.
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat kuntien ohella
mm. Kouvolan seutukunnan seudulliset yrityspalvelut.
Pohjois-Kymen Kasvu on SeutuYP:ssä sopimuskumppanina, ja selkeät roolitukset on sovittu. Pohjois-Kymen Kasvu
aktivoi ja haravoi kentällä potentiaalisia uusia yrittäjiä
sekä toimivien pienten yritysten kehittämistarpeita ja
antaa maaseutuohjelman rahoitukseen liittyvää yritystukineuvontaa ja rahoittaa maaseudun pienyrityksiä. Varsinainen yritysneuvonta Kasvun asiakkaille saadaan SeutuYP:n yhteistyökumppaneilta. Tiiviimmin yhteistyötä
tehdään Kouvolan kehitysyhtiön Kinno Oy:n kanssa ja
ProAgria Etelä-Suomi ry:n kanssa.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on tehnyt yhteistyötä Kouvolan seutukunnan kanssa erilaisissa tutkimusja kehittämishankkeissa. Ohjelmakaudella 2007 - 2013
Ruralia-instituutin tutkimus- ja kehittämiskohteena on
ollut myös Pohjois-Kymen Kasvu. Yhteistyötä jatkettiin
ohjelmakauden 2014–2020 valmistelussa ja työn tuloksia
hyödynnetään ohjelmakaudella 2014 - 2020. Tutkimus- ja
kehittämisyhteistyö Ruralia-instituutin kanssa jatkuu.
Pohjois-Kymen Kasvu tukeutuu vahvasti Kymenlaakson
Kylät ry:hyn kylätoiminnassa ja 3. sektorin palvelutuotannossa. Iitin ja Kouvolan kylien neuvottelukuntien kanssa
jatketaan yhteistyötä mm. osallisuuden ja lähidemokratian edistämisessä, tapahtumien järjestämisessä, uusien
kehittämisideoiden keräämisessä (Kyläparantamo) ja
lausuntojen antamisessa.
Yhteistyötä jatketaan Jaalan Kotiseutusäätiön ja Kymin
Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön kanssa hankkeiden rahoituksessa. Näin turvataan merkittävien hankkeiden yksityisrahoitus. Yhteistyötä tehdään myös Jaala-ElimäkiValkeala-säätiön kanssa muodostamalla laajempia yhtei-
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siä hankekokonaisuuksia. Kaakkois-Suomen Leaderryhmien yhteistyö tiivistyy entisestään. Yhteistyötä tehdään mm. kansainvälisten hankkeiden aikaansaamiseksi,
kaupunkialueiden paikalliskehittämisen koordinoinnissa,
nuorten aktivoinnissa sekä viestinnässä (viestintä yhteistyössä ELY-keskusten kanssa).
Sisä-Suomen kalatalousryhmän muodostamisen mahdollistaa muunkinlaisen yhteistyön Päijänteen ympäristön
Leader-ryhmien kanssa. Päijänne-Leaderin kanssa jatketaan ristiin arviointia palautteen keräämisessä hanketoimijoilta. Yhteistyötä jatketaan myös Kainuun Leaderryhmien kanssa.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Kouvolan aikuiskoulutuskeskus on saatu ohjelmakaudella 2007 - 2013
mukaan Leader-toimintaan. Yhteistyötä jatketaan myös
ohjelmakaudella 2014 - 2020.
Laatu- ja johtamisjärjestelmätyön satoa
Pohjois-Kymen Kasvu on osallistunut muiden kaakkoissuomalaisten Leader-ryhmien tavoin laatu- ja johtamisjärjestelmän pilottiin loppuvuodesta 2011 alkaen. Siinä on
mm. kehitelty ja dokumentoitu toimintaryhmän keskeisimmät ydinprosessit työvaiheineen. Työtä on vielä täydennetty Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vetämissä
työpajoissa syksyllä 2012.
Pohjois-Kymen Kasvun oman toiminnan visio 2016
Pohjois-Kymen Kasvu on tunnustettu paikallislähtöisen
maaseudun ja kaupunkialueiden kehittymisen tukija. Yhteistyö on vakiintunut eri organisaatioiden välillä. Toiminnan sisältö ja rahoituslähteet ovat monipuolistuneet.
Leader-ryhmällä on itsenäisempi päätöksentekovalta
(järjestelmän byrokratia on vähentynyt).
Pohjois-Kymen Kasvun ydinarvot
 asiakkaan paras
(voi tarkoittaa myös kielteisiä päätöksiä)
 avoimuus
 luottamus

Pohjois-Kymen Kasvun toimintakulttuuri
Pohjois-Kymen Kasvu on:

Hanketoiminnan keskeisimmät ydinprosessit (tarkemmin työvaiheet liitteenä olevassa laatu- ja johtamisjärjestelmässä):
- aktivointi ja viestintä
- rahoitushakemuksen käsittely: hankeaihioiden työstö verkostoissa, rahoituksen hakemiseen liittyvä neuvonta,
ennakkoarviointi, päätöksenteko
- maksuhakemuksen käsittely: neuvonta, päätöksenteko, jälkiarviointi
Toiminnassa hyödynnetään laatu- ja johtamisjärjestelmän tuloksia (jatkuva sisäinen arviointi) sekä LEADER-brändiä.
Ideakehräämö-toimintatapa
Pohjois-Kymen Kasvun toiminta perustuu erilaisissa verkostoissa toimimiseen. Verkostojen kokoonpanot vaihtelevat
kulloisenkin asiasisällön mukaan.
Ideakehräämö-toimintatavalla pyritään entistä paremmin luomaan edellytyksiä uusille, innovatiivisille toimintatavoille,
hankkeille, palveluille ja tuotteille. Ideakehräämö-toimintatapa on lyhyesti kuvattuna seuraava:

Keritseminen: Ideoiden ja resurssien, ”villojen” kerääminen
Kehrääminen: Ideasäikeiden ja resurssien kehittely ja yhdistely
Kutominen: Ideoiden ja resurssien jalostaminen toiminnaksi, joka tähtää tuotteiksi tai palveluiksi
Mallintaminen, mallit / tuotokset (muoti ja tyyli): Strategia toimii ”kuvastona”, joka antaa hahmon siitä, mihin
pyritään ja minkä tyyppisiä tuotteita tai palveluja on tarkoitus saattaa markkinoille
Hanketoiminnan polkua pyritään kehittämään lainsäädännön sallimissa rajoissa seuraavasti:
kokeilu >( esiselvitys)> yhteisöllinen hanke > elinkeinollinen hanke > yritystuki
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7.2

Toiminnan organisointi

Keskeisimpiä tehtäviä (tarkennetaan toimintarahan
suunnitelmassa)
Hanketoimintaan sisältyvät mm. seuraavat toimenpiteet:
innostaminen ja viestintä jatkuvaa (alussa erityisesti
ent. Anjalankosken alueella= uutta aluetta)
toimijoiden verkottaminen ja kumppanuuksien luominen hankeaihioiden työstämiseksi (Ideakehräämö)
hankeneuvonta ja -koulutus (sis. sähköisen
asioinnin koulutus ja neuvonta)
rahoituspäätösprosessi, joka jakautuu seuraavasti:
1) hakemusten ennakkoarviointi (hanketukien EAryhmä ja yritystukien EA-ryhmä)
2) ryhmät antavat lausunnon hallitukselle
3) hallitus tekee päätöksen esitysten pohjalta, mutta
itsenäisesti
4) lausunto ELY-keskukselle
hankekohtainen henk.koht. hankkeen toteutuksen
alkuneuvonta, jossa mukana hankevetäjä, vastuuhenkilö ja kirjanpitäjä
alkavien hankkeiden maksatuskoulutus (ELYkeskuksen maksatusyksiköstä hlö mukana)
- hankkeiden toteutukseen ja maksatukseen liittyvä
henkilökohtainen neuvonta (jatkuvaa)
- maksuhakemuksen päätöksenteko on delegoitu
toimiston työntekijöille, lausunto maksuhakemuksesta ELY-keskukselle
kuntarahan maksaminen hankkeille ja raportointi
hallitukselle kuntarahan maksusuorituksista
hankkeiden ja yritystukien jälkiarviointi
toimintaryhmän ulkoinen arviointi (ohjelmakauden
lopussa) ja sisäinen arviointi (jatkuvaa laatutyössä ja
kokonaisarviointina puolivälissä ohjelmakautta)
Ajallisesti pääpaino on kenttätyössä: uusien toimijoiden
innostamisessa, viestinnässä potentiaalisille uusille hanketoimijoille ja sidosryhmille, hanke- ja maksatusneuvonnassa sekä koulutuksessa. Lisäksi osallistutaan seutukunnan ja maakunnan aluekehittämiseen. Hyödynnetään
alueella virinnyttä kumppanuuspöytä-toimintatapaa
kehittämistoimien suuntaamisessa.
Hakumenettely
Hanketuissa on jaksotettu hakumenettely neljä kertaa
vuodessa (paikallisissa hankkeissa). Alueiden väliset ja
kansainväliset hankkeet sekä yritystukihakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa, joita on 8 - 10 kertaa
vuodessa.
Teemoittaisia ideahakuja teemahankkeissa
Strategian tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi
voidaan toteuttaa teemapohjaisia ideahakuja. Niiden
avulla saadaan luotua teemahankkeita tietyn yksittäisen
teeman ympärille. Teemahankkeita hallinnoi toimintaryhmä itse ja laatii sopimukset kunkin alahankkeen osalta.
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Muissa hankkeissa noudatetaan ns. normaalihakumenettelyä, missä kukin hanke on yksittäinen ja hankkeen hakija hoitaa hallinnoinnin ja vastaa hankkeen toteutuksesta.
Hakija voi toteuttaa hankkeensa kertakorvausmenettelyn
(lump sum) mukaisesti tai toteutuneisiin kustannuksiin
perustuvana. Hakijan kanssa yhdessä katsotaan, kumpi
vaihtoehto on hankkeen luonteen mukaan parempi vaihtoehto. Lump sum -menettelyssä korostetaan hakijalle
tavoitteiden pilkkomista osatavoitteisiin sekä erityisen
realistista tavoiteasettelua. Lisäksi hakija voi käyttää
hankkeessaan ns. flat rate -menettelyä.
Kokeiluja, nuorten "säpinäsataset"
Pohjois-Kymen Kasvun muilla varoilla rahoitetaan ns.
pieniä kokeiluhankkeita. Niissä voidaan nopeasti testata
yksittäisen idean kantavuutta ja parannella toimintamallia. Onnistuessaan kokeilut johtavat rahoituksen hakemiseen normaalille kehittämishankkeelle tai yritystuelle.
Nuorten ideoimille ja toteuttamille pienille hankkeille
myönnetään esim. maks. 500 euron tukea muista varoista ("säpinäsataset"). Näissä hankkeissa on oltava täysikäinen vastuuhenkilö, ja hallinnoijana jokin rekisteröity
yhdistys. Nuorten hankkeissa noudatetaan kevennettyä
haku- ja maksatusmenettelyä. Yrityksiä koskevissa kokeilussa hyödynnetään ao. tarkoitukseen suunniteltua yritystukimuotoa.
Hanke- ja yritystukien arviointikriteerit sekä tukitasot
on esitetty liitteessä (tarkentuvat rahoituskehyksen
varmistuttua ja lainsäädännön valmistuttua).

7.3

Oppimissuunnitelma

Leader-ryhmän oppiminen
Leader-ryhmän ja alueen oppimistarpeita kartoitetaan
systemaattisesti. Oppimistarpeiden kartoittamisessa
hyödynnetään ulkoista arviointia sekä Kasvun omaa sisäistä arviointia. Lisäksi työntekijöiden, hanketoimijoiden
ja hallituksen oppimistarpeita haravoidaan kenttätyössä
jatkuvasti. Strategian tekovaiheessa on huomattu hyvänä
käytäntönä sähköinen palaute- ja idealomake, joka mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen paikalliseen
kehittämiseen. Lomakkeen käyttöä jatketaan yhtenä
lähidemokratiaa edistävänä toimenpiteenä. Myös muita
lähidemokratiaa edistäviä keinoja kehitetään.
Oppimisen osalta yhteistyötä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa tiivistetään ja jatketaan jo olemassa
olevia yhteistyökuvioita mm. Ruralia-instituutin kanssa.
Vertaisoppimisen osalta yhteistyötä jatketaan edelleen
Kaakkois-Suomen Leader-ryhmien sekä Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin kanssa. Kasvun kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ja lisäämisessä hyödynnetään erityisesti em. yhteistyötahojen osaamista.
Ohjelmakauden alussa järjestetään hallituksen työhön
perehdyttämiskoulutusta, jossa käydään läpi erityisesti
ohjelmakauden vaatimia uusia asioita sekä hallituksen
perustyötä (Kasvun strategia 14-20 ja laajentuneet rahoituskanavat, hallitustyöskentely, paikkaperusteinen alue-

kehittäminen, hankkeiden ennakkoarviointi, jälkiarviointi
yms.). Jokaiselle hallitukseen tulevalle uudelle jäsenelle
ja varajäsenelle annetaan henkilökohtaista opastusta
Leader-työn perusteista (koulutuskansio laadittu kuluvalla kaudella). Ennakkoarviointi- ja jälkiarviointia koskeviin
osioihin osallistuvat hallituksen ulkopuoliset em. ryhmien
jäsenet. Jokaisen rahoitetun hankkeen hanketyöryhmässä on yksi Kasvun hallituksen jäsen. Toimintatapa
edesauttaa hallituksen jäsenten ymmärrystä ruohonjuuritason hanketoiminnasta ja vastaavasti hanketoimijat
saavat tukea ja apua rahoittajan taholta.
Hallitus ja toimiston toimihenkilöt osallistuvat esim.
MMM:n, maaseutuviraston, maaseutuverkoston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämiin koulutuksiin ja
tapaamisiin. Koulutuksiin osallistumista kannustetaan
maksamalla hallituksen jäsenille palkkiot koulutuspäivistä.
Hanketoimijoiden oppiminen
Ohjelmakausi aloitetaan tiedottamalla uudesta strategiasta ja eri rahoitusvaihtoehdoista. Hanketoimijoita
koulutetaan sähköiseen asiointiin sekä lainsäädännön
vaatimuksiin. Tämän jälkeen jatketaan hankkeiden suunnittelua ja toteutusta koskevaa koulutusta. Lisäksi jokaiselle hanketta suunnittelevalle annetaan henkilökohtaista hankeneuvontaa. Yritystuen hakijoille annetaan yritysrahoitusneuvontaa.
Hankkeen toteutusvaihe alkaa hankekohtaisella, henkilökohtaisella maksatus- ja raportointineuvonnalla (osallistujina hankevetäjä, kirjanpitäjä ja hankkeen vastuuhenkilö). Kaikille uusille hankkeille järjestetään 2-4 kertaa
vuodessa suunnattuja yhteisiä maksatuskoulutuksia,
joihin osallistuu kouluttajana ELY-keskuksen maksatusyksikön edustaja. Lisäksi järjestetään koulutusta kentältä
nousevien kulloistenkin tarpeiden mukaan. Hanketoimijoiden aktiivisen kouluttamisen avulla heidän osaamistaan kehitetään ja tietoa siirretään paikalliskehittämiseen
koko alueelle.

7.4

Viestintäsuunnitelma

Viestinnässä ja aktivoinnissa suunnataan ohjelmakauden
alussa eniten resursseja Anjalankosken alueelle, joka on
uutta aluetta Pohjois-Kymen Kasvulle. Kullekin kohderyhmälle räätälöidään oma viestinnän sisältö ja käytettävä viestintäväline valitaan kohderyhmän mukaan (nuoret,
yritykset, kylätoimijat, asukasyhdistykset yms.). Viestinnässä hyödynnetään valtakunnallista Leader-brändiä,
maaseutuverkoston valtakunnallista ja alueellista viestintää sekä viestintäyhteistyötä Kaakkois-Suomessa ja sitä
laajemmalla alueella. Viestinnän tavoitteena on saada
hanke- ja yritystukihakijoita ohjelmakaudelle 2014 2020, sekä lisätä tunnettuutta ja markkinoida Leaderbrändiä. Viestinnällä tavoitellaan myös yhdistyksen jäsenmäärän kasvua ja alueen asukkaiden kiinnostusta
paikalliskehittämiseen.
Viestinnässä, imagomarkkinoinnissa ja aktivoinnissa hyödynnetään eri kanavia. Mediaa tiedotetaan noin 4 - 6
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kertaa vuodessa ajankohtaisista asioista ja ilmoitetaan
hankehauista ja muista tapahtumista paikallislehdissä,
jotta viestiä saadaan myös potentiaalisille uusille hankeja yritystukihakijoille. Omia aktivointitilaisuuksia järjestetään niin maaseutualueilla kuin kaupungissakin. Omia
aktivointitilaisuuksia suunnataan jo hanke- ja yritystukia
saaneisiin alueisiin sekä aktiivisesti lähestytään myös
alueita, joilla toimintaa ei ole. Lisäksi osallistutaan yleisötapahtumiin ja muiden järjestämiin aktivointitilaisuuksiin.
Kasvun omaa verkkosivustoa sekä sosiaalisen median
kanavia (facebook-ryhmä ja twitter) päivitetään aktiivisesti. Verkkosivulle päivitetään ohjelmakauden 2014 2020 ohjeistukset ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista
etusivulla ja tapahtumista tapahtumakalenterissa. Sähköinen uutiskirje lähetetään jäsenille ja yhteistyökumppaneille noin kerran kuukaudessa. Yhteyksiä yhteistyötahoihin pidetään säännöllisesti sähköpostitse ja yhteisissä
tapaamisissa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen Leader-ryhmien yhteistyöelin Hyrrä jatkaa
toimintaansa. Em. tahojen yhteistä viestintää suunnitellaan myös ohjelmakaudella 2014 - 2020. Viestintäyhteistyötä voidaan tehdä Kaakkois-Suomea laajemmalla alueella.
Yhdistyksen sisäisen viestintää hoidetaan Ryhmix:in
(hallituksen kokousaineistot) ja hanke- ja jäsentiedotteiden avulla (syys- ja kevätkokouksen yhteydessä). Lisäksi
hallitusta tiedotetaan jatkuvasti ajankohtaisista asioista
sähköpostitse. Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet innostavat ja aktivoivat mahdollisia tuen hakijoita suullisesti
omilla alueillaan ja verkostoissaan.
Strategian liitteenä on aikataulutettu viestintäsuunnitelma.
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HALLINNON JA SEURANNAN JÄRJESTÄMINEN

Pohjois-Kymen Kasvu ry on perustettu 8.12.1998. Yhdistyksessä oli 31.5.2014 267 jäsentä. Henkilöjäseniä oli 192
(naisia 82, miehiä 110), yhteisöjäseniä 73 ja kuntajäseniä
2kpl. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen toimipaikka
sijaitsee Korialla osoitteessa Kyminasemantie 10 A 2.
Yhdistyksen ylin päättävä elin on yleinen kokous (kevätkokous ja syyskokous). Hallitus suunnittelee ja johtaa
yhdistyksen toimintaa. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kolmikantaperiaatetta sekä hallituksen toimikausien enimmäisaikasäännöstä (peräkkäisten toimikausien pituus enintään 6
vuotta).
Hanke- ja yritystukien ennakkoarviointiryhmissä on hallituksen ulkopuolisia jäseniä 2-3 sekä hallituksen edustajia.
Ennakkoarviointiryhmät tekevät esitykset vireille tulleista
hanke- ja yritystukien hakemuksista hallitukselle. Em.
ryhmät vastaavat lisäksi hankkeiden ja yritystukien jäl-

kiarvioinnista. Lisäksi Kouvolan keskustan paikalliskehittämistä varten muodostetaan kaupunkijaosto.
Pohjois-Kymen Kasvun hallituksen roolia vahvistetaan.
Hallituksen panos korostuu esim. strategisten linjausten
tekijänä ja strategian toteutumisen seurannassa, hallitusjäsenten oman erityisosaamisen tuomisena toimintaryhmän toimintaan, kentän aktivoinnissa sekä sidosryhmätyöskentelyssä. Työhön käytettävästä ajasta maksetaan kohtuullinen korvaus toimintarahasta tai muista
varoista.
Yhdistyksen hallitus palkkaa kehittämisstrategian toteutuksessa tarvittavan henkilöstön. Yhdistyksellä on käytännön toimintaa toteuttamassa toiminnanjohtaja ja
toimistopäällikkö. Lisäresurssia hankitaan tarvittaessa
esim. aktivointiin ja innostamiseen mm. omien strategisten hankkeiden kautta.
Hallituksen ja henkilöstön tehtävät ja työnjako on esitetty liitteessä.
Pohjois-Kymen Kasvu toteuttaa omia strategisia kärkihankkeita varmistaakseen strategian tavoitteiden toteutumisen. Tällaisia voivat olla esim.
Innoliiteri (paikallisia mentoreita uusien tuotteiden ja palvelujen kehittelyyn yhteistyössä yritysten, yksityishenkilöiden, yhdistysten kanssa),
teemoittaisia sektorirajat ylittäviä kumppanuuspöytiä
Innovaatioleiritoiminta (eritaustaisten ihmisten
törmäyttäminen uusien ideoiden kehittämiseksi
innovatiivisessa toimintaympäristössä)
hanke- ja yritystukien masinointihanke
Teemakohtaisia strategisia kärkihankkeita yhteistyössä
muiden Leader-ryhmien kanssa voivat olla esim. nuorten
hankkeita masinoiva kehittämishanke, kv-koordinaattoritoiminta ja yhteinen viestintähanke. Jatketaan yhteistyötä Leader-toimintatavan kehittämiseksi yhdessä muiden
Leader-ryhmien kanssa (mahd. alueiden välinen hanke).
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Viestintäyhteistyötä jatketaan Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen ja alueen Leader-ryhmien kesken. Kouvolan
keskusta-alueille laaditaan v. 2014 paikalliskehittämisen
strategia/toimintamalli yhteistyössä asukkaiden, yrittäjien ja järjestöjen kanssa.
Seuranta
Strategian tavoitteiden toteutumista seurataan virallisten
seurantatietolomakkeiden ja Kasvun oman seurantatietolomakkeen avulla. Rahoitusta hakevan hankkeen ja yritystuen tavoitetasoja verrataan ennakkoarvioinnissa
strategian tavoitteisiin. Jälkiarvioinnissa kunkin päättyneen hankkeen toteumatasoa verrataan hankkeen asettamaan tavoitetasoon. Näin selviää, saavuttiko hanke
asettamansa tavoitteet. Laskemalla yhteen hankkeiden
toteumatasot selviää strategian tavoitteiden toteuma.
Strategian toteutumista seurataan vuosittain vuosiraportoinnin yhteydessä. Tarvittaessa tehdään muutoksia
omassa aktivoinnissa ja viestinnässä, jos strategian tavoitteet eivät näyttäisi täyttyvän. Lisäksi voidaan järjestää tietyn teeman mukaisia ideahakuja tai toteuttaa oma
hanke.
Laatu- ja johtamisjärjestelmän auditointia tehdään vuosittain ristiin Kehittämisyhdistys Sepra ry:n kanssa. Hanketoimijoiden palautetta kerätään ristiin Päijänne-Leader
ry:n kanssa. Sisäistä arviointia tehdään laatu- ja johtamisjärjestelmätyön yhteydessä sekä kattavasti ohjelmakauden puolivälissä. Ohjelmakauden lopussa toteutetaan
ulkoinen arviointi. Auditoinnin sekä arviointien perusteella tehdään tarvittavia toiminnallisia muutoksia.
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RISKIANALYYSI

Toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin uhkatekijöihin on
varauduttu laatimalla riskianalyysi. Erityisesti on huomioitu lump sum -menettelyyn liittyviä riskejä. Rahoitettujen hankkeiden toimintaan liittyviin riskeihin vaikutetaan
ennalta hanketoiminnan monipuolisella koulutuksella.
Riskianalyysi on liitteenä.

10 RAHOITUSSUUNNITELMA EUROINA ERI RAHASTOITTAIN
Haettava rahoituskehys perustuu edellisten ohjelmakausien rahoituskehysten suuruuteen. Lisäksi on otettu huomioon alueen
ja asukasmäärän laajentuminen Anjalankosken ja Voikkaan alueilla.
a1) Leader-toimintatapa maaseuturahastossa (Kouvolan maaseutualueet ja Iitti)
Haettava rahoituskehys:
5 miljoonaa € (julkinen tuki)
joka sisältää EU-rahaa (42 %)
2, 1 miljoonaa €
ja valtion rahaa (38 %)
1,9 miljoonaa €
ja kuntarahaa 20 % eli yhteensä:
1 milj. €
(josta Kouvola n. 850 000 € ja Iitti n. 150 000 €)
- maaseuturahaston kokonaisrahoituskehys (sis. yksityisrahoitustavoite 35 % eli 2,7 milj. €): 7,7 milj. €
Taulukko 1. Haettava rahoitus maaseudun yritys- ja kehittämishankkeisiin (ei sisällä toimintarahaa).
Kunta
Yksityinen rahoitus
EU (42 % ),
Valtio (38 %), (20 %),
Julkinen rahoitus
(35 % kokonaisraKokonaisrahoitus yhteeneuroa
euroa
euroa
yhteensä, euroa (A) hoituksesta)
sä euroa
1 680 000

1 520 000

800 000

4 000 000

2 700 000

6 700 000

Taulukko 2. Haettava toimintaraha.
EU (42 % ),
euroa

Valtio (38
%), euroa

Kunta (20
%), euroa

Julkinen rahoitus
yhteensä, euroa (A)

Julkinen rahoitus %
taulukon 1 kohdasta
A (enintään 25 %)

Toimintakustannukset
Aktivointi ja toiminnan
edistäminen

84 000

76 000

40 000

200 000

5%

336 000

304 000

160 000

800 000

20 %

Toimintaraha yhteensä

420 000

380 000

200 000

1 000 000

1 000 000

a2) Maaseuturahaston rahoituskehys strategian painopistealueittain
Monipaikkainen asuminen ja asuinympäristö
Pienyrittäjyyden tukeminen
Paikallisia palveluja digitaalisesti ja yhteistyössä
Paikallisyhteisöt: yhteisöllisyys ja osallisuus (lähidemokratia)
Toimintaraha
yhteensä
a3) jyvitettynä eri rahastoihin ja prioriteetteihin
Maaseuturahaston rahoituskehyksen prioriteetit
1. Tietämyksen siirto ja innovaatiot
3. Maatalouden kilpailukyvyn ja maatilojen elinkelpoisuuden lisääminen
5. Luonnonvarojen käytön tehokkuus vähähiiliseen ja ilmastoa
säästävään talouteen siirtyminen
6. Sosiaalinen osallisuus, köyhyyden vähentäminen ja taloudellinen kehitys
Toimintaraha

5
3

yhteensä
(Yhteistyö-toimenpidettä toteutetaan em. prioriteettien sisällä.)
b) Meri- ja kalatalousrahaston Sisä-Suomen kalatalousryhmä
rahoituskehys laaditaan erikseen (noin 100 000 €/vuosi)
(siitä Pohjois-Kymen Kasvun kuntarahan osuus on koko ohjelmakaudella
c) Euroopan sosiaalirahasto
Kouvolan kaupungin keskusta-alueiden paikalliskehittäminen, rahoitus yht.
joka sisältää kuntarahaa 10 % eli 50 000 €
Toimintalinja 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta)
d) Pohjois-Kymen Kasvun oma kokeiluraha
nuorten pieniin hankkeisiin sekä mahd. hanketukien kokeiluihin ennen vars. hanketta

20

%
5
30
10
30
25
100 %
%

5
62
25
100 %

6 400 €
500 000 €

20 000 €

e) CIMO:n kautta haettava tuki ja mahd. suorahaku
CIMO:n (kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio) ja muiden rahastojen hyödyntämistä
harkitaan erityisesti kaupunkialueiden kehittämisessä sekä maaseutu-kaupunki-vuorovaikutushankkeisiin (etenkin, jos kaupunkialueiden paikalliskehittäminen ei toteudu). Paikalliskehittämiseen hyvin soveltuvia ohjelmia ovat nykyisellä ohjelmakaudella olleet CIMO:n kautta haettavissa esim. Kansalaisten Eurooppa –ohjelma, Nuoriso-ohjelma, Aikuiskoulutusohjelma.
Iitin kunnanvaltuusto ja Kouvolan kaupunginvaltuusto ovat tehneet päätökset Pohjois-Kymen Kasvun kuntarahoituksesta
ohjelmakaudelle 2014–2020. Toimintaryhmän kuntarahoitus sisältyy myös kaupunginvaltuuston hyväksymään Kouvolan
maaseutuohjelmaan. Samoin on hankkeiden väliaikaislainan osalta. Kuntarahaa on myönnetty myös mahd. ESR-hankkeisiin.
f) Maakunnan kehittämisraha (Kymenlaakson liitto)
Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon 2014 (Kouvolan keskusta-alueet) 11 000 €
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STRATEGIAN VALMISTELUPROSESSIN KUVAUS

Strategian valmistelussa on huomioitu niin alueen asukkaat maalla ja kaupungissa kuin taajamien kehittämisryhmät ja erilaiset alueella toimivat yhdistykset (ml. yrittäjäyhdistys). Kyliä on kierretty yhteensä 16 kpl. Taajamissa ja kaupunkialueilla toimivia tahoja ja eri sidosryhmiä on tavattu useita. Asukkaiden ideoita on myös kerätty muutamassa kesätapahtumissa.
Osallistuminen ideoiden antamiseen on ollut avointa, ja ideoita on vastaanotettu niin postitse kuin internetinkin kautta.
Myös alueen kesäasukkaat on huomioitu. Heitä on lähestytty aiheen tiimoilta Iitin ja Kouvolan kesäasukaspostitusten yhteydessä. Kehittämisideoita on saanut antaa mistä tahansa aihepiiristä. Alueen nuoria on tavoitettu mm. järjestämällä Iitin ja
Kouvolan nuorisovaltuustojen kokouksissa ideariihiä. Myös Pohjois-Kymenlaakson SWOT-analyysi on koottu alueen asukkaiden näkemyksistä.
Pohjois-Kymen Kasvu on käynyt yhteistyöneuvotteluja Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan kanssa ohjelmakauden 2014–2020
kuntarahoituksesta ja työnjaosta. Sekä Iitti että Kouvola ovat sitoutuneet kuntarahoitukseen koko ohjelmakaudelle 2014 2020. Lisäksi neuvotteluja on käyty Kalatalous-Leaderistä mm. Kymenlaakson kalatalouskeskuksen, osakaskuntien edustajien
ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tarkemmat strategian valmisteluprosessin tiedot liitteessä.
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