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Yleistä vuodesta 2021

Pohjois-Kymen Kasvun ydintehtävä on kannustaa ihmisiä kehittämään omaa kotiseutuaan Paikallista Kasvua
älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti 2014–2020-strategian sekä Kouvolan keskusta-alueille laaditun
Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon 2014–2020 mukaisesti. Kasvun
toiminta-aluetta ovat Kouvolan kaupunki ja Iitin kunta.
Ydintehtävää toteutetaan:
• rahoittamalla maaseudun yleishyödyllisiä hankkeita ja mikroyrityksiä Leader-rahoituksella
• toteuttamalla omia hankkeita, jotka edistävät strategian toteutumista
• innostamalla Kouvolan ja Kuusankosken keskusta-alueiden asukkaita paikalliseen kehittämiseen
• mahdollistamalla elinkeinokalatalouden edistäminen ja rahoittaminen alueella
• myöntämällä 13–29-vuotiaille nuorille nuoriso-Leader-rahoitusta eli Säpinäsatasia.
Kasvu jatkaa Leader-rahoituksen myöntämistä siirtymäkauden rahoituksella. Keskeiset tehtävät liittyvät
hanke- ja yritystukihakijoiden ja hanketoteuttajien neuvontaan. Rahoituskausi 2021–2027 käynnistyy
todennäköisesti 1.1.2023, ja siihen liittyvä hakemus Leader-ryhmäksi jätetään vuoden 2021 aikana. Vuonna
2021 yhdistyksellä on käynnissä kaksi omaa strategista hanketta: ESR-rahoitteinen KAIKU – Osallisena
Kouvolassa -hanke (myöhemmin KAIKU) sekä alueiden välinen UNTO – Uusia tapoja luoda ja toteuttaa
yhdessä -hanke (myöhemmin UNTO). Lisäksi Kasvu on mukana kansainvälisessä SEIC 2nd generation for
improved sustainable livelihoods in countryside (SEIC) -hankkeessa. Nuorille suunnattujen Säpinäsatasten
myöntämistä jatketaan ja Kasvu on mukana Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmässä. Kasvulla on
käytössä laatukäsikirja, joka päivitetään vuosittain.
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Jäsenet, hallitus, henkilökunta ja muut resurssit

Vuonna 2020 yhdistyksessä oli keskimäärin 119 henkilöjäsentä, 59 yhteisöjäsentä sekä kaksi kuntajäsentä.
Vuonna 2021 jäsenrekisteristä poistetaan jäsenet, joiden jäsenmaksu on ollut maksamatta kaksi vuotta.
Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan.
Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista
jäsentä sekä kuusi kolmikantakohtaista varajäsentä, kaksi kutakin kolmikantaa kohden (asukastaho,
julkishallinto, yritykset/yhteisöt; kutakin 1/3). Hallitus kokoontuu noin kuuden viikon välein lukuun
ottamatta kesäkuukausia. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta ja enintään kaksi
toimikautta peräkkäin. Hallitus päättää rahoitettavista hankkeista ja yritystuista ja voi käyttää päätöksenteon
tukena ulkopuolisia asiantuntijoita, esim. Kinnon, Ladecin tai ProAgrian yritysneuvojia. Hallituksen alaisina
jaostoina ja työryhminä ovat kolme kertaa vuodessa kokoontuva nuorisojaosto, joka päättää Säpinäsatasten
myöntämisestä, tarvittaessa kokoontuva henkilöstöryhmä, joka vastaa henkilöstöasioiden käsittelystä sekä
kaksi kertaa vuodessa kokoontuva viestintäryhmä, joka seuraa Kasvun viestintäsuunnitelman toteutumista.
Tilapäisiä työryhmiä perustetaan tarvittaessa.
Yhdistyksessä työskentelevät palkattuna henkilökuntana toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa
toiminnanjohtaja Evita Reitti ja hallintosihteeri Jaana Vasko. KAIKU-hankkeen uravalmentaja Tanja
Rautavirta sekä KAIKU- ja UNTO- hankkeiden hanketyöntekijä Maija Raikamo työskentelevät määräaikaisissa
työsuhteissa. Taloushallinto ja tilintarkastus hankitaan ostopalveluina. Vuonna 2021 jatketaan PäijänneLeader ry:n kanssa neuvotteluja yhteisen taloushallinnon järjestämisestä ja mahdollisista yhteisistä
työntekijöistä.
Kasvu on vuokrannut 38 m2 suuruisen toimitilan Kouvolan Porukkatalolta osoitteesta Savonkatu 23
toiminnanjohtajan ja hallintosihteerin käyttöön. Koronaviruspandemian vuoksi henkilökunta työskentelee
toistaiseksi pääsääntöisesti etätöissä ja asiakas- ym. -tapaamiset ja tilaisuudet pyritään järjestämään
ensisijaisesti sähköisesti esim. Teams- ja Zoom-alustoja hyödyntäen. Heinäkuussa ja vuodenvaihteessa
toimisto on suljettu.
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Toimiminen Leader-ryhmänä

Leader-rahoituksen myöntämistä jatketaan erillisellä siirtymäkauden rahoituksella, jota on haettu maa- ja
metsätalousministeriöstä vuodelle 2021 yhteensä 280 000 euroa (EU 42 % + valtio 38 % + kunnat 20 %).
Siirtymäkauden rahoitusta myönnetään ohjelmakauden 2014–2020 lainsäädännön ja vanhan strategian
pohjalta, mutta uuden rahoituskauden varoista. Hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet Kasvun
valintakriteerien, strategian 2014–2020 painopistealueiden ja voimassa olevien säädösten perusteella.
Hallitus tekee rahoituksesta tarvittaessa tarkempia linjauksia. Hakijoille ja hankkeiden toteuttajille annetaan
henkilökohtaista neuvontaa hakuvaiheessa, rahoituspäätöksen saamisen jälkeen sekä tarvittaessa ennen
maksatushakemusten tekemistä. Tarvittaessa järjestetään myös räätälöityjä koulutuksia tai infotilaisuuksia.
Ohjelmakauden 2014-2020 toimintaa ja tuloksia esitellään järjestämällä mahdollisuuksien mukaan
tilaisuuksia ja tempauksia sekä laatimalla rahoitetuista hankkeista kertova esite.
Kasvu toimii aktiivisesti osana erilaisia seutukunnan, maakunnan ja valtakunnan verkostoja ja osallistuu maaja metsätalousministeriön, Ruokaviraston, ELY-keskuksen ja Suomen Kylät ry:n järjestämiin tilaisuuksiin,
koulutuksiin, yhteistyöneuvotteluihin ja seminaareihin. Hallitukselle ja henkilökunnalle järjestetään
koulutusta myös osana UNTO-hanketta. Muiden Leader-ryhmien kanssa tehdään monipuolisesti yhteistyötä.
Kasvun rooli elinkeinotoiminnan kehittämisen suhteen on toimia kentällä haravoimassa ja innostamassa
aloittavia ja toimivia, 1–5 henkilötyövuotta työllistäviä, maaseutuohjelmasta rahoitettavaksi sopivia
mikroyrityksiä ja rahoittaa niitä. Yritysten liiketoimintasuunnitelmien ja kannattavuuslaskelmien laatimisessa
ja arvioinnissa hyödynnetään Kinnon, Ladecin, ProAgrian ja TE-toimiston asiantuntemusta.
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Yhdistyksen omat hankkeet

Kasvu edistää ns. kaupunki-Leader- eli CLLD-toimintaa (Community Led Local Development) Kouvolan ja
Kuusankosken keskusta-alueilla hallinnoimalla ESR-rahoitteisia hankkeita. KAIKU – Osallisena Kouvolassa hanke päättyy elokuun 2021 lopussa. Hankkeen tavoitteena on nuorten ja maahanmuuttajien työllistäminen
yhdistysten yhteisen Kaikumedian sisällöntuotantoon yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja seutukunnan
välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Vuonna 2021 Kaikumedian tuotanto on tavoitteena siirtää osaksi Pariksäätiön toimintaa. Lisäksi hankkeessa edistetään eri keinoin yhteisöllisyyden kehittämistä. Kaupunkialueen
kehittämisen jatkamista KAIKU-hankkeen päätyttyä selvitetään.
Alueiden välinen Leader-rahoitteinen UNTO – Uusia tapoja luoda ja toteuttaa yhdessä -hanke jatkuu koko
vuoden 2021. Kasvu hallinnoi hanketta, jota toteutetaan yhteistyössä Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä ry:n
kanssa. Hankkeen päätavoitteena on Leader-toiminnan paikallisen vaikuttavuuden arviointi ja
toimintasuunnitelman laatiminen koottujen tulosten pohjalta.
Kansainvälistä Kehittämisyhdistys Sepra ry:n hallinnoimaa maaseuturahoitteista SEIC 2nd generation for
improved sustainable livelihoods in countryside -hanketta toteutetaan yhteistyössä Leader Sepra ry:n, Leader
Länsi-Saimaa ry:n, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n ja Leader Viisari ry:n kanssa. Ulkomaisena
yhteistyökumppanina hankkeessa on LAG East-Harju Partnership NGO Virosta. Hankkeessa tarjotaan
maaseudulla toimiville pienille yrityksille ja palveluja tuottaville yhteisöille monipuolisia työkaluja
verkostoitumiseen, tiedonhankintaan ja kokemusten jakamiseen mm. järjestämällä koulutustilaisuuksia ja
mahdollisuuksien mukaan myös opintoretkiä.
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Muu toiminta

Kasvu on mukana Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmässä, mikä mahdollistaa elinkeinokalataloutta
tukevien hankkeiden rahoittamisen Kouvolan ja Iitin alueella EMKR-rahoituksella. Hankkeet voivat liittyä
esim. ammattikalastukseen, kalastusmatkailuun ja vesiviljelyyn. Kalatalouden toimintaryhmä saa
rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousohjelmasta ja sitä hallinnoi Päijänne-Leader ry. Kasvulla on
edustus kalatalousryhmän ohjausryhmässä sekä kalajaostossa, joka päättää rahoitettavien hankkeiden
valinnasta. Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmä laatii vuonna 2021 strategian rahoituskaudelle 2023–
2027 ja Kasvu on aktiivisesti mukana sen laatimisessa.
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Kasvu toteuttaa nuoriso-Leader-toimintaa myöntämällä 13–29-vuotiaiden nuorten pieniin projekteihin
Säpinäsatasia eli nuoriso-Leader-rahoitusta. Projektien rahoittamisesta päättää Kasvun hallituksen alainen
nuorisojaosto, joka koostuu hallituksen jäsenistä sekä Kouvolan ja Iitin alueella asuvista alle 29-vuotiaista
nuorista.
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Tiedotus ja viestintä

Erillinen viestintäsuunnitelma vuodelle 2021 on toimintasuunnitelman liitteenä. Manner-Suomen
maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelman tuloksista tiedotetaan aktiivisesti.
Tiedottamisessa ja viestinnässä käytetään ensisijaisesti sähköisiä välineitä: yhdistyksen verkkosivuja, 10
kertaa vuodessa ilmestyvää sähköistä uutiskirjettä, Facebook-sivuja ja Kaikumedian tiedotuskanavia.
Viestinnässä hyödynnetään myös Kaakkois-Suomen ELY:n ja Leader-ryhmien yhteistä KaakonKantrin kiriviestintähanketta.
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Valmistautuminen tulevaan rahoituskauteen

Kasvun rahoituskauden 2021–2027 strategiaa laaditaan vuoden 2021 aikana. Strategia tulee olemaan ns.
monirahastoinen, eli strategiaa toteutetaan maaseuturahaston lisäksi myös rakennerahastoja ja
kalatalousrahastoa hyödyntäen. Strategia laaditaan osallistavasti alueen eri toimijoiden näkemyksiä
kuunnellen. Hakemus Leader-ryhmäksi rahoituskaudelle 2021–2027 toimitetaan maa- ja
metsätalousministeriöön keväällä 2021 tarvittavine liitteineen.
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Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa

Kasvu pyrkii olemaan edelleen aktiivisesti mukana erilaisissa aluekehittämistä tukevissa paikallisissa,
alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Tällaisia verkostoja ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja
Leader-ryhmien YHES-yhteistyöryhmä, Kaakkois-Suomen maaseutujaosto, Kouvolan maaseudun
kehittämisen yhteistyöryhmä, TEKI-ryhmä, Kerkko-verkosto, Kaakkois-Suomen Maaseutujärjestöjen
Yhteistyöryhmä sekä Iitin kyläasiain neuvottelukunta. Tiivistä ja hyvää yhteistyötä Kouvolan kaupungin, Iitin
kunnan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa jatketaan. Keskeisiä Kasvun yhteistyökumppaneita ovat
muut Leader-ryhmät ja kalatalouden toimintaryhmät, Suomen Kylät ry, Kymenlaakson Kylät ry, PäijätHämeen Kylät, Kinno Oy, Ladec Oy, ProAgria, MTK Kaakkois-Suomi sekä seutukunnalla toimivat järjestöt ja
yritykset. Kasvu jatkaa vuoden 2021 aikana muiden Leader-ryhmien kanssa Leader-ryhmien laatutyöhön
liittyvää vertaisauditointia Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä ry:n kanssa.
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Talousarvio vuodelle 2021

Pohjois-Kymen Kasvun talousarvio vuodelle 2021 on erillisenä liitteenä. Pääosa yhdistyksen menoista
koostuu palkkakustannuksista. Kustannuksia syntyy lisäksi hallituksen toiminnasta, toimiston ylläpidosta sekä
tilaisuuksien, tapahtumien ja koulutusten järjestämisestä. Yhdistyksen tulot koostuvat Ruokavirastosta
haetusta toimintarahasta, joka kattaa ne kulut, jotka aiheutuvat yhdistykselle Leader-ryhmänä toimimisesta.
Hankkeille ja kalatalousryhmälle on haettu omat rahoituksensa, jotka kattavat niiden toiminnasta syntyvät
kulut. Hankkeet sekä toimintaraha ovat jälkirahoitteisia eli maksatuksia haetaan kustannusten syntymisen
jälkeen keskimäärin puolivuosittain. Säpinäsatasten rahoitus koostuu ohjelmakaudelta 2007–2013
käyttämättä jääneistä kuntarahoista, jotka Kasvu on saanut käyttöönsä tätä tarkoitusta varten.
Jäsenmaksutuloja käytetään KAIKU-hankkeen yksityisen rahoitusosuuden kattamiseen sekä mm.
vuosikokouksesta, veroilmoituksen tekemisestä ja tilintarkastuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Leaderrahoitukseen liittyvä kuntarahoitus laskutetaan kunnilta kerran vuodessa maa- ja metsätalousministeriön
myöntövaltuuspäätöksen mukaisesti.

