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TOIMINTASUUNNITELMA 2018  
 
Yleistä Kouvolan seudun kauppakamariosasto toimii Pohjois-Kymenlaaksossa 

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenistön kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja 
elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi. 

 
 Toiminnan painopistealueina ovat Kymenlaakson kauppakamarin strategian 

mukaisesti vaikuttaminen ja palvelut. Hallituksen jäsenistä muodostetaan kaksi 
työryhmää painopistealueiden mukaisesti. 

 
 
Vaikuttaminen 

Kouvolan seudun elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kannalta keskeisten hankkeiden 
ja asioiden esilletuominen. 
 

 Edistetään oppilaitosyhteistyötä yritysten ja Xamkin, KSAO:n ja LUT:in välillä. 
 

 Osallistutaan elinkeinotoimintaa edistäviin hankkeisiin ja projekteihin 
o Osallistutaan elinkeinoelämää tukevien hankkeiden ideointiin, 

suunnitteluun, seurantaan ja konkreettisten toimenpiteiden 
käynnistämiseen ja toteuttamiseen.  

o Jatketaan Asuntomessut Kouvolassa 2019 –tapahtuman ja yritysten 
yhteistyön edistämistä. 

o Järjestetään tapaamisia uuden kaupunginjohtajan ja kaupungin johdon 
kanssa. 

o Kehitetään yhteistyötä Kymenlaakson maakuntaliiton, elinkeinoyhtiöiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa. 

 

 Kasvuyrityssijoittaminen Kouvolan seudulla 
o Osallistutaan mahdolliseen kasvuyrittäjyysohjelmaan.  

 

 Positiivisen viestinnän lisääminen mediassa  
o Etsitään ja mahdollisuuksien mukaan uutisoidaan alueen muiden toimijoiden 

kanssa positiivia asioita elinkeinoelämän piiristä. 
 

 Osallistutaan kauppakamariryhmän byrokratianpurkutalkoisiin 
o Pyritään eri toimenpiteillä edistämään yrityselämään kohdistuvan 

hallinnollisen byrokratian keventämistä. 
o Tavataan kaupungin hallinnon virkamiehiä ja tehdään tarvittaessa lausuntoja 

epäkohdista. 
 

 Kansainvälisten kumppaneiden haku ja verkostoitumismahdollisuuksien luonti 
jäsenistölle. 
 

 Edistetään Kouvola Innovationin neuvotteleman Kauko-Idän logistiikkayhteyden 
hyödyntämistä alueen yritystoiminnalle. 
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Palvelut  
 

 Järjestetään tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista huomioiden viihtyminen. 

 Viedään kauppakamarin viestiä yhteisiin tilaisuuksiin 

 Toimitaan yhteistyössä eri kouvolalaisten järjestöjen ja organisaatioiden kanssa, 
kuten Kouvolan Ydinkeskusta, Kouvolan Yrittäjät, Kouvolan Liikemiesyhdistys, 
Rotaryt, Kymenlaakson Yrityskummit ja Kymenlaakson Hallituspartnerit. 

 Järjestetään tilaisuuksia myös ei-jäsenille, joissa mahdollisuus liittyä jäseneksi. 

 Tuetaan Kymenlaakson kauppakamarin jäsenhankintaa.  

 Parannetaan yhteydenpitoa jäsenistöön ja toteutetaan hallituksen vierailuja 
jäsenyrityksiin. Yritetään tukeutua jäsenyrityksiin, kun etsitään 
kokouksenpitopaikkoja. Pidetään esillä kauppakamarin materiaalia. 

 
 
 

1) Kevät- ja syyskokous ks. alla. 
2) Osallistutaan mahdollisesti toteutettaviin yhteistyöhankkeisiin kuten Sijoittamisen 

keskiviikko. 
3) Toteutetaan hallituksen ulkomaan tutustumis- ja ideointimatka toisten 

vastaavanlaisten organisaatioiden tai osastojen vieraaksi tavoitteena 
kauppakamariosaston toiminnan kehittäminen.  

4) Sijoitusomaisuuden tarkastelu hallituksen kokouksissa ja tarvittaessa 
sähköpostikokouksissa. 

 
 
Sääntömääräiset kokoukset 
 
 Kouvolan seudun kauppakamariosaston sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset 

pidetään yhdessä Kouvolan Liikemiesyhdistyksen tai Kymenlaakson kauppakamarin 
kanssa. Kokousten ohessa järjestetään esitelmätilaisuudet kulloinkin ajankohtaisista 
asioista. 

  
 Kouvolassa 19.10.2017 
 
 Kouvolan seudun kauppakamariosasto 
 Hallitus 


