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TOIMINTASUUNNITELMA 2019  
 
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.  
 
 Mikäli Kouvolan seudun kauppakamariosasto sulautuu Kymenlaakson 

kauppakamariin, toimintavuoden aikana suoritetaan tarvittavat sulautumisen 
edellyttämät toimenpiteet.  

 
 
Vaikuttaminen 

Kouvolan seudun elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kannalta keskeisten hankkeiden 
ja asioiden esilletuominen koko Kouvolan seudun elinvoiman edistämiseksi. 
 

 Edistetään alueen yritysten näkyvyyttä ja aktivoidaan yritysten osallistumista 
Kouvolan Asuntomessuille 2019 rakennus- ja tapahtumavaiheen aikana 
yhteistyössä Kinnon Messukohteena koko Kouvola –projektin kanssa sekä 
rahoittamalla yrityksiä palvelevia toimintoja. 

 

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

suunnitteluun, seurantaan ja konkreettisten toimenpiteiden 
käynnistämiseen ja toteuttamiseen.  

o Tehdään yhteistyötä kaupunginjohtajan ja kaupungin johdon kanssa 
alueen yrityksien toimintaympäristön kehittämiseksi. 

o Tehdään ratkaisuhakuista vaikuttamistyötä alueen päättäjien suuntaan ja 
yhteistyössä päättäjien kanssa. 

 
o Kehitetään yhteistyötä Kymenlaakson maakuntaliiton, elinkeinoyhtiöiden ja 

muiden sidosryhmien kanssa. 
 

 Kasvuyrityssijoittaminen Kouvolan seudulla 
o Osallistutaan KasvuOpen -ohjelmaan.  

 

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

 Osallistutaan kauppakamariryhmän byrokratianpurkutalkoisiin 
o Pyritään eri toimenpiteillä edistämään yrityselämään kohdistuvan 

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

epäkohdista. 
 

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

 
Palvelut  
 

 Järjestetään kevätkokouksen yhteydessä vaalitentti  

 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. 

 Tuetaan Kymenlaakson kauppakamarin jäsenhankintaa.  

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

 
 
 

 
 
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 12.11.2018 
 
 Kouvolan seudun kauppakamariosasto 
 Hallitus 


