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1. YHDISTYKSEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
JA SIDOKSET
Vetovoimainen ja elävä kaupunkikeskusta on
kaupungin elinvoiman ytimessä. Kouvolan
keskusta on Kymenlaakson keskus. Se on
elämää ja ihmisiä täynnä.
Yhdistyksen tarkoituksena on Kouvolan keskustan
kehittäminen ja elävöittäminen yhteistyössä
yhdistysten, kiinteistöjen omistajien, Kouvolan
kaupungin, paikallisten yhdistysten ja muiden
sidosryhmien kanssa.
Tehtävä:
Kouvolan Ydinkeskusta ry:n tehtävä on elävöittää
Kouvolan keskustaa houkuttelemalla sinne ihmisiä
omalla toiminnallaan, kuten erilaisilla kampanjoilla ja
tapahtumilla. Näin jäsenyrityksille syntyy
mahdollisuuksia menestyä omilla aloillaan ja Kouvolan
kaupallinen keskusta vahvistaa asemaansa
Kymenlaakson keskuksena. Edistämme toiminnallamme
keskustan kehittymistä monipuolisiksi toimintojen,
palveluiden ja tapahtumien sekä kohtaamisten ja
asumisen paikaksi, joka on hyvin saavutettavissa eri
liikkumismuodoilla.

Sidosryhmät:
Verkostomme koostuu kattavasti keskustan kehittämisen
eri sidosryhmistä. Keskustaa kehitetään ja elävöitetään
yhteistyössä yritysten, kiinteistöjen omistajien, Kouvolan
kaupungin, paikallisten yhdistysten ja muiden
sidosryhmien kanssa. Jäsenistömme ja kumppanimme
ovat sitoutuneita tähän kehittämistehtävään ja toimivat
verkostossa antaen siihen oman panoksensa erilaisten
työryhmien kautta. Verkosto tukee yrittäjyyttä ja
kaupankäyntiä alueella.

Toimintaympäristö:
Maantieteellisesti yhdistyksen toiminta-aluetta on
Kouvolan keskusta Kouvolan kaupungin kanssa tehdyn
yhteistyösopimuksen mukaisesti. Keskustaksi mielletään
kartalla alue, jonka voi piirtää vetämällä viiva
Matkakeskukselta Hallituskatua pitkin Pohjola-torille,
Pohjola-torilta Salpausselänkatua pitkin Jaakonpuistoon
ja Jaakonpuistosta hallituskatua takaisin
Matkakeskukselle.
Asiakkaitamme ovat jäsenyritykset, tapahtumiin tulevat
myyntipaikkojen vuokraajat sekä yritystoimintaa
harkitsevat kuntalaiset. Asiakkaillemme yhdistys on
rohkaiseva toimija, joka luo uusia mahdollisuuksia.
Yhdistys on myös helposti lähestyttävä yhteinen tukikohta
jäsenyrityksille, kuntalaisille ja turisteille.
Toiminta mukautuu muuttuvaan maailmaan viisaasti.
Erilaiset talouden- ja muuton suhdannevaihtelut näkyvät
myös Kouvolan keskustassa nyt ja tulevaisuudessa.
Varsinkin Korona-pandemia on tuonut haasteita
kaupallisen keskustan vetovoimaan. Näihin haasteisiin
yhdistys vastaa tekemällä yhteistyötä. Tavoitteena on,
että keskustan vetovoima erikoiskaupan alueena elpyy ja
keskustan asema ajanvieton, tapahtumien ja oleskelun
keskuksena vahvistuu. Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole
tässä tehtävässä kilpailijoita, ainoastaan
yhteistyökumppaneita.

Aktiivinen Kouvolan Ydinkeskusta:
Tukee yrittäjyyttä alueellaan
Edesauttaa omalta osaltaan keskustan tyhjien
liiketilojen täyttymistä
Tekee yritykset näkyviksi kehittäen uusia kanavia
jäsenten näkyvyyden tueksi, toimii avoimesti ja
vuorovaikutus on helppoa
Keskusta on mahdollisuuksien kauppapaikka:
Kauppatori ja Kävelykatu Manski tarjoavat
matalankynnyksen myyntipaikkoja erilaisille toimijoille
Keskusta on ihmisläheinen kohtaamispaikka, esteetön
ja viihtyisä
Elämyksellinen ydinkeskusta on toimintapaikka koko
Kouvolan alueen erilaisille toimijoille ja uusille ideoille!
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2. MISSIO JA
TOIMINNAN SUUNTA
Yhdessä tekemisen voima
Yhteistyötä edistävä
keskustankehittämisyhdistys
Toimitaan yhdessä ja tehdään tulosta.
Yhdessä olemme enemmän.
Rohkaiseva toimija luo uusia
mahdollisuuksia
Positiivinen ote ihmisiin, yrityksiin,
asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin
Keskustayhdistys on sateenvarjo, joka
kerää yritykset yhteen
Toimintatapamme perustuu yhdistyksen
arvoihin, joita ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus
ja positiivisuus.
Yhteisöllisyys näkyy toiminnassamme eri toimijoiden
välisen yhteistyön lisäämisenä ja helpottamisena
Kouvolan kaupunkikeskustan kehittämiseksi.
Yhteistyötä lisätään ja helpotetaan olemalla
aloitteellinen toimija verkostoissa, ideoimalla
tilaisuuksia, joissa jäsenyritykset pääsevät tuomaan
esille kehitystarpeitaan ja -ideoitaan sekä toimimalla
itse helposti lähestyttävällä tavalla.

Tulevaisuudessa yhdistys tulee painottamaan
digitaalisuuteen. Kaikki rahaliikenne
toripaikkamaksujen vastaanotosta laskujen maksuun
pyritään siirtämään sähköisiin maksujärjestelmiin. Myös
erilaisissa paikkavarauksissa ja tilakäyttövarauksissa
siirrytään sähköisiin järjestelmiin.
Yhdistys on helposti lähestyttävä ja sen palveluita on
helppo käyttää. Kaikki tarvittavat tiedot jäseneduista ja
myyntipaikkojen vuokrauksesta löytyvät yhdistyksen
nettisivuilta. Jäsenet hyödyntävät hyvin jäsenetuja ja
kokevat saavansa jäsenyydestä hyötyä. Vahvistamme
Kouvolan keskustan näkyvyyttä myös valtakunnallisesti
tehden erilaisia yhteiskampanjoita, joita toteutetaan
yhdessä muiden kaupunkikeskusyhdistysten kanssa.
Toimintastrategianamme on positiivisen näkyvyyden
lisääminen, jäsentyytyväisyyden kasvattaminen,
yritysmyönteisyyden lisääminen ja tapahtumien
uudistaminen eri toimijoiden kanssa tehtävän
yhteistyön kautta.

Vastuullisuus näkyy toiminnan avoimuutena.
Tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen luottamusta ja
mainetta uskottavana ja luotettavana toimijana.
Kerromme toiminnastamme avoimesti ja pyrimme
toiminnallamme siihen, että toimintatapamme ovat
yleisesti tunnettuja sidosryhmissämme. Yhdistys laatii
sisäisen valvonnan ja vastuullisuuden suunnitelman,
jonka mukaisesti toimitaan.
Yhdistyksellä on positiivinen ote ihmisiin, yrityksiin,
asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Yhdessä
edistämme ja vahvistamme toimintaympäristöämme.
Yhdistys on sateenvarjo, joka kerää yritykset yhteen.
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3. JOHTAJUUS JA
TOIMINTAKULTTUURI
Yhdistyksen toimintaa ohjaa jäsenten muodostama kaksi kertaa vuodessa kokoontuva
vuosikokous, joka hyväksyy aina tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin
(syyskokous) sekä edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (kevätkokous).

Yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus muodostuu jäsenistä, jotka toimivat
vapaaehtoisesti yhdistyksen hallituksessa. Hallitus johtaa yhdistyksen operatiivista
toimintaa kokoontumalla 8 - 12 kertaa vuodessa. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita lain ja
yhdistyksen sääntöjen mukaan. Hallituksen tehtävä on toteuttaa ja valvoa yhdistyksen
vuosikokouksen päätöksiä. Yhdistyksen säännöissä voidaan antaa päätösvaltaa yhdistyksen
asioihin myös toiselle toimielimelle, hallituksen jäsenelle tai yhdistyksen toimihenkilölle.
Hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti kokouksiin, kehittävät toimintaa erilaisten
työryhmien kautta, suosittelevat yhdistyksen jäsenyyttä myös muille yrittäjille ja
osallistuvat aktiivisesti keskustan kehittämiseen liittyviin tilaisuuksiin edustaen
yhdistystä. Toimintaa johtaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.
Toimintaa toteuttaa hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka alaisuudessa
työskentelee toimistosihteeri. Toiminnanjohtaja ei ole yhdistyksen toimielin samassa mielessä
kuin toimitusjohtaja osakeyhtiössä. Suhteessa hallitukseen toiminnanjohtajalla on valmisteleva
ja toimeenpaneva rooli. Hänen on valmisteltava esityksensä huolella ja raportoitava
toimeenpanosta säännöllisesti hallitukselle.

Avoin ja yhteisöllinen yhteisö on toimintakulttuurin ydin. Toiminnanjohtaja edistää osallistavaa
ja avointa toimintakulttuuria luomalla tilaisuuksia avoimeen keskusteluun tuoden esille
sidosryhmien tarpeita ja haasteita. Toiminnanjohtaja käy säännöllisesti jäsenistön kanssa
keskusteluja, joiden pohjalta hän tuo hallitukselle esityksiä toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi
toiminnanjohtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan yhteistä
toimintakulttuuria. Toiminnanjohtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa
osaamista kehitetään ja jaetaan. Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan
tavoitteet näkyvät käytännöissä. Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä
tehdään näkyväksi ja että niitä havainnoidaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Jäsenistön muodostamat
vuosikokoukset:
kevät- ja syyskokous

Vuosikokouksessa valittu
hallitus
(vuodeksi kerrallaan)

Hallituksen valitsema
toiminnanjohtaja (sopimus
toistaiseksi voimassaoleva)
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4. TOIMINTA JA ARVON
TUOTTAMINEN
Yhdistys on aktiivinen ja tekevä. Yhdistyksen toimintaedellytyksiä parannetaan koko ajan
esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta.
Toiminnan arvo tulee jäsenistöltämme. Ihmiset luovat keskustasta ihmisläheisen kohtaamispaikan, joka on
tukikohta jäsenyrityksille, kuntalaisille ja turisteille. Yhdistys tukee omalla toiminnallaan myös kaupungin imagoa.
Elävä kaupunkikeskusta hyödyttää Kouvolan elinkeinoelämää. Kun yritykset voivat hyvin, he kokevat saavansa
hyötyä yhdistykseen kuulumisesta.

Kouvolan Ydinkeskusta ry välittää aktiivisesti tietoa ja mahdollistaa jäsenyritystennäkyvyyden eri kanavissa. Näitä
kanavia ovat esimerkiksi yhdistyksen internetsivut kouvolanydinkeskusta.fi sekä kouvolansome.com. Lisäksi tietoa
keskustan mahdollisuuksista jaetaan yhdistyksen Instagram ja Facebook -tileillä.

Arki:
Torikierrokset ja jätetilojen tarkistus päivittäin
Toripaikkojen lyhyt- ja pitkäaikainen vuokraus
Terassipaikkojen neuvotteleminen, sopimusten
laatiminen ja varaaminen
Tarkkailee toiminta-alueensa siisteyttä ja turvallisuutta
Neuvottelee jäätelökioskien paikat
Koordinoi Pohjola-talon kirpputorivuorot
Auttaa jäseniään markkinoinninhaasteissa
Auttaa jäseniään erilaisissa lupa-anomuksissa ja tapahtumajärjestelyissä
Kehittää ja ideoi erilaisia uusia tapahtumia yhteistyössä jäseniensä kanssa
Järjestää tapahtumia ja markkinatapahtumia yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
Tiedottaa jäsenille tapahtumista, koulutuksista ja muista ajankohtaisista asioista
Suunnittelee ja toteuttaa jäseniään hyödyttäviä koulutuksia
Hoitaa Jaakonpuiston ja Keskuspuiston tapahtumavaraukset sekä hoitaa Jaakonpuiston penkkivarastoa ja
äänentoistoa
Hoitaa Kävelykatu Manskin äänimainokset ja yleensäkin Manskin äänentoiston
Toimii verkostoissa, joiden tehtävänä on kehittää keskustaa sekä yrittäjyyttä alueella
Jakaa jäsentensä mainoksia kanavissaan
Etsii ja suosittelee yhteistyökumppaneita jäsenilleen
Etsii ja suosittelee tyhjiä toimitiloja jäsenilleen sekä mahdollisille uusille yrittäjille
Erilaisten keskustaa ja sen mahdollisuuksia tuovien markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteutus

Talous:
Yhdistyksellä on ollut useampi tappiollinen vuosi ja, viimein vuoden 2020 päätyttyä plussalle tiukan talouskuurin
seurauksena, yhdistys haluaa säilyttää taloudentasapainon toimimalla strategian ohjaamalla tavalla. Tavoitteena
on toiminnan rahoituspohjan laajentaminen. Tähän päästään kasvattamalla jäsenmäärää ja lisäämällä erilaisia
yhteistyömalleja. Myös tapahtumien talouteen kiinnitetään enemmän huomiota pyrkimällä järjestämään vain
sellaisia tapahtumia, jotka kannattavat.
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5. HENKILÖSTÖ JA
OSAAMINEN
Henkilökunnalta vaaditaan joustavuutta, yhteistyökykyä, kykyä tarttua vaihtuviin tilanteisiin ja
asiakaspalvelualttiutta. Henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja jaksamista pidetään yllä tuomalla esille
kehityskeskusteluissa nousseita tarpeita.
Kouvolan Ydinkeskusta ry:llä on paras hiljainen tieto tapahtumajärjestämiseen vaadittavista asioista
alueellaan. Sillä on eniten yhteistyökumppaneita (muun muassa Kouvolan Kauppakamari, Kymen Yrittäjät ry,
Kouvolan Yrittäjät ry, Kouvolan Nuorkauppakamari, Kouvolan urheiluseurat, Kouvola Innovation Oy, KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan Seudun Ammattiopisto KSAO, EKK ry, seurakunnat, Pohjois-Kymen
Kasvu, alueen yrittäjät ja yhdistykset) ja se on haluttu yhteistyökumppani.

Tiimityötä:
Yhdistyksen toimintaa kehitetään erilaisten tiimien ja työryhmien kautta, joissa toiminnanjohtaja toimii kokoon
kutsujana. Tällaisia työryhmiä ovat:
Ravintolatyöryhmä
Tekniikkapalaveri
Toritoimijat
Kiinteistöryhmä

Tapahtumiin liittyviä ohjausryhmiä ovat:
Taiteiden yön ohjausryhmä
Kouvolan Komian ohjausryhmä
Perinteisten markkinoiden ohjausryhmä
Senioreiden Suhinat ohjausryhmä
Manski turnaus -työryhmä
Työhyvinvointi:
Henkilöstön työhyvinvointi on yksi strategian kulmakivistä. Meidän tavoitteenamme on työhyvinvoinnin ja
tuottavuuden samanaikainen parantaminen, jossa keskeistä on henkilöstön aktiivinen oman työn kehittäminen.

Yhtenä tavoitteena hyvinvoinnin näkökulmasta on osaava ja innostunut henkilöstö, joka vastuullisella ja
innovatiivisella toiminnallaan saavuttaa yhdistyksen tavoitteet. Yksi tapa kehittää työhyvinvointia on antaa
työntekijöiden vaikuttaa itse omaan työhönsä. Tällöin työntekijät osallistuvat täysivaltaisesti työyhteisönsä
kehittämiseen yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa sekä toimivat aktiivisesti oman osaamisen ja työn
kehittämiseksi.
Strategia ohjaa työhyvinvoinnin edistämistä antamalla suunnan organisaation toimintatavalle, johtamiskulttuurille
sekä työyhteisöjen toiminnalle. Tavoitteena on edistää henkilöstön työssä jaksamista ja parantaa heidän
mahdollisuuksiaan pysyä pidempään työssä. Alalla on suurta vaihtuvuutta ja aina henkilön vaihtuessa siirtyy myös
hiljaista tietoa muualle. Henkilöstö tarkasteleekin ajankäyttöään, tehtäviensä painottumista ja tehtävien
jakautumista tekijöiden kesken tarpeen mukaan.
Hyvinvointi liittyy perustehtävän suorittamiseen ollen jokapäiväistä toimintaa työssä ja työyhteisöissä. Työpaikan
hyvinvointijärjestelmän muodostavat hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa. Työterveyshuolto toimii tukena
ja asiantuntijoina, ja edesauttavat työn sujumista.
Yhdistys määrittelee mittarit henkilöstön työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin tason arvioimiseksi. Kehityskeskustelut
pidetään vähintään kerran vuodessa kesäkuuhun mennessä. Henkilöstön TYKY-toimintaan kannustetaan ja sitä
tuetaan.
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6. RESURSSIT JA
VÄLINEET
Resurssit:
Kaksi työntekijää: toiminnanjohtaja ja
toimistosihteeri
Tarvittaessa muutamia tuntityöntekijöitä (käytetään
tapahtumien yhteydessä)
Toimiston henkilökunta palvelee iloisella,
positiivisella otteella asiakkaitaan ja kehittää uutta
Tavoitteena on palkata kolmas työntekijä
(tapahtumatuottaja) helpottamaan toimiston kiireistä
arkea
Koulutukset:
Jäsenistön ja henkilöstön kouluttamisella tuetaan
keskustan elävöittämistä ja yrittämistä alueella
Omaa ja jäsenyritysten kaupallisuutta lisätään
erilaisten koulutusten kautta
Myyntipaikat:
Tori ja Kävelykatu Manski ovat matalankynnyksen
kauppapaikkoja eli myyntipaikkoja vuokrataan
lyhytaikaiseen myynti- ja esittelytoimintaan
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Tapahtumat:
Omien tapahtumien toteuttaminen ja kehittäminen
Keskustan tapahtumien mahdollistaminen
Keskustan suurtapahtumien kaupallinen
hyödyntäminen
Oma tapahtumatuotannon malli
Tapahtumien palvelumalli, jonka avulla muiden on
helpompi järjestää tapahtumia Kouvolan
keskustassa
Tärkeä väline keskustan elävöittämiseksi on erilaiset
tapahtumat. Tavoitteena on kehittää omia
tapahtumia ja toteuttaa niitä laadukkaasti.
Asiantuntemus ja oman toimialueen tunteminen ovat
tässä asiassa tärkeässä roolissa. Yhdistys pyrkiikin
olemaan tapahtuma-alalla ajan hermolla päivittämällä
tietojaan koko ajan sekä vallitsevasta lainsäädännöstä
että käytännöistä.
Digitalisaation kehittyminen on yhdistykselle suuri haaste.
Välineet ja erilaiset digitaaliset yhdistykselle räätälöidyt
ratkaisut ovat vielä taloudellisesti saavuttamattomissa.
Esimerkiksi sähköisiä myyntipaikkojen varaus- ja
maksujärjestelmiä tulisi kehittää. Myöskin torin jäte- ja
sosiaalitilojen lukkojärjestelmät tulisi vaihtaa sähköisiksi, jotta
käyttäjiä voitaisiin seurata paremmin ja mahdollisia turhia
avaimia poistaa helpommin.
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7. TAVOITTEET JA
TULOKSET
Toimitaan yhdessä ja tehdään tulosta!
Yhteistyön toteuttaminen:
Keskustan kaupallisen vetovoiman kasvattaminen: eri toimijoiden yhteistyön
lisääminen ja helpottaminen
Keskustassa toimivien yritysten ja kiinteistöjen jäsenyys (tavoite 70 %
vuoteen 2026 mennessä)
Keskustan vetovoima erikoiskaupan alueena elpyy ja keskustan asema
ajanvieton, tapahtumien ja oleskelun keskuksena vahvistuu
Mittarit:
Liikevaihdon kehitys keskustan alueella
Kävijämäärät keskustassa
EKK ry elinvoimalaskenta
Tapahtumien kävijämäärät
Jäsenmäärän kasvu
Jäsentyytyväisyys (mitataan joka toinen vuosi)
Yhteistyötä lisätään ja helpotetaan siten, että keskustan kaupallinen
vetovoima kasvaa. Tavoitteena myös on, että keskustassa toimivista yrityksistä
ja kiinteistöistä on jäsenenä vuoden 2026 lopussa 70 %. Toiminnalla pyitään
siihen, että keskustan vetovoima erikoiskaupan alueena elpyy ja keskustan
asema ajanvieton, tapahtumien ja oleskelun keskuksena vahvistuu.
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8. KILPAILUKYVYN
PARANTAMINEN
SWOT-analyysi Kouvolan Ydinkeskusta ry:n
toiminnasta

Kaiken ydin on, että mahdollisuuksilla ratkaistaan
uhkia ja poistetaan heikkouksia. Vahvuuksia
pyritään vahvistamaan entisestään
mahdollisuuksilla.
Vahvuudet
Saavutettavuus: keskustaan helppo tulla, ilmaisia
parkkipaikkoja
Isot tapahtumat vetävät hyvin: Taiteiden yö
Markkinointiosaaminen
Toimintaympäristön tuntemus
Turvallisuus, kokemus
Monipuolinen osaaminen
Hyvä tuntemus alasta
Hyvät sosiaaliset taidot
Halu kehittää keskustaa
Heikkoudet
Vähän vetonaulatapahtumia
Keskustan tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan
huonosti
Mielikuva: keskustassa ei ole mitään
Puuttuu lapsiperheille suunnattua liiketoimintaa
Väestön vanheneminen ja väheneminen:
markkinoiden pienuus
Yritysten väheneminen
Osaaminen keskittynyt toimistolle
Pieni toimisto, rajalliset resurssit
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Mahdollisuudet
Keskustan kehittämisessä mukana myös muita
Ostovoima kasvaa suurtapahtumien ja turistin
lisääntyessä
Yrittäjyyskasvatus
Verkostoituminen ja yhteistyö
Paikallisliikenteen kehittyminen
Jatkuva oppiminen ja kehittyminen
Kaikenikäiset viihtyvät keskustassa
Tuetaan paikallisia yrityksiä käyttämällä paikallisia
palveluita
Pystyy toiminaan itsenäisesti
Työntekijän palkkaaminen
Uhat
Keskusta hiljenee koko ajan: kaupan- ja
työssäkäynninmurros
Tyhjät liiketilat muokkaavat mielikuvia pitkäksi aikaa
Yritysten jatkajien vähyys
Palveluiden karkaaminen alueelta
Ikärakenne
Ammattitaitoisen työvoiman puute
Yleinen alakulo
Yrittäjien jaksaminen
Yhteishengen puuttuminen
Sairastuminen
Työvoiman saatavuus
Yleinen taloustilanne

SIVU 9

8. KILPAILUKYVYN
PARANTAMINEN
Vahvuudet mahdollisuudeksi. Yhdistyksemme hyvä
tuntemus alasta ja vahva ammattitaito sekä hyvät sosiaaliset
taidot tulisi hyödyntää verkostoitumiseen ja sen avulla myös
toiminnan kasvattamiseen. Hyvän laadun ja toimivien
tapahtumien varmistaminen alueella lisää positiivista
mielikuvaa kaupunkikeskustasta. Yhdistyksemme tahtotila on
lisätä keskustan mahdollisuuksia uusien innovaatioiden tai
investointien hankkimisella Kouvolaan.
Heikkoudet vahvuudeksi. Toiminnan laajentamisella ja
työvoimaa lisäämällä useita heikkouksia voitaisiin poistaa.
Työvoimaa lisäämällä olisi mahdollista saada uusia
tapahtumia keskustaan. Markkinointia ei saa unohtaa
silloinkaan, vaikka työtä olisikin tarpeeksi.
Markkinointitoimenpiteitä tulisi suunnata oikeaan
suuntaan ja oikeisiin asiakasryhmiin.
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Uhat vahvuudeksi. Kaupan- ja työssäkäynnin murros
näkyy myös keskustan kehittämisessä. Keskusta
hiljenee. Yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjäkokemusta
olisi korostettava. Kivijalkakaupat pystyvät kilpailemaan
kauppakeskusten kanssa tarjoamalla parempaa
palvelua. Vahvoja asiakassuhteita ja suhteita
yhteistyökumppaneihin on hyödynnettävä
keskustan vetovoiman vahvistamiseksi.

Keskustan kehittämisen uhkana on myös yrittäjien
väsyminen ja sairastuminen. Kehittäminen on
muutaman aktiivisen varassa ja jos he väsyvät,
vaikutukset tuntuvat monella sektorilla.
Heikkoudet ja uhat. Suurin uhkia yhdistykselle ja keskustan
kehittymiselle on voimakas talouden taantuma ja tämän
seurauksena ihmisten ostovoiman väheneminen. Jos kysyntä
pienenee, on paikallisten yritysten toiminnan jatkuminenkin
vaarassa ja tätä kautta myös yhdistyksen toiminta on vaarassa.
Silloin jäsenyritykset vähenevät ja isojen tapahtumien
järjestäminen on vaikeaa eikä taloudellisesti mahdollista.
Talouden taantumisen aikaan, olisi verkostoituminen
keskustan ulkopuolelle yksi mahdollisuus toiminnan
säilymiseksi.
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LOPPUSANAT
Kouvolassa on tehty runsaasti kaupunkilaisia osallistavaa pohjatyötä keskustan kehittämiseksi. Myös
yhdistys on ollut tässä kehittämisessä mukana ja siksi strategiamme tukee Kouvolan kaupungin strategiaa.
Yhdistys on aktiivinen kouvolalainen ja keskellä elämää.
Strategian vahva painottuminen yhteistyön ja luottamuksen vahvistamiseen onkin yhdistyksen ja sen
keskeisten sidosryhmien yhteinen tahtotila. Luottamus tulee ansaita ja se tehdään oman toiminnan kautta.
Strategia vuosille 2021-2026 jatkaa aikaisempien kausien strategioiden hyväksi havaittua suuntaa.
Strategian tavoitteet ovat haaste, jonka otamme innolla vastaan!
Minkälainen on viihtyisä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta ja miten se tehdään? Elävä kaupunkikeskusta
on meidän kaikkien yhteinen asia ja sen ytimessä on yhteistyö.
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