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REPOVEDEN KESÄ
 Kun retkeilet, kunnioita luontoa.
 Kun retkeilet luonnonsuojelualueella, 

niin muista, että siellä eivät päde kaikki 
jokamiehenoikeudet. Tarkista säännöt 
etukäteen Luontoon.fi - palvelusta.

 Kunnioita paikallisia asukkaita ja heidän 
reviiriään.

 Muista turvavälit 
 Vältä ruuhkaisimpia kohteita
 Tervajärvi ja Saarijärvi sisääntulot 

https://www.luontoon.fi/


REPOVESI AJANKOHTAISET 1/3
 Opastavan valvonnan volyymia nostetaan kävijämäärän 

kasvun ja palvelusta saatujen palautteiden perusteella. 
Puistossa kiertää rangereita, jotka opastavat retkeilijöitä 
ja antavat parhaita retkivinkkejä. ”Tarvitaan selkeästi 
opastusta luonnossa liikkumiseen” (4.5. Helsingin 
sanomat)

 Toiminnan mahdollistaa maaseuturahoituksen 
rahoittama Luontomatkailun Vauhtiratas-hanke

 Puistomestari Mikko Suosalmen terveiset ”omalla 
esimerkillä on nyt iso merkitys” oikein toimimalla 
voimme vaikuttaa kanssaretkeilijöihin. 

 10.5. Metsähallitus tekee päätöksiä kesäkuun osalta 
tupien ym. Retkipalveluiden rajoitusten suhteen.



REPOVESI AJANKOHTAISET 2/3
 YLE Metsäradio Repovedellä https://areena.yle.fi/1-

50474972. Lisää tulossa: kaakkureista, 
vastuullisesta some-kuvaamisesta, vastuullisesta 
retkeilystä sekä uusien luontoammattilaisten 
koulutuksesta.

 Mäntyharju-Repovesireitillä KYVI ry:n uudet 
taukopaikat Pitkälampi ja Murjanvuori

 ”Jos metsään haluat mennä nyt”-tapahtuma 
Manskilla 8.7. Tuodaan Repovesi keskustaan. 
Huomioidaan viranomaisten voimassaolevat 
tapahtumaohjeistukset. Järjestäjät: Kouvolan 
Ydinkeskusta ry, Metsähallitus ja VisitKouvola. 

https://areena.yle.fi/1-50474972


REPOVESI AJANKOHTAISET 3/3
 Repoveden HKS:n liittyvän tuoreen kyselyn perusteella 

43% vastanneista kertoi olevansa halukas käyttämään 
julkisia liikennevälineitä

 Repovesibussin nousumäärien kehitys on ollut 
suotuisaa ja matkailun vastuullisuusajattelu vaikuttaa 
myös kuluttajamatkojen suunnitteluun – mihin pääsen 
julkisilla? Kouvolan imago 

 Liikenne Kurittu Oy liikennöi lauantaina ja sunnuntaina
6.6.-27.9. ja 24.-25.10. Ma-pe operoi Laurila.

 Pyöriä ja lemmikkejä voi ottaa kyytiin rajallisen määrän
 Yrittäjien joustavat taksi/kuljetuspalvelut esim. 

kanoottien tai maastopyörien siirtoon.
 VisitKouvola päivittää Repovesibussiesitteen
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TOIMENPITEET, VisitKouvola
Anne Harrila



 VisitKouvolassa reagoitiin poikkeustilanteeseen ja käännettiin kurssi 
markkinoinnissa paikalliseen tekemiseen

 Yhteistyö Kouvolan Sanomien kanssa, yrityslistan kerääminen KouSan sivuille 
etusivun artikkeliin.

 Haluttiin toteuttaa yritysten nostamista mieluummin yhteistyössä kuin toteuttaa 
”kilpailevia” listoja -> alueen kattavin listaus

 Tuetaan paikallisia yrityksiä vaikeassa tilanteessa ja edistetään palveluiden 
löydettävyyttä kotona oleville

 Palveluita kerättiin mm. keskustelufoorumeilta ja oman tutkimuksen kautta, lisäksi 
pyydettiin vinkkaamaan listalta puuttuvista palveluista VK:n sivujen kautta

 Listalla nyt noin 130 yritystä, kävijämäärät ovat olleet etenkin alussa merkittävän 
suuria ja sivuilla on vietetty useita minuutteja -> lista on siis löydetty



 Rakennettiin yrityslistausta markkinoiva kampanja tunnisteella #SupportYourLocal
 Radiomainokset
 Nostot Kinnon ja VisitKouvolan verkkosivuilla
 Maksettu mainonta Facebookissa ja Instagramissa
 Paikallisten yritysten nostaminen Facebookissa, tuotearvonnat
 Katumainostaulut ja tulossa vielä pylväsmainoksia

 Toimenpiteet jatkuvat edelleen ja listaa päivitetään aktiivisesti
 Vinkit ovat edelleen tervetulleita!
 Kaavake: visitkouvola.fi

Lisätietoja: Anne Harrila, markkinointipäällikkö
+358 20 615 9030
anne.harrila@kinno.fi



Tilannekatsaus: MotoGP ja 
Kimolan kanava

6.5.2020
Live & VisitKouvola | Raija Sierman





Paalupaikka – valmistautuminen MotoGP 
suurtapahtumaan -hanke
• Tavoitteena on löytää ratkaisuja siihen, kuinka Kouvola ottaa 

maksimaalisen hyödyn MotoGP-tapahtumasta ja pystyy palvelemaan 
kisaturisteja mahdollisimman hyvin. 

• Tavoitteena on, että näitä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös 
tulevissa MotoGP-osakilpailuissa sekä muissa KymiRingillä ja muualla 
Kouvolan alueella järjestettävissä suurtapahtumissa.



Tilanne nyt

• Kouvolan tilapäismajoituksen ja –pysäköinnin selvitys tehty (seuraava sivu)

• Toukokuun lopulla jatketaan neuvotteluja Kouvolan ja Lahti Events
Oy:n kumppanuussopimuksesta koskien vuoden 2021 kisoja

• Hankkeen toimenpiteisiin kuuluva Kouvolan katukuvan ilme –
tehdäänkö/testataanko jotain jo tänä kesänä – asia vielä avoinna

Ja nämä kohdennetaan vuoteen 2021:
• Aiempien kisatapahtumien benchmarkkaus, selvitykset jne.
• Tietoiskut yrityksille mm. aukioloajoista ja asiakasvirtoihin varautumisesta
• Uudenlaisen tapahtumateknologian hyödyntäminen
• Luovien ideoiden hakeminen







Kimolan kanava
– Lähilomailun väylä –hanke

• Hankkeen toimenpiteinä kanavan lanseeraus
ja markkinointi
• Palvelujen kehittäminen, yritysyhteistyö



Tilannekatsaus: Kimolan kanava

• Avautuu heinäkuussa, kun sulku on testattu. Avautuminen viivästyy 
teknistä syistä. Avaamisen ajankohdan päättää Väylävirasto.

• Sulun alueelle toivotaan kioski/kahvilayrittäjää. Yhteyshenkilö kaupungin 
geodeetti Sami Suoknuuti. 

• Sulun alueen opasteet valmisteilla.
• Hirvelän kotisataman ja Virtakiven vierassataman rakentaminen käynnissä. 
• Risteilyt Heinolasta ja Vuolenkoskelta, m/s Pyhäjärvi.
• Tiedottaminen/markkinointi käynnissä koko ajan. Pääkohderyhmänä 

veneilijät. 
• Palveluja veneilyreitin varrelle kaivataan.
• Kuusankosken veneilyseura ry tuottaa veneilykartan.

























LIVE & VISITKOUVOLA
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Paula Kulla

KORONATUET 6.5.2020



Kunnat: Yksinyrittäjän 
toimintatuki

ELY ja Business Finland: 
kehittämisavustus

Pankit: lyhennysvapaat 
ja maksuaikajoustot

Finvera:
Takaukset ja lainat

Kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnatut korona-avustukset: 
https://www.taike.fi/fi/koronatukeataiteilijoille
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki urheiluseuroille
Tulossa: MMM:n tuki maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille 
maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille. 

https://www.taike.fi/fi/koronatukeataiteilijoille


Yksinyrittäjän tuki

Tukisumma 2000 €/yritys, kertakorvaus
Tukea voidaan myöntää 16.3. – 31.8.2020 välisenä aikana syntyneisiin laskennallisiin kustannuksiin 
Hakemus tulee jättää 30.9.2020 mennessä
Kuka tukea voi saada:
- YEL- rekisterissä tai minimissään 20.000 euron yrittäjätulo tai laskutus (sis. Alv:n)
- Kaikki yritysmuodot
- Ei palkattua työvoimaa
- Toiminta on ollut kannattavaa – v 2019 tilinpäätös tai veroilmoitus
- Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi
- TEM:n lisäys 30.4.: eläke ei ole esteenä, jos muuten täyttää ehdot!
- Yrityksen taloudellinen tilanne on heikentynyt koronasta johtuen

- 16.3. jälkeen myyntituotot ja myyntisaatavat ovat laskeneet 30 % kulujen pysyttyä lähes samalla 
tasolla – arvioidaan 2020 kuukausittaisesta kirjanpidosta tai tiliotteista





Business Finland ja ELY
Kehittämisavustus 80 %, yritys 20 %
Hyväksyttäviä kuluja: Palkat, henkilösivukulut, ostopalvelut, muut kulut = 20 % palkkojen ja 
ostopalveluiden yhteismäärästä, rahoitusehdot: 

https://www.businessfinland.fi/49903e/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-
guidelines--terms/funding-terms/yritysten_de_minimis_-avustus_explorer-
rahoituspalvelut_ja_tempo.pdf

Rahoitus verkkokaupan ja oman digitaalisen liiketoimintamallin ja markkinointisuunnitelman 
tekemiseen sekä asiantuntija-avun käyttämiseen. Ei  verkkokauppa-alustan ostamiseen ja 
verkkokaupan rakentamiseen tai markkinoinnin toteuttamiseen. 

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/business-finland-tarjoaa-
tietoa-ja-rahoitusta-verkkokaupasta/

Tietoisku ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustuksen hakemisesta 6.5. klo 14.00.
https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/625880-tietoisku-poikkeusrahoituksen-hakeminen-
ely-keskukselta

https://www.businessfinland.fi/49903e/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/funding-terms/yritysten_de_minimis_-avustus_explorer-rahoituspalvelut_ja_tempo.pdf
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/business-finland-tarjoaa-tietoa-ja-rahoitusta-verkkokaupasta/
https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/625880-tietoisku-poikkeusrahoituksen-hakeminen-ely-keskukselta


Lisätietoja: https://kinno.fi/etusivu/korona/

https://kinno.fi/etusivu/korona/
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