Miten Kymenlaakso saadaan kuntoon?
Kymenlaakson tulevaisuus riippuu suurelta osin valtakunnan tason päätöksistä. Mutta paljon voidaan tehdä myös paikallisesti. Tähän paikallistyöhön tarvitaan kaikki käytettävissä
olevat voimat ja niiden on toimittava saumattomasti yhteistyössä yhteisen päämäärän hyväksi. Käsittelen tässä kirjoituksessa erityisesti elinkeinoelämän roolia Kymenlaakson kunnostustalkoissa.
Kymenlaakson elinkeinoelämä tarvitsee hyvät yhteydet valtakunnan huipulle. Samoin kaikkien vaikuttajien, niin poliittisten kun muidenkin alojen, on toimittava saumattomasti yhteistyössä yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Kymenlaakso tarvitsee paikallisen yhteiskuntasopimuksen. Konsensuksen aika ei todellakaan ole ohi myöskään paikallisesti.
Tahojen, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi yritystoiminnan kehittymiseen, on jalkauduttava
kentälle. Tämä koskee niin meitä päättäjiä kuin myös paikallisia kehitysyhtiöitä ja muuta julkisen sektorin henkilöstöä. On tärkeää, että tarjolla oleva julkinen tuki saadaan imuroitua
alueellemme, mutta sen on kohdistuttava tulevaisuudessa nykyistä konkreettisempiin hankkeisiin. Koko hankekulttuuri on tuuletettava ja siitä on saatava konkreettisempia tuloksia
yritysten kehittämiseen ja työllistämismahdollisuuksien parantamiseen.
Yritystoiminnan edellytykset Kouvolassa ovat merkittävästi sidoksissa maalimanlaajuisiin
trendeihin, joihin sen paremmin valtakunnallisesti kuin paikallisestikaan ei voida vaikuttaa.
Mutta ymmärtämällä, mihin maailma on menossa, voi paikallinen elinkeinoelämä olla ottamassa osansa tästä kehityksestä.
Tärkeää on, että yrittämistä ja yritystoimintaa mahdollistetaan alueella tukeutumalla luontaisiin vahvuustekijöihin. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi: sijainti, alkutuotanto ja metsäklusteri sekä kymenlaaksolaisuus.
Sijainti
Kymenlaakson sijainti tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia nykyisen, uuden ja muualta siirtyvän yritystoiminnan sijoittumiselle. Matkailun kehittämisessä tapahtumakaupungin imago
voisi olla yksi lisä Kymenlaakson markkinoinnissa. Tapahtumat tuovat taloudellisen hyödyn
lisäksi kaivattua positiivista julkisuutta koko alueelle.

Alkutuotanto ja metsäklusteri
Vielä joku aika sitten jopa koko maailman metsäteollisuuden osaamiskeskittymänä tunnetun Kaakkois-Suomen metsäosaamisen säilymisen puolesta on taisteltava. Tällaiseen asemaan nouseminen vei yli vuosisadan. Paperiteollisuus on vaikuttanut erittäin laajasti myös
alueen kulttuuriin. Yrittäjyysilmapiirin näkökulmasta joskus ehkä negatiivisestikin, mutta samalla siitä on kehittynyt alueelle taloudellinen voimavara ja korkean osaamisen perusta.
Edellytykset metsäklusterin menestykselle ja vahvistumiselle biotalouden suuntaan ovat
edelleen erittäin hyvät.
Hyvässä myötäisessä jo nyt purjehtiva, mutta vielä kokoluokaltaan pienehkö paikallinen
elintarviketeollisuus voi rakentaa paljonkin paikallisen ja toivottavasti tulevaisuudessa elinvoimaisen alkutuotannon varaan.
Kymenlaaksolaisuus
Vuosisatainen rajaseutu, heimojen ja kansallisuuksien kohtaamispaikka. Teollisuuden, hallinnon ja varuskuntien maakunta, laaja ja elävä maaseutu. Vahvistamalla mm. edellä luetelluista tekijöistä rakentuvaa maakunnallista identiteettiä, rakennamme ilmapiiriä, jossa on
hyvä elää, tehdä työtä ja yrittää, jossa kannustetaan yrittäjyyteen ja jonne halutaan myös
siirtää jo olemassa olevaa liiketoimintaa joko muualta Suomesta tai sen ulkopuolelta.
Tästä ja paljon muusta rakentuu uusiutuva ja elinvoimainen Kymenlaakso, maakunta, josta
voimme ja kannattaa olla ylpeä!
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