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4. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ
Alueelle on jo ennen hanketta tehty useita, yhdistysten rakentamia suorituspaikkoja sekä Kiteen kaupungin
rakentama lentokenttä. Alue on vajaakäytöllä panostuksiin nähden. Kiteen kaupunki on määrätietoisesti
hankkinut yli 300 hehtaaria maata alueelta. Uusia toimijoita on tulossa alueelle ja entiset haluavat kehittää
aluetta edelleen. Tarve on koordinoida ja yhteensovittaa eri toimijoiden investointi- ja kehittämistoimia, jotta
alue-kokonaisuudesta syntyy vetovoimainen kohde sekä etsiä uusia toimijoita ja sijoittajia. Kohde tarvitsee
myös brändin, joka luo mielikuvia laajemmin koko seudusta.
Keskuksen syntyminen piristää yhdistysten, yritysten ja koko talousalueen toimintaa. Vetovoimaisesta
keskuksesta hyötyvät erityisesti matkailu- ja palveluyritykset sekä asukkaat. Monitoimikeskus on kirjattu
Pohjois-Karjalan matkailustrategiaan sekä matkailuinvestointien kartoitus ja analysointi -selvitykseen.
Alueen kehittyminen eri lajien harrastajia ja matkailijoita kiinnostavaksi kohteeksi vaatii riittävää
infrastruktuuria ja laadukkaiden harrastus- ja oheispalvelujen syntymistä eli toiminnan koordinoitua
ammattimaistumista.
Tavoitteena on monipuolisen ja liiketaloudellisesti kannattavan elämysmatkailu- ja harrastuskeskuksen
luominen Tolosenmäen alueen toimintaympäristöä kehittämällä
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Kohderyhminä ovat eri harrastajaryhmät joko yhdistyksinä tai yrityksinä, ohjelmapalveluyritykset,
matkailuyritykset ja palvelualan yritykset. Hankkeen aikana etsitään lisää toimijoita, jotka ovat halukkaita
investoimaan ja kehittämään toimintaansa alueella.
Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös sijoittajat, joita etsitään aktiivisesti sekä seudun ja maakunnan
asukkaat harrastajina. Esiselvitysvaiheessa on
laskettu, että kun kaikki alueelle suunnitellut harrastealueet ovat käytössä, aluetta käyttää säännöllisesti noin
2000 eri lajien harrastajaa.
Välillisenä/varsinaisena kohderyhmänä ovat myös suomalaiset ja kansain-väliset matkailijat ja
tapahtumissa/kilpailussa kävijät.
5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ
Yhdistykset ovat oikein valittuja, koska he ovat toimineet jollakin tasolla kyseisellä alueella. Vanhin toimija
jo 1970- luvun lopulta lähtien. Mukana olevat yritykset ovat olleet aktiivisia ja ovat mukana yhteistyössä.
Yhteistyö on ollut sujuvaa, eikä keskinäisiä ristiriitoja ole juurikaan esiintynyt. Työnjako on selkeytynyt
hankkeen edetessä ja eri osapuolet ymmärtävät vastuunsa hankkeen toteutumisessa. Alueen kehittämisen
tahtotila on vahva. Itä-Suomen Monitoimikeskus-hanke toimi ns kattohankkeena toimijoiden omille
hankkeille.
Kiteen kaupungilla on erittäin vahva asema alueen kehittämisessä. Kaupunki omistaa yli 300 hehtaaria
maata. Hankkeen aikana alueelle on tehty osayleiskaava. Alue on merkitty Pohjois-Karjalan
maakuntakaavaan moottoriurheilualueeksi sekä yhdeksi maakunnalliseksi ampumarata-alueeksi
6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN
2009
Hankkeen sisäisille kohderyhmille on lähetetty lyhyitä tiedotteita hankkeen vaiheista.
- Hankkeen alussa järjestettiin avoin yleisötilaisuus.
- Projektipäällikkö on käynyt Kiteen kaupungin johdolle että
kaupunginvaltuustolle kertomassa hankkeesta.
- Lehdistölle on lähetetty tiedotteita hankeen
etenemisestä.
Hanke esiintyi lehdissä/radiossa/televisiossa seuraavasti:
17.12.2008 Koti-Karjala
23.1.2009 Karjalainen, Koti-Karjala sekä työvoimahallinnon Internet sivusto
10.2.2009 Pohjois-Karjalan radio/Itä-Suomen uutiset/TV
11.2.2009 Uutisalasin, Karjalainen ja Koti-Karjala
18.3.2009 Koti-Karjala
18.3.2009 Uutisalasin
22.4.2009 Koti-Karjala
3.5.2009 Karjalainen, Koti-Karjala sekä työvoimahallinnon Internet sivusto
3.6.2009 Koti-Karjala
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15.8.2009 Pohjois-Karjalan radio
21.10.2009 Pohjois-Karjalan radio
30.10.2009 Koti-Karjala
11.11.2009 Koti-Karjala
11.11.2009 Koti-Karjala
18.11.2009 Koti-Karjala
17.12.2009 Karjalaisen verkkolehti
23.12.2009 Uutisalasin
29.12.2009 Karjalan Maa
2010
- Hankkeen kohderyhmille on lähetetty kuukausittain uutiskirje, jossa on kerrottu hankkeen keskeisiä
tapahtumia.
- Keväällä ja syksyllä on pidetty avoin infotilaisuus, jossa on ollut n. 30 osallistujaa. Tilaisuuksissa on
kerrottu avoimesti monitoimikeskuksen suunnitelmista. Yleisen keskustelun tarve korostui erityisesti
osayleiskaavan edetessä ja kansalaiset saivat purkaa huolensa ja tuntemuksensa suoraan toimijoille ja
virkamiehiehille.
- Syksyllä toimijat esittelivät toimintaansa Aimon avoimet ovet- tapahtumassa.
Lauantaipäivän aikana toimintaan tutustui n.300 kiinnostunutta.
- Esitteitä on mennyt mm. kaupungin kesäasukaspostin mukana runsas 1000 kpl ja Ketin omissa
postituksissa n. 500. Matkailuinfoissa, huoltoasemilla, Niiralan tullissa ja useimmissa Keski-Karjalan
yrityksissä esitteet ovat olleet jaossa.
- Kiteen Aimo oli esillä paikkakunnan tapahtumissa sekä moderni maaseutukoti hankkeen mukana
Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.
- Aimo alueen tapahtumissa hanke on ollut myös näkyvillä.
- Hanke on kiinnostanut monia, samanlaisia harrastepaikkoja suunnittelevia tahoja ja he ovat käyneet
tutustumassa paikanpäällä
alueeseen ( mm. Nurmeksen raviratayhdistys, Siikalatvan kunnan henkilöstö, Kiteen kaupungin johtoryhmä,
KareliaExpertin henkilöstö)
Hanke on ollut lehdissä/televisiossa/radiossa seuraavasti
17.4.2010 Koti-Karjala
24.4.2010 Koti-Karjala
12.5.2010 Koti-Karjala
Kesäkuu 2010 Kesä Koti-Karjala
Kesäkuu 2010 Kesä Uutis-Alasin
3.6.2010 Viikko Pohjois-Karjala
12.6.2010 Koti-Karjala
16.6.2010 Koti-Karjala
24.6.2010 4 Sport / TV
26.6.2010 4 Sport / TV
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3.7.2010 Koti-Karjala
10.7.2010 Koti-Karjala
7.8.2010 Koti-Karjala
11.8.2010 Koti-Karjala
31.8.2010 Pohjois-Karjalan radio
4.9.2010 Koti-Karjala
6.9.2010 Karjalainen
8.9.2010 Uutis-Alasin
15.9.2010 Uutis-Alasin
17.9.2010 Maaseudun Tulevaisuus
18.9.2010 Koti-Karjala
22.9.2010 Tekniikan Maailma
25.9.2010 Koti-Karjala
9.10.2010 Koti-Karjala
10.11.2010 Koti-Karjala
10.11.2010 Karjalainen
17.11.2010 Koti-Karjala
2011
- Hankkeen kohderyhmille on lähetetty uutiskirjeitä, jossa on kerrottu hankkeen keskeisiä tapahtumia.
- Hankkeen toimijoille ja sidosryhmille asioista on tiedotettu sähköpostilla lähes viikottain.
- Syksyllä pidettiin avoin infotilaisuus, jossa oli n. 30 osallistujaa. Tilaisuudessa kerrottiin avoimesti
monitoimikeskuksen suunnitelmista. Koska kyse on äännekkäistä toiminnoista, katsoimme tarpeelliseksi
yleisellä keskustelulla tuoda esille melu- ja ympäristövaikutukset sekä tehtävät toimenpiteet asian suhteen.
Kansalaiset saivat purkaa huolensa ja tuntemuksensa suoraan toimijoille ja virkamiehiehille.
- Keväällä ja syksyllä toimijat esittelivät toimintaansa avoimet ovet- tapahtumissa.
- Toimijoiden järjestämissä kilpailuissa hanke on ollut myös esillä.
- Kiteen Aimon esitteitä on ollut jaossa mm. kaupungin kesäasukaspostin mukana sekä Ketin omissa
postituksissa. Matkailuinfoissa ympäri seutukuntaa, alueen huoltoasemilla, Niiralan tullissa ja useimmissa
Keski-Karjalan yrityksissä esitteet ovat olleet myös jaossa.
- Kiteen Aimo (hanke) on ollut esillä Kiteen kaupunki lehden ja Visit-Karelian sivuilla
- Kiteen Aimo ( hanke) oli esillä VM Motorsport- messuilla omalla osastolla sekä matkamessuilla yhdessä
alueen yrittäjien kanssa. Molemmat tapahtumat olivat messukeskuksessa Helsingissä.
- Keski-Karjalan messuilla Aimon toimijoilla oli yhteinen osasto. Hanke toimi koordinoijana ja toimijat
hoitivat käytännön puolen.
- Hanke ja Kiteen Aimo on kiinnostanut monia erilaisia tahoja. Samansuuntaisia harrastepaikkoja
suunnittelevia, eri virastojen edustajia sekä viranomaisia on käynyt tutustumassa paikanpäällä alueeseen.
Projektipäällikkö on esitellyt hanketta ja Aimo- aluetta erilaisissa tilaisuuksissa.
- SM tason kilpailujen myötä, televisionäkyvyyttä Kiteestä ja Aimo-alueesta on tullut useaan otteeseen niin
maksuttomilla kuin myös maksullisilla kanavilla.
- Hanke on ollut lehdissä/televisiossa/radiossa seuraavasti
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8.1.2011 Koti-Karjala
22.1.2011 Koti-Karjala
26.1.2011 Koti-Karjala
Helmikuu Moderni Maaseutukoti Uutiskirje 1/2011
Helmikuu Koti-Karjala
Tammi-helmikuu KareliaExpert kotisivut
Helmikuu Tolppailmoitukset kilpailuista, televisionäkyvyys MTV 3 ja Max
12.2.2011 Koti-Karjala
16.2.2011 Koti-Karjala
19.2.2011 Koti-Karjala
23.2.2011 Koti-Karjala
9.3.2011 Koti-Karjala
12.3.2011 Koti-Karjala
23.3.2011 Koti-Karjala, Uutis-Alasin
28.3.2011 Karjalainen
30.3.2011 Uutis-Alasin
2.4.2011 Koti-Karjala
6.4.2011 Koti-Karjala
13.4.2011 Koti-Karjala
17.4.2011 Karjalainen
28.4.2011 Uutis-Alasin
4.5.2011 Karjalainen
6.5.2011 Karjalainen
9.5.2011 yle.fi sivuilla
13.5.2011 Yle Pohjois.Karjala
15.5.2011 Moderni maaseutukoti uutiskirje 3/2011
25.5.2011 Kesä Koti-Karjala
28.5.2011 Kägi-lehti
4.6.2011 Koti-Karjala
4.6.2011 Hyvää Rääkkylää
5.6.2011 Rallicross SM Kitee, televisionäkyvyyttä
18.6.2011 Rallicross SM, televisionäkyvyyttä
19.6.2011 Karjalainen
19.6.2011 Karjalainen
22.6.2011 Koti-Karjala
13.8.2011 Koti-Karjala
17.8.2011 Koti-Karjala
24.8.2011 Koti-Karjala
27.8.2011 Koti-Karjala
15.9.2011 Kiteen kaupungin asukastiedotuslehti
28.9.2011 Koti-Karjala
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27.10.2011 Sähköpostijakelu
27.10.2011 Kuulutus www.kitee.
12.11.2011 Karjalainen
16.11.2011 Koti-Karjala
16.11.2011 Koti-Karjala
23.11.2011 Koti-Karjala
30.11.2011 Uutis-Alasin
30.11.2011 KareliaExpert tietoalusta
30.11.2011 Karjalainen
2012
- Tiedotustilaisuus autoilijoiden ja kelkkailijoiden kanssa
- Markkinointia Sortavalan matkailutoimistossa ja paikallisessa rallikilpailussa
- Esitetäydennykset pisteisiin
- Hanke-esittelyt ja tilannekatsaukset Puhos 2013 tukiryhmä ja AKK Motorsport ry
- Hankkeen ja tulevan osuuskunnan markkinointi uusien mahdollisuuksien osuuskunta-koulutuksessa
- Esite/kartta sekä opasteet suunnittelu ja paino
- Hanke-esittely kokoomuksen P-K:n piirijärjestölle
- Tiedotustilaisuus osuuskunnan perustamistilaisuudesta
- Hankkeen lopputulosten ja Kiteen Aimo alueen esittely Puhos 2013 tukiryhmälle
Tammikuu 2012 VisitKarelia lehti ja kotisivut
5.1.2012Kiteen uusi esite; Tervetuloa kotiin
1.2.2012Koti-Karjala
1.2.2012Koti-Karjala
3.2.2012Hanaa-lehti
3.2.2012 Karjalainen
8.2.2012Koti-Karjala
8.2.2012Uutis-Alasin
8.2.2012Uutis-Alasin
8.2.2012Uutis-Alasin
15.2.2012Koti-Karjala
15.2.2012Koti-Karjala
29.2.2012Karjalisen nettilehti
3.3.2012Sprintin käsiohjelma
7.3.2012Koti-Karjala
14.3.2012Koti-Karjala
15.3.2012Kiteen kaupunki-lehti
22.3.2012Karjalaisen nettilehti
3.5.2012Koti-Karjalan Väylä-lehti
3.5.2012Karjalaisen netttilehti
4.5.2012Karjalainen
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5.5.2012Koti-Karjala
5.5.2012Koti-Karjala
8.5.20123-kielinen esite
9.5.2012Uutis-Alasin
15.5.2012Kiteen matkailukartta
30.5.2012Koti-Karjalan Kesälehti
6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite
http://www.kiteenaimo.fi
7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET
Hankkeen alkuvaiheen ongelmana olivat projektipäälliköitten vaihdokset, jotka loivat hieman
epäuskottavuutta lähinnä toimijoiden keskuudessa. Heikko taloustilanne sekä yleismaailmallinen taantuma
saivat aikaan myös Kiteen Aimo alueella yritystoiminnan ja samalla työllistämisen heikon tuloksen.
Riskinottokyky pieneni, eikä kaikilla vapaaehtoistyötä tekevillä toimijaryhmillä olllut intoa eikä
mahdollisuuttakaan sitoa omaisuuttaan lainojen vakuudeksi Parannusta ei yleiseen taloudelliseen tilanteeseen
hankkeen aikana juuri tullut. Yrityshankkeiden tukitason lasku aiheutti ainakin yhden hankkeen
peruuntumisen.
Tiedonkulun katkoksia esiintyy varmasti kaikkialla, niin tässäkin hankkeessa.
Vapaaehtoisjärjestöjen ollessa kyseessä, ei motivaatio osallistua hankkeen järjestämiin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin ole aina kaikkein korkein, mutta tärkeimmissä palavereissa osallistumisaste on aina ollut lähes
100%.
8. PROJEKTIN TULOKSET
Infra
- Kiteen kaupunki on investoinut Tolosenmäen maa-alueisiin ja osayleis- kaavoitukseen,
melumallinnukseen, pohjavesisuunnitelmaan ja niihin liittyviin toimenpiteisiin, rautatien tasoristeyksen
ylikäytävän maastoliikenneväylään sekä teiden ja vesihuollon rakentamiseen. Kiteen kaupungin asettama
tavoite melua aiheuttavien harrastetoimintojen keskittämisestä alueelle onnistui.
- Toimijayhdistyksille on tehty kaupungin toimesta vuokrasopimukset, jotka velvoittavat vuokraajaa
toimimaan tiettyjen ehtojen mukaisesti, mutta antavat kuitenkin mahdollisuuden kehittää alueita kunkin
toimijan parhaaksi katsomalla tavalla.
- Alueella voidaan järjestää isompiakin tapahtumia, vaikka hallintorakennus puuttuu.
- Alueen opastusta on yhdenmukaistettu
Toimijat
- Toimijoiden motivaatio ja yhteistyöhalu on parantunut hankkeen aikana. Talkoovaihdot tapahtumissa sekä
tilojen ja tavaroiden yhteiskäyttö lisäävät yhteenkuuluvuutta. Toimijoita on valmennettu myynnin,
markkinoinnin ja viestinnän osa-alueilla.
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- Toimijoiden omista hankkeista 4 kpl on saanut rahoituksen ja yksi hakemus on vireillä Keski-Karjalan
Jetinan Leader rahoituksen kautta. Lisäksi on tehty Äkillinen rakennemuutos- rahoitusvaraus kolmelle
hankkeelle.
Kiteen kaupunki on saanut avustusta rautatien ylikäytävän yhteyteen rakennettuun maastoliikenneväylään,
sekä tienkorjaukseen ja vesi/viemäröinti töihin. Kaupungin hankeet parantavat alueen infraa ja turvallisuutta
merkittävästi.
- Toimijoita on avustettu hankehakemusten ja ympäristölupa-hakemuksien teossa sekä muissa tarvittavissa
viranomaisasioissa. Toimijoille on myös järjestetty valmennusta lupahakemuksin valmisteluun sekä luvan
myöntämisen jälkeisiin toimenpiteisiin.
- Kiteen Aimo alueelle on laadittu pelastussuunnitelma ja järjestämällä toimijoille P-K.n Pelastuslaitoksen
toimesta opastusta ja valmennusta haitallisten jätteiden käsittelystä sekä ongelmatilanteitten hallinnasta
- Kiteen Aimo alueelle on luotu liiketoimintasuunnitelma, jossa alusta lähtien on otettu huomioon jatkuvuus
katto-organisaation avulla.
- Kiteen Aimo osuuskunta perustettiin toukokuun alussa. Hallituksessa on edustajat jokaisesta alueella
toimivasta yhdistyksestä sekä Kiteen kaupungista. Osuuskunta jatkaa Kiteen Aimo alueen kehittämistä ja
organisointia.
- Alueelle on tulossa lisää ohjelmapalvelutoimintaa
- Uusien suorituspaikkojen myötä yhdistysten toiminta saa uusia mittasuhteita.
Kansainvälisyys
- Kiteen Aimo aluetta on markkinoitu aktiivisesti Venäjän Karjalaan. Kohteena ovat olleet moottoriurheilua,
ilmailua sekä paintball-otteluja harrastavat.
- Kiteen Aimon lentokentälle haetaan passintarkastuspaikka-statusta. Lähimmät kansainväliset lentokentät
ovat Joensuu, Kuopio, Savonlinna ja Varkaus
- Kiteen Aimoa on tehty ulkomailla tunnetuksi eri hankkeiden ja verkostojen myötävaikutuksella
Uudet yritykset
- Yritystoimintaa on alueelle etsitty aktiivisesti. Mikkeliläinen huvipuistoyrittäjä tutustui Aimo alueeseen ja
totesi alueen olevan potentiaalinen kohde. Investointipäätöksiä ei kuitenkaan tullut.
- Yleisölennätysyrittäjä on myös kiinnostunut pitämään Kiteen Aimoa tukikohtana.
- Pari elämyspalveluita tuottavaa ulkopaikkakuntalaista yrittäjää on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa
Aimon alueelle, mutta taloustilanne on jarruttanut suunnitelmia
- Hankkeen aikana on perustettu kuitenkin kaksi uutta yritystä, Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry.n
markkinointiyhtiö K-KUASPORT OY, sekä alueen toimijoiden yhdessä perustama Kiteen Aimo osuuskunta
- Uusia työpaikkoja perustetut yritykset eivät tuottaneet hankkeen aikana
Hankkeessa mukana olevat yritykset ja muut organisaatiot
- Hankkeen aikana on mukana ollut kaikkiaan 10 yritystä ja 35 organisaatiota
- Kiteen Aimon toimijoiden yhteinen jäsenmäärä on n. 2500 henkilöä
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Itä-Suomen Monitoimikeskus- hankkeen tavoitteet toteutuivat , lukuunottamatta toimijoiden hankkeita,
uusien yritysten perustamista sekä työllistymistä. Toimijoiden sitoutuminen ja halu kehittää Kiteen Aimon
toimintaympäristöä hankkeen päättymisen jälkeen on vahva. Osuuskunnan myötä yrittämisen kynnys
loivenee ja pientä ansaintaa on mahdollista tehdä helpommin.

9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS
Eri hankkeitten kanssa on tehty yhteistyötä lähinnä valmennuksien saralla. Myös maakunnan ulkopuolilla
olevien asiantuntijaverkostojen kanssa on ollut yhteistyötä. Mm.ympäristöluvitus on saanut paljon apua eri
alojen valtakunnallisilta liitoilta, järjestöiltä sekä viranomaisilta. Hankkeen kautta on saatu paljon uusia
kanavia, tuttavuuksia ja asiantuntijoita Kiteen Aimon toimintaa ajatellen.
10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET
Hankkeen kohderyhmissä on mukana paljon eri-ikäisiä ja - kuntoisia naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia. Heidät
otetaan huomioon alueen suunnittellussa, rakentamisessa sekä erilaisissa toiminnoissa.
11. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN
Keskuksen toimintaympäristöä rakennettaessa ja maankäyttöä suunniteltaessa on otettu huomioon eri
toimintojen ympäristövaikutukset. Koska toimintaympäristö on pohjavesialueella, erilaisilla hankkeen aikana
järjestetyillä valmennuksilla sekä yhteistyöllä Kiteen kaupungin ympäristöpäällikön kanssa on luotu yhteisiä
pelisääntöjä, jotka eivät kuitenkaan kohtuuttomasti rasita toimijoiden taloutta Kukin toimija arvioi
ympäristölupaa hakiessaan toiminnan vaikutukset ympäröivään luontoon. Moottoriurheilua ja ammuntaa
harrastavat toimijat pyrkivät käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa suojellakseen ympäristöä
saastumiselta, mikäli se vain taloudellisesti on kannattavaa. Kaupungin ja toimijoiden välisissä
maankäyttösopimuksissa vastuut ympäristön suojelussa siirretään edelleen toimijoille ympäristöluvan
mukaisesti.
Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat minimaalisia, kun toimintoja keskittämällä ja ympäristöasioiden
järjestelmällisellä hoidolla ympäristöön kohdistuvat rasitukset vähenevät. Eri lajiliittojen ympäristövaatimukset, toimijoiden koulututtaminen, valvonta sekä tarkka kirjanpito alueen eri toiminnoista luovat
turvalliset puitteet kestävälle kehitykselle
12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Alueella on pelastussuunnitelma ja toimijoille on tehty tapahtuman järjestäjän käsikirja. Molempia
päivitetään säännöllisin väliajoin vastaamaan nykytilannetta. Alueen toimijoita on ohjeistettu täydentämään
tietojaan ja taitojaan esim. ea- sekä erilaisilla turvallisuuskursseilla. Erilaisten seurantaraporttien
kehittäminen kaikkien Aimon toimijoiden käyttöön helpottaa käyttömäärien, tapahtumien yms
ympäristöseurannan tilastointia.
Yhteenkuuluvuutta ja toisten huomioonottamista kuvastaa myös Kiteen Aimon melua tuottavien toimijoiden
yhteinen, viikonlopun toiminta-aikojen supistus, sekä kokonaan hiljaisten viikkojen järjestäminen kesän
aikana. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan alueen tapahtumissa sekä
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tiedotusvälineissä.
13. TOIMINNAN JATKUVUUS
Hankkeen aikana on valmisteltu katto-organisaation perustamista ja yhtiömuodoksi suunniteltu osuuskunta
perustettiin toukokuussa 2012. Kiteen Aimo-osuuskunta ottaa hoitaakseen Kiteen Aimon operatiivisen
vetovastuun. Osuuskunnan hallitus on koottu Kiteen Aimo alueen toimijoista, sekä kaupungin edustajasta ja
sen tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä elinkeinon ja toiminnan tukemiseksi tarjota myynti- ja
markkinointi-, kehittämis- sekä hallintopalvelua, koordinoida jäsenten välistä yhteistoimintaa
palvelutuotannossa, sekä hallinnoida ja ylläpitää jäsenten yhteiskäytössä olevia osuuskunnan omistamia tai
vuokraamia rakennuksia.
Jäseneksi voidaan hyväksyä osuuskunnan tarjoamia palveluita tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntämään
pystyvä luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, rekisteröity yhteisö taikka muu rekisteröity juridinen
henkilö.
Osuuskunta jatkaa I-S Monitoimikeskus-hankeen aikana mm. KareliaExpertin kanssa luotua kumppanuutta
tapahtumien ja palveluiden markkinoinnissa. Myös maakunnan matkailu- ja elämyspalvelujen tuottajien sekä
erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa verkostoidutaan ja luotua yhteistyötä jatketaan ja syvennetään.
Kansainvälistä toimintaa pidetään yllä ja mm. kilpailujen markkinointia suunnataan aktiivisemmin juuri
Venäjälle. Osuuskunta motivoi toimijoita kehittämään omia toimintojaan ja yhteinen päämäärä onkin, että
Aimossa järjestetään erilaisia kilpailuja ja tapahtumia ympäri vuoden. Toimijat tukevat toistensa toimintoja
talkoilla ja vastavuoroisuus periaatteella. Uusia toimijoita ja yrittäjiä etsitään aktiivisesti.
Kiteen kaupunki on yhteistyökumppanin vahvassa roolissa jakossakin.
Osuuskunta ei ensimmäisinä toimintavuosinaan voi palkata ulkopuolista toiminnanjohtajaa/koordinaattoria.
Rahoituksen järjestämiseksi pyritään saamaan pienimuotoinen hanke palkka- ja kehittämiskulujen
kattamiseksi osittain.Toimijat ovat sisäistäneet, että alueen potentiaali luo hyvät edellytykset liiketoiminnalle
ja heidän on mahdollista saada toimeentuloa alueen jatkuvasta toiminnasta.
14. PROJEKTIN RAHOITUS
Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan:
EAKR- ja valtion rahoitus
Kuntien rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Tulot
Rahoitus yhteensä

252 000,00
90 000,00
0
18 000,00
0
360 000,00

€
€
€
€
€
€

Projektin toteutunut rahoitus:
70
25
0
5
0
100

%
%
%
%
%
%

195 499,83
69 821,36
0
13 964,27
0
279 285,46

€
€
€
€
€
€

70
25
0
5
0
100

%
%
%
%
%
%

* Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma
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15. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA
Hankkeen tavoitteet
-Luoda monipuolinen harrastus- ja matkailukeskusalueen toiminta-ympäristöä kehittämällä niin, että
liiketaloudellinen toiminta on mahdollista.
-Uusia työpaikkoja 8 kpl, joista 3 kpl on naisten työpaikkoja.
-Uusia yrityksiä perustetaan 5 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl.
-Mukana hankkeessa olevia yrityksiä 8 kpl ja ja organisaatioita 15 kpl.
-Toimijoiden käynnistämiä kehitys ja investointihankkeita vähintään 6 kpl
-Alueelle syntyy uudenlaisia tuotteita ja elämyspalveluita
Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteutumiseen
Infra
-Kiteen kaupunki on investoinut Tolosenmäen maa-alueisiin ja osayleis- kaavoitukseen, melumallinnukseen,
pohjavesisuunnitelmaan ja niihin liittyviin toimenpiteisiin, rautatien tasoristeyksen ylikäytävän
maastoliikenneväylään sekä teiden ja vesihuollon rakentamiseen.
-Toimijayhdistyksille on tehty kaupungin toimesta vuokrasopimukset, jotka velvoittavat vuokraajaa
toimimaan sovittujen ehtojen mukaisesti, mutta antavat kuitenkin mahdollisuuden kehittää alueita kunkin
toimijan parhaaksi katsomalla tavalla.
- Alueen opastusta on yhdenmukaistettu
Toimijat
-Toimijoiden motivaatio ja yhteistyöhalu on parantunut hankkeen aikana. Talkootyövaihdot tapahtumissa
sekä tilojen ja tavaroiden yhteiskäyttö sekä yhteiset sopimukset mm. alueen käyttöajoista, lisäävät
yhteenkuuluvuutta.
-Toimijoiden omista hankkeista 4 kpl on saanut rahoituksen (moottorikelkkailijat 2 kpl, K-K
Urheiluautoilijat ja K-K Palveluskoirayhdistys) ja yksi hakemus on vireillä (paintball) Keski-Karjalan
Jetinan Leader rahoituksen kautta. Lisäksi on tehty Äkillinen rakennemuutos-rahoitusvaraus kolmelle
hankkeelle (ampumarata, lentokonehallit ja hallintorakennus.
Kiteen kaupunki on saanut rahoitusta Ely-keskuksen kautta alueen tie- ja vesi/viemärihankkeisiin. Tehdyilla
töillä on suuri merkitys alueen infraan ja turvallisuuteen.
Rahoitushakemuksien teossa toimijoita on avustettu tai ohjattu asiantuntijoille.
- Toimijoita on avustettu ympäristölupa-hakemuksien teossa sekä muissa tarvittavissa viranomaisasioissa.
Toimijoille on myös järjestetty valmennusta lupahakemuksin valmisteluun ja luvan myöntämisen jälkeisiin
toimenpiteisiin.
- Kiteen Aimo alueelle on laadittu pelastussuunnitelma sekä tapahtuman järjestämisopas.
- Toimijoille on järjestetty P-K:n Pelastuslaitoksen toimesta opastusta ja valmennusta haitallisten jätteiden
käsittelystä sekä ongelma-tilanteitten hallinnasta.
- Kiteen Aimo alueelle on luotu liiketoimintasuunnitelma, jossa alusta lähtien on otettu huomioon jatkuvuus
katto-organisaation avulla.
- Kiteen Aimo osuuskunta perustettiin toukokuun alussa. Hallituksessa on edustajat jokaisesta alueella
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toimivasta yhdistyksestä sekä Kiteen kaupungista. Osuuskunta jatkaa Kiteen Aimo alueen kehittämistä ja
organisointia.
- Kiteen Aimo alueelle on tulossa uutta ohjelmapalvelutoimintaa entisten rinnalle.
- Uusien suorituspaikkojen myötä yhdistysten toiminta saa uusia mittasuhteita.
Kansainvälisyys
- Kiteen Aimo aluetta on markkinoitu aktiivisesti Venäjän Karjalaan. Erilaiset moottoriurheilulajit sekä
ilmailu kiinnostavat eniten.
- Kiteen Aimon lentokentälle tullaan hakemaan passintarkastuspaikka-statusta.
- Kiteen Aimoa on tehty ulkomailla tunnetuksi eri hankkeiden ja verkostojen myötävaikutuksella.
Hankkeen tiedotus
- I-S Monitoimikeskus- hanke on ollut esillä erilaisissa tiedotus- välineissä. Paikallislehdissä on ollut Kiteen
Aimon ja hankkeen tapahtumista uutisointia lähes joka kuukausi. Maakuntalehdet ovat uutisoineen hiukan
harvemmin. Paikallisradio on päivittänyt tietoja kaksi kertaa vuodessa ja televisiossa Kiteen Aimo alue on
tapahtumien areenana
- Hankkeella on on kolmikieliset ( suomi, englanti, venäjä ) kotisivut sekä esitteet
- Sidosryhmille hankkeen asioista on tiedotettu Aimo uutisilla sähköpostitse.

Uudet yritykset
- Yritystoimintaa on alueelle etsitty aktiivisesti. Investointipäätöksiä ei kuitenkaan tullut kiinnostuksesta
huolimatta tullut. Epävarma taloustilanne on jarruttanut suunnitelmia.
- Hankkeen aikana on perustettu kaksi uutta yritystä, Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry.n
markkinointiyhtiö K-KUASPORT OY, sekä alueen toimijoiden yhdessä perustama Kiteen Aimo osuuskunta
- Uusia työpaikkoja perustetut yritykset eivät tuottaneet
Hankkeessa mukana olevat yritykset ja muut organisaatiot
- Hankkeen aikana on mukana ollut kaikkiaan 10 yritystä ja 35 organisaatiota
- Kiteen Aimon toimijoiden yhteinen jäsenmäärä on n. 2500 henkilöä
Itä-Suomen Monitoimikeskus- hankkeen tavoitteet toteutuivat , lukuunottamatta uusien yritysten
perustamista sekä työllistymistä. Toimijoiden sitoutuminen ja halu kehittää Kiteen Aimon
toimintaympäristöä hankkeen päättymisen jälkeen on vahva. Osuuskunnan myötä yrittämisen kynnys
loivenee ja pientä ansaintaa on mahdollista tehdä helpommin.
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16. AINEISTON SÄILYTYS
Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan
tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän
pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot.
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Keti Oy
Kiteentie 13 A 82500 Kitee

Päiväys ja allekirjoitus

30.08.2012
Risto Hiltunen
toimitusjohtaja
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