KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N
JÄSENTIEDOTE 1/2018
TAMMIKUU
Kouvolan Ydinkeskusta ry on Elävä kaupunkikeskusta ry:n
jäsenyhdistys.
Tavoitteenamme on viihtyisä, turvallinen ja tapahtumarikas
kaupunkielämä keskustassa. Yhdistyksen toiminta on palkittu
valtakunnallisella Elävä kaupunkikeskusta 2003 -tunnustuksella.
Vuosi 2018 on yhdistyksen 22. toimintavuosi.
Kouvolan Ydinkeskusta ry: Keskikatu 9, 3.krs, 45100 Kouvola
puh. 044 311 8250, 044 311 8251
s-posti. toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi
Toiminnanjohtaja Marikka Ruotsalainen puh. 040 169 7878,
marikka.ruotsalainen@kouvolanydinkeskusta.fi
Toimistosihteeri: Henna Perkiö
Työharjoittelijat: Hanna-Mari Vähänen

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!
Vuosi 2017 toi mullistuksia Kouvolan keskustaan. Osan vuodesta eritoten Manskin
varrella sijaitsevat liikkeet olivat keskellä työmaata. Keskusta uudistui
perusteellisesti. Keskuspuisto sai uuden ehomman ilmeen. Kävelykatu on valmis
vastaanottamaan uudet kulkijat sulana ympäri vuoden.
Kaupunki on luonut meille puitteet, jolla parannamme kilpailuasemaamme
huomattavasti. Kivijalka liikkeet ja kaupunkikeskustat ovat Euroopassa alkaneet
nostaa myyntiään ja väkilukuaan jo vuodesta 2010 alkaen. Sama kehitys on myös
Suomessa alkanut suurimmissa kaupungeissa. Ihmiset haluavat vapaa-ajaltaan
urbaania kaupunkikulttuuria, kahviloita ja palvelevia erikoisliikkeitä hyllyrivistöjen
sijaan. Lisäksi yritykset päättävät keskustoissa omat aukioloaikansa ja maksavat vain
tilasta vuokraa. Markkinoinnista pystyvät kivijalkaliikkeet päättämään itsenäisesti.
Kouvolan Ydinkeskusta ry uudistuu niin ikään. Uutta strategiaa rakennamme
työryhmällä ja teemme asiakastyytyväisyys kyselyn, johon toivon saavani
mahdollisimman paljon vastauksia. Uudesta keskustan visuaalisesta ilmeestä
otamme kaiken irti tapahtumien muodossa.
Kiitos kaikille glögijuhlaan osallistuneille. Jäsenistön aktivoiminen pienempien
tapahtumien muodossa on 2018 ”to do” -listalla. Mikäli sinulla on hyvä idea
jäsenistön hauskasta tapaamistavasta älä epäröi kertoa. Jatkossa teen jäseniä
toisilleen tutuksi myös tämän jäsentiedotteen kautta. Seuraavassa helmikuun
tiedotteessa onkin ensimmäinen jäsenen haastattelu. Verkostoituminen on ehkä jo
sanana kärsinyt inflaation, mutta edelleen erittäin toimiva tapa parantaa
kaupallisuutta.
Yhden ainoan uuden vuoden lupauksen annan, ostan kaikki tarvitsemani tuotteet
ainoastaan Kouvolasta! Tähän olen pyrkinyt aina, mutta olen tehnyt kompromisseja
tarvittaessa. Toivon saavani mukaan tähän mahdollisimman monta muuta!
Marikka Ruotsalainen
toiminnanjohtaja
Kouvolan Ydinkeskusta ry

STREET FESTIVALS 2018 TAHTUMAT
KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N TAPAHTUMAT
Kuukausimarkkinat 2018 / 8.2., 8.3., 12.4., 3.5., 14.6., 12.7., 9.8, 13.9., 11.10.,
8.11. Ja 13.12.
4. Asuntojen Superpäivä 23.3.2018
Kävelykatu Manskin avajaiset 24.3.2018
30. Muodin Yö kevät 27.4.2018
Lasten Lauantai 12.5.2018
Perinteiset Markkinat 20.5.2018
17. Kouvolan Komia – musiikkitapahtuma 15.-16.6.2018
Perinteiset Markkinat 8.7.2018
17. Viranomaiset Manskilla 15.8.2018
27. Taiteiden Yö 17.8.2018
24. Sadonkorjuupäivä 25.8.2018
31. Muodin Yö syksy 7.9.2017
Perinteiset Markkinat 7.10.2018
7. Senioreiden Suhinat 9.10.2018
Perinteiset Markkinat 18.11.2018
Kaupunkikeskustan Joulunavaus 24.11.2018
Perinteiset Markkinat 16.12.018
YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TAPAHTUMIA
9. Kouvola-Päivä 11.-12.5.2018
22. Kouvolan Dekkaripäivät 8.-9.6.2018
70. Karjalaiset Kesäjuhlat 15.-17.6.2018
Kymi GP 15.-16.6.2018
Tenavaleiri 8.-13.7.2018
Taikapäivät 27.-28.7.2018
Kymijoki Beer Festival 3.-4.8.2018
Wiipurintien Markkinat 4.-5.8.2018
Extreme Run 18.-19.8.2017

JÄSENET HUOMIO!
Muistattehan hyödyntää Teille tarkoitettuja jäsenetuja!
Jäsenetujanne ovat mm.
Tämä kyseinen sähköinen jäsentiedote, jolla saatte tietoa ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista. Voimme myös halutessanne tiedottaa yrityksenne asioista
jäsentiedotteessa muille jäsenillemme.
Mainostaminen keskustassa, jolloin Teillä on mahdollisuus saada julisteitanne
tarjouksistanne ja tapahtumistanne näkyviin yhdistyksemme mainospaikoille
keskustan alueella.
Yrityskorttinne yhdistyksemme verkkosivuilla. Eli tiedot yrityksestänne omana sivuna
verkkosivuillamme, johon Teillä on omat tunnukset sivun päivittämistä varten.
Ajankohtaista-sivullamme voimme tiedottaa ajankohtaisista asioistanne
toimittamienne tiedotteidenne pohjalta.
Tiedottaminen, esim. tapahtumistanne, mm. yhdistyksemme tapahtumakalenterissa,
jäsentiedotteessa, medialle, Facebookissamme. Lounaslistojanne ja tarjouksianne
voimme myös nostaa Facebookissamme ja verkkosivuillamme Tarjouksia ja
Lounaslistoja -osiossa.
Keskustan Joulukalenteriin joulukuun ajaksi voitte ilmoittaa päiväkohtaiset
tarjouksenne. Joulukalenteri näkyy verkkosivuillamme joulukuussa, josta aukeaa joka
päivä 1.-24.12. välillä oma luukku yritysten tarjouksineen ja tarjoiluineen.
Tarjoamme yrityksellenne toimistopalveluina mm. apua lupa-asioissa ja
hakemuksissa.
Jäsenenämme saatte tuoda a-standinne Kävelykatu Manskille. Standit tulee sijoittaa
kävelykadulle niin, etteivät ne ole ihmisten kulkureiteillä.

Jäsenetujanne erillisillä maksuilla ovat mm.
Yhdistyksemme tapahtumat, joita ovat mm. Muodin Yö kevät ja syksy, Senioreiden
Suhinat sekä Asuntojen Superpäivä. Näissä tapahtumissa on erilliset
osallistumismaksut, jotka koostuvat tapahtumien kuluista.
Kävelykatu Manskille Teillä on mahdollisuus saada oma äänimainoksenne kuuluviin
erillisellä äänimainosmaksulla. Tämä palvelu uudistuu vuodelle 2018 (tarkentuu
myöhemmin).

JÄSENET HUOMIO!
Jäsenenä osallistutte kaikkeen kaupunkikeskustan myönteiseen
kehittämiseen. Tiedätte mitä keskustassa tapahtuu. Teitä opastaa ja
auttaa Kouvolan Ydinkeskusta ry:n osaava henkilökunta.
Yhdistyksen jäsenenä Teillä on tehokas ja tuloksellinen tieto-,
vaikuttamis- ja yhteistyökanava. Teillä on mahdollisuus vaikuttaa
keskustan tapahtumakulttuurin kehittämiseen ja olla mukana
keskustan markkinointitempauksissa.
Lisätietoja jäseneduista saatte yhdistyksemme toimistolta
toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi,
puh. 044 311 8250.
Tutustuttehan myös nettisivuihimme
www.kouvolanydinkeskusta.fi
jossa lisää tietoa jäsenyydestänne ja Kouvolan alueen tapahtumista!

TOIVOMME TEIDÄN ILMOITTAVAN
YRITYKSENNE MUUTOKSISTA
(ESIM. YRITYKSEN HENKILÖMÄÄRÄT & YHTEYSTIEDOT)
MYÖS MEILLE, JOTTA TIETOMME PYSYVÄT AINA AJAN TASALLA.
KIITOS!

TIEDOTTEET
PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT (3.10.2016 ALKAEN)
Kaikki maksulliset kadunvarsipaikat ovat ilmaisia, mutta aikarajoitettuja kiekkopaikkoja.
Matkakeskuksen liityntäpysäköintialueilla Halkotorinkadun ja Hallituskadun kulmassa
saa pysäköidä arkisin 72h.
Tunnelikadun ja Välikadun pysäköintialueella saa pysäköidä kiekolla 4h.
Lisäksi LAUANTAISIN suurimmalle osalle ydinkeskustan ja kadunvarsien
pysäköintipaikoista voi pysäköidä ilman aikarajaa.
Hansapysäköinti Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen, että 18.3.2017 lähtien
Kauppakeskus Hansassa lauantaisin pysäköinti on ilmaista koko päivän.
Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes muuta ilmoitetaan.

Muistakaa markkinoida yrityksessänne ilmaista pysäköintiä asiakkaille!

KÄVELYKATU MANSKIN REMONTTI
Kävelykatu Manskin remontti on käynnistyi syksyllä 2016.
Kadun kivetykset olivat valmiit ja työmaa-alueet purettu ennen joulua 2017.
Valaistus-, äänentoisto-, kameravalvonta- ja kalustetyöt jatkuvat vielä Joulun jälkeen.
Kävelykatu Manskin avajaisia vietetään 21.4.2018.
Lisätietoja: www.kouvola.fi/manskiuudistuu

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
ILMESTYY HELMIKUUN
2018 ALUSSA

