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RUOKA-KOUVOLA -TEEMAN
KUMPPANUUSPÖYTÄTYÖSKENTELYN TULOKSIA
2013 – 2014
KUMPPANUUSPÖYTÄ
- on menettelytapa, jolla vahvistetaan alueen toimijoiden välistä kumppanuuspääomaa ja hyödynnetään toimijoiden suhdepääomaa teeman kehittämisessä
- perustuu kumppanuuden periaatteisiin, toimijoiden vuorovaikutusta edistäviin
menetelmiin sekä uuteen verkostomaiseen kehittämisrakenteeseen.
- perustuu toimijoiden väliseen dialogiin ja oppimiseen ja on johdettua ja kohdistettua ongelmaratkaisua, jossa tutkiva ote yhdistyy käytännön kehittämisen menetelmiin
Ruoka-Kouvola -teemassa kohdistuu elintarvikeketjun kilpailukyvyn sekä paikallisen ruokakulttuurin kehittämiseen

KUMPPANUUSPÖYDÄN KOHDENTUMINEN
Vuosina 2013 – 2014 kokoontui kumppanuuspöytä Kouvolan seudulla kolme kertaa Helsingin yliopiston (Palmenia ja Ruralia-instituutti) vetämänä. Prosessi jatkuu vuonna 2015
kehittämisyhtiö Kouvola Innovation Oy:n ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyönä. Kumppanuuspöytiin osallistui 93 henkilöä 56 eri organisaatiosta. Verkostosta
löydettiin toisiaan täydentäviä asiantuntijuuksia.

Ruralia-instituutti
Puhelin 0294 1911, www.helsinki.fi/ruralia
Ruralia-institutet
Telefon +358 294 1911, www.helsinki.fi/ruralia
Ruralia Institute
Telephone +358 294 1911, www.helsinki.fi/ruralia

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki
Lönnrotinkatu 7, FI-50100 S:t Michel
Kampusranta 9 C, FI-60320 Seinäjoki
Lönnrotinkatu 7, FI-50100 Mikkeli
Kampusranta 9 C, FI-60320 Seinäjoki

RUOKA-KOUVOLA -VERKOSTON TOIMIJOIDEN ASIANTUNTIJUUKSIA

OHJELMA-ASIAKIRJOJEN SISÄLLÖT 2014 - 2020 RUOKA-KOUVOLAN TEEMASSA

YHTEENVETO KESKEISISTÄ KEHITTÄMISTEEMOISTA 2014 - 2020

Ruoka-Kouvola -verkostolle tehdystä toimijakartoituksesta ja em. ohjelmateksteistä
nousee esiin keskeiset kehittämisteemat, joihin löytyy sekä tarvetta että resursseja:

KOLME NÄKÖKULMAA RUOKA-KOUVOLAN KUMPPANUUTEEN

AJAN HENKI - mahdollisuuksien tunnistaminen
- Kyetään aistimaan ajan ilmapiiriä, markkinoita ja trendejä
- Mikä on mahdollista, mikä mahdotonta, miten mahdollisuudet realisoidaan?
- Mitkä virtaukset ovat nousussa, mitkä laskussa?
Kouvolan seudulla eri elintarvikealan toimijat tunnistavat hyvin ajassa liikkuvia asioita näkökulmastaan. Seuraava askel on se, että eri näkökulmia voidaan entistä avoimin esittää
ja kuunnella, mikä edelleen nostaisi valmiutta tarttua kiinni uusiin mahdollisuuksiin.
PÄÄOMIEN KÄYTTÖ - pääomien kokoaminen mahdollisuuksien realisoimiseen
- Tiedollinen pääoma
- Suhde- ja verkostopääoma
- Mobilisointipääoma
- Institutionaalinen ja taloudellinen pääoma

Erityisesti alueen yrityksillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on halua etsiä uusia mahdollisuuksia toiminnalleen yhteistyön kautta. Verkostopääomia hyödyntämällä voidaan
päästä vähitellen kokonaan uudelle tasolle eri osaamispääomien hyödyntämisessä.
PELIN SÄÄNNÖT - luottamuksen rakentaminen alan kehittämiskulttuuriin
Kehittäminen on yhteisöllistä peliä, jossa jokaisella on erilaisia panoksia ja intressejä
Yhteisvaikuttavuutta toimintakulttuuriin tuovat yhteiset säännöt, jotka parhaimmillaan vapauttavat energiaa ja kehittämistä uusille riskialueille
Kouvolan seudun ruoka- ja elintarvikealan toimijat tunnistavat tarpeen vahvistaa kumppanuuspääomaa ja sitä kautta alueen kilpailukykyä ja menestymisen edellytyksiä. Kumppanuusprosessissa päästiin alkuun, johon vaikutti erityisesti yritysten hyvä sitoutuminen
sekä toisaalta laaja-alainen erityyppisten toimijoiden osallistuminen. Yhteistyöprosessin
syventämiselle on edelleen olemassa selkeä tarve. Sisäisen yhteistyön lisääminen on
edellytys strategioiden tuloksekkaalle toimeenpanolle.

KUMPPANUUSPÖYTÄTOIMINTA JATKUU – TERVETULOA MUKAAN!
Kouvola Innovation Oy
Satu Massa
p. 020 615 5435, satu.massa(at)kinno.fi

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Riitta Kaipainen
p. 044 308 4569, riitta.kaipainen(at)helsinki.fi
Manu Rantanen
p. 044 525 5890, manu.rantanen(at)helsinki.fi

