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Luontokolin kasvusysäys vauhdittuu uusin voimin
Nina Mikkonen LuontoKolin kasvusysäyksen
ohjelmajohtajaksi

Mikko Muikku LuontoKolin kasvusysäyksen
yhteyspäälliköksi

LuontoKolin kasvusysäys -hankkeen
ohjelmajohtajaksi on valittu Nina Mikkonen Helsingistä. Mikkonen on pitkän
ja monipuolisen kokemuksen omaava
matkailualan ammattilainen.
”Halusimme Kolin kehittämisen johtajaksi ja kasvoiksi henkilön, jolla on vahva
motivaatio ja visio Kolin kehittämisestä
sekä riittävä kokemus matkailualalta. Myös
Scandicilla saatu oppi kestävän kehityksen
ja ympäristöystävällisyyden sovittamisesta
matkailuun oli merkittävä tekijä Mikkosen
valinnassa, toteaa Pikes Oy:n ohjelmapäällikkö Jani Karjalainen.”
Mikkonen on ottanut uuden tehtävän
vastaan 13.2.2012. Hankekausi kestää
30.6.2014 saakka ja tavoitteena on, että
vähintään 50 % Kolin Master Planissa
kaavailluista investoinneista olisi silloin
nytkähtänyt liikkeelle.
”Kolilla on äärimmäisen positiivinen
imago ja on kunnia päästä kehittämään
hyvät luontoarvot omaavaa ympärivuotista
matkailualuetta. Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus olivat edellisessä työpaikassani Scandicissa kaikkea toimintaa ohjaava
tekijä ja uskon, että pystyn siirtämään
myös tätä osaamista Kolin kehittämiseen.
Kolilla on suuri joukko toimijoita ja laaja
sidosryhmäjoukko myös lähialueilla. On
tärkeää, että kaikki pyrkivät yhtenäisenä
verkostona kohti samaa päämäärää, jolla
Koli nostetaan omalla erilaisella profiilillaan
yhdeksi Suomen halutuimmista matkailukeskuksista. Työ on haasteellista, mutta
olen valmis ottamaan haasteet vastaan,
vakuuttaa Mikkonen.”
Nina Mikkonen

Mikkosen työpariksi LuontoKolin kasvusysäyksen yhteyspäällikön tehtävään
on valittu Mikko Muikku Ylläsjärveltä.
Muikulla on vahva kokemus matkailualalta,
erityisesti ohjelmapalveluyrittäjyydestä.
Muikulla on kokemusta myös hanketoiminnasta ja yrittäjyydestä.
LuontoKolin kasvusysäyksen yhteyspäällikkönä hän vastaa Lieksan kaupungin
osatoteutuksesta, joka keskittyy Kolin
palvelurakenteiden, julkisten investointien
ja saavutettavuuden edistämiseen. Mikko
aloittaa tehtävässään tammikuussa 2012.
”Suojelualueisiin, erityisesti kansallispuistoihin kohdistuva matkailu on alati
suositumpaa, myös kansainvälisesti. Kansallisesti jo hyvin tunnetun Kolin matkailu
on vielä verrattain pienimuotoista, mutta
resurssit matkailun nostamiseksi alueen
yhdeksi kulmakiveksi ovat hyvät. Uskon
Lapista kerrytetyn vahvan matkailualan
kokemukseni olevan monin osin sovellettavissa myös Kolin kehityksessä.”
Mikko Muikku

Tero Heikkinen ja
Anne Kokkonen LuontoKolin
kasvusysäyksen tukipalveluihin
LuontoKolin kasvusysäys -hankkeen
markkinointisihteeriksi on valittu Anne
Kokkonen ja hankkeen taloussihteeriksi
Tero Heikkinen molemmat Nurmeksesta.
Kokeneina hanketyöntekijöinä he vastaavat hankkeen talouteen, tiedottamiseen ja
markkinointiin liittyvistä tukipalveluista.

LuontoKolin kasvusysäys -hanke
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja Lieksan kaupunki käynnistivät
LuontoKolin kasvusysäys -hankkeen 1.10.2011 ja se on saanut rahoituspäätöksen
Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselta viime syhksynä. Hankkeen kautta PIKES
Oy ottaa aiempaan selvemmän vetovastuun Kolin alueen matkailun kehittämisestä
yhdessä Lieksan kaupungin ja alueen yrittäjien kanssa.
LuontoKolin kasvusysäys -hankkeen tärkein tavoite on toteuttaa kehityskulku,
jolla kasvatetaan Kolin alueen palvelu- ja asiakasvolyymeja ympärivuotisen matkailun
mahdollistavalle tasolle. Alueella käynnistetään Kolin Master Planissa määritettyjä
kehittämis- ja investointitoimenpiteitä sekä ohjataan niiden toteutumista ympäristövastuullisesti. Käynnistettävät kehittämis- ja investointihankkeet suunnataan Kolin
palveluympäristön ja saavutettavuuden parantamiseen matkailun ja asumisen näkökulmista. Lisäksi hankkeessa tehdään sopimuksia alueen pitkäjänteisestä kehittämisestä.
Jani Karjalainen, ohjelmapäällikkö

Veli Lyytikäinen Joensuusta Kolin
matkailuyhdistyksen toiminnanjohtajaksi
Kolin Matkailuyhdistys ry on nimittänyt toiminnanjohtajakseen FM Veli Lyytikäisen.
Aikaisemmin Lyytikäinen on toiminut projektipäällikkönä mm. Joensuun kaupungin
rajaseudun kehittämishankkeessa ja maakunnallisessa Moderni maaseutukoti PohjoisKarjalassa -hankkeessa. Viestinnän ja markkinoinnin ammattitaitoaan hän on käyttänyt
myös pitkässä työsuhteessa Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa.
Toiminnanjohtajan työtehtävät hän aloitti vuoden 2012 alusta. Toiminnanjohtajan
työnkuvaan kuuluvat mm. Kolin Matkailuyhdistyksen jäsenyritysten edunvalvonta sekä
yhteismarkkinoinnin ja Kolin kehittämisen koordinointi. Matkailuyhdistyksellä on noin
70 jäsenyritystä. Toiminnanjohtaja vastaa myös Matkailuyritykset Kolin kanssa maailmalle
-hankkeen projektipäällikön tehtävistä.
Hanke on matkailuyhdistyksen ja Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n yhteishanke
Kolin alueen matkailun kehittämiseksi. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kasvattaa
alueen kävijämääriä ja matkailutuloa. Tavoitteisiin pääsemiseksi Kolin alueen yhteismarkkinointia ja viestintää tehostetaan, tehdään uusia matkailutuotteita sekä parannetaan
alueen saavutettavuutta ja infrastruktuuria. Hanke on kolmivuotinen.
Kolin Matkailuyhdistys

