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Uusiin kehitys- ja investointihankkeisiin
1,9 milj. euroa
Vuosi 2015 alkoi vilkkaasti PIKESin yrityspalveluissa. Valmistelimme 1,9 milj. euron arvosta kehitys- ja investointihankkeita yritysasiakkaillemme. Palvelutoimenpiteitä oli 358, joista
lähes 60 % kohdistui toimiviin yrityksiin. Asiakastapaamisia tehtiin 247 kpl. Alkuvuoden
2015 asiakasmäärä PIKESissä oli 181, joista lieksalaisia 77, nurmeslaisia 69 ja valtimolaisia 26 kpl. Näistä suurin osa oli toimivia yrityksiä. Toimivat yritykset käyttivät eniten rahoitussuunnittelu- ja kehittämisneuvontapalveluja. Alkuvuonna perustettiin Pielisen Karjalaan
25 uutta yritystä, joista 10 Lieksaan, 10 Nurmekseen ja 5 Valtimolle. Puolet uusista yrityksistä on PIKESin asiakkaita. Samaan aikaan lopetettiin 20 yritystä seutukunnalta.
PIKESin kehittämistoiminta toteuttaa aktiivisesti Pielisen Karjalan elinkeinostrategiaa
Elinkeinostrategiaa jalkauttavat päähankkeemme Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit, Vihreän
kasvun keskus, Karjalainen kauppamies kansainvälistyy sekä Matkailun kehittämiseen keskittyvä
Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015 - 2017 ovat käynnissä. Elinkeinostrategiaa toteutetaan tänä vuonna aktiivisesti teollisuudessa, matkailussa ja biotaloudessa. Lisäksi tuomme esille julkisten hankintojen mahdollisuuksia ja järjestämme hankintoihin liittyvää koulutusta kuntien
edustajille ja yrittäjille. Hankkeissa on menossa aktiivinen yritysten kontaktointi, jolloin yritysasiantuntijamme järjestävät verkostoitumistilaisuuksia, koulutuksia ja työpajoja sekä kartoittavat hankkeessa toteutettavia, yhteisiä kehittämistoimenpiteitä. Kesäkuussa alkaa Bomban alueen kansainvälistäminen / yritysten toimintaympäristön kehittämishanke, johon saimme kehittämisrahaa
186 000 euroa. Hankkeessa kehitetään Pielisen Karjalan seutukunnan matkailuyritysten tarvitsemia palveluja sekä edistetään matkailualan yritysten yhteistyötä.

PIKESin asiakkaat ovat tyytyväisiä yrityspalveluihimme
Alkuvuoden asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme erittäin hyvän arvosanan palveluistamme.
Kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaamme ovat palvelun luottamuksellisuuteen, henkilöstön palveluasenteeseen, tavoitettavuuteen, aktiivisuuteen asioiden hoidossa sekä ratkaisun löytymiseen kehittämistarpeissa.
PIKESin toiminta Lieksassa ja yhteiset tilaisuudet Pielisen Karjalassa tammi-toukokuu
2015:
• Resurssit hyötykäyttöön -tapahtuma Lieksassa 31.3.2015. Tapahtumaan osallistui 9 lieksalaista, 3 nurmeslaista yritystä sekä 9 yhteistyökumppania Pielisen Karjalan ulkopuolelta. Tapahtumassa kirjattiin 72 resurssia ja 34 symbioosiaihioita, joita jalostetaan eteenpäin joko suoraan yritysten toimesta tai yhteistyössä PIKESin asiantuntijoiden kanssa. / Pohjois-Karjalan
Teolliset symbioosit
• Suosittu Verkkokauppa tutuksi –teematilaisuus 28.1. Nurmeksessa sekä videoyhteys Lieksaan ja Valtimolle. Nurmeksessa 14, Lieksassa 14 ja Valtimolla 5 osallistujaa. / Pielisen Karjalan laajakaistapilotti
• Yritystreffit Nurmeksessa 15.4.2015. Kutsuimme Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien- ja Valtimon kunnanhallituksen jäsenet ja valtuustojen puheenjohtajat sekä kaupunkien johtoryhmät
yhteiseen vapaamuotoiseen tapaamiseen. Vierailukohteina: Huputitihumma, Kainiemen huvilat ja Männikkölän Pirtti.
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• Pohjois-Karjalan Matkailun kasvuohjelman infotilaisuudet järjestettiin Kolilla 5.6. ja Lieksassa 7.5. Lieksan tilaisuuteen osallistui 8 henkilöä ja Kolin tilaisuuteen 11 henkilöä.
• Kansainvälisiä vieraita matkailuyrityksissä: belgialainen, venäläinen ja japanilainen matkanjärjestäjä sekä japanilainen ja ranskalainen toimittaja / Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015 - 2017.
• PIKES Oy yhteistyössä Pielisen Osuuspankin kanssa palkitsi Pielisen Karjalan parhaan liikeidean 1000 eurolla Start Me Up –kilpailussa. Kilpailun voitti Ari Kähkönen liikeideallaan ”Liitoselementti ja menetelmä puurakenteiden liittämiseksi”. Pilottikohde on valmistumassa Kolille.
• Yritys muutoksessa, muutoksia yrityksessä –projektin koulutustilaisuudet ja työpajat
Pielisen Karjalassa:
o 12.3. Metallinyrkin työpaja Nurmeksessa, hitsausstandardit, 11 osallistujaa
o 17.3. SOME-koulutus Nurmeksessa, 21 osallistujaa
o 16.4. Talouskoulu Nurmeksessa, 9 osallistujaa
o 23.4. Yrityksen tunnusluvut Lieksassa, 17 osallistujaa
o 6.5. Muutosjohtaminen Nurmeksessa, 5 osallistujaa
o 26.5. Asiakaspalvelu muutoksessa Lieksassa, 29 osallistujaa
o 28.5. Yritys myyntikuntoon Lieksassa, 6 osallistujaa
• PIKES teetti selvityksen Pielisen alueen peruspalveluista veneilijöille. Selvityksessä todettiin, että varsinkin Pielisen pohjoispään polttoainejakelua ja septitankkien tyhjennyspaikkoja
tulisi lisätä. Loppuraportti valmistuu kesäkuun 2015 aikana ja se on jakelussa www.pikes.fi –
sivuilla.
• Keilaradan liiketoimintaedellytysten selvitys Lieksassa valmistuu kesällä 2015. Käynnistimme selvityksen asiakkaamme tekemän aloitteen pohjalta.

Toiminta jatkuu vilkkaana. Kesällä osallistumme Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kuntien kanssa
yhdessä Farmari-messuille Joensuussa sekä omalla osastolla Pielisen Messuille Valtimolla.
Tuomme esille yrittämisen mahdollisuuksia Pielisen Karjalassa. Markkinoimme alueemme myytäviä yrityksiä sekä tiedotamme mahdollisista avoimista työpaikoista messukävijöille. Syksyllä osallistumme yhdessä paikallisten yritysten kanssa alihankintamessuille Tampereella. Lisäksi eri projekteissa järjestämme aktiivisesti koulutus- ja Matchmaking-tilaisuuksia eri toimialoille. Pielisen
Karjalan Tulevaisuusfoorumi 2015 on Kolilla to 5.11. Luontokeskus Ukon auditoriossa.
Uusiutuminen ja kehittäminen parantavat kilpailukykyä. Kerromme mielellämme lisätietoja PIKES
Oy:n kehittämis- ja yritysneuvontapalveluista sekä rahoituskanavista.
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