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Vaikeiden aikojen yli yhdessä ja toisiamme tukien 
 
Aloitimme uuden vuosikymmenen Kaakkoisessa Suomessa täynnä innostusta ja 
suuria odotuksia. Vuosi 2020 alkoikin oikein virkeästi. Esimerkiksi nopeassa 
kasvussa olleet matkailijavirrat Venäjältä ja muualta maailmasta loivat alueellemme 
mitä positiivisimpia odotuksia. Omat odotukseni keskittyivät erityisesti matkailun 
myötä kiihtyvien asiakasvirtojen tuomiin mahdollisuuksiin alueemme yrittäjille ja 
tärkeille hankkeille, kuten Imatran rautatierajanylityspaikan avaamiselle Venäjän 
ja Suomen väliselle matkustajaliikenteelle sekä alueemme lentoliikenteen kehitty-
miselle. 
 
Kuten nyt tiedämme, maaliskuisen naistenpäivän viikonlopun jälkeen kaikki muut-
tui nopeasti. Ja sellaisella voimalla, että sitä ei voinut etukäteen aavistaa. Maailman-
laajuinen pandemia sulki rajoja, palveluja, ovia ja rajoitti ihmisten toimintaa sekä 
liikkumista myös Suomessa siten, että valtaosalle yrityksistä tilanne tarkoitti 
täydestä vauhdista tehtyä äkkijarrutusta. Joillekin pandemiarajoitukset ovat merkin-
neet liiketoiminnan edellytysten romahtamista tai jopa sen harjoittamisen mahdot-
tomuutta. 
 
Meillä Etelä-Karjalassa pelkästään Venäjän rajan sulkeutuminen ja rajan ylittävien 
matkustajavirtojen pysähtyminen maaliskuusta lukien tarkoittaa joka päivä noin 
1 miljoonaa euroa vähäisempää ostovoimaa ja liikevaihtoa alueen yrityksissä 
vuoden 2019 toteutumiin verraten.  
 
Selviytymismahdollisuuksien etsiminen on edellyttänyt monilta yrityksiltä pikaista 
palvelujen uudelleenkonseptointia, uudenlaisten yhteistyömahdollisuuksien keksi-
mistä ja käynnistämistä sekä kokonaan uudenlaisiin kuluttajatarpeisiin vastaamista. 
Monet ovat hakeneet ja saaneet onneksi myös yhteiskunnan tarjoamia yritystukia 
kaikkein pahimpien seurausten välttämiseksi ja yritystoiminnan tulevaisuuden 
edellytysten turvaamiseksi. 
 
Kuten olemme saaneet havaita, ympäröivässä maailmassa tapahtuneet muutokset 
ovat toki luoneet myös paljon uutta ja hyvääkin. Omassa työssäni näen, että eri 
toimijoiden yhteistyö on tiivistynyt ja olemme löytäneet aiempaa aktiivisemman 
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ja toinen toisiamme tukevan yhteisen tekemisen meiningin. Parhaimmillaan 
olemme rakentamassa kokonaan uudenlaista, entistäkin innostavampaa ja kannus-
tavaa toimintakulttuuria alueemme tulevaisuuden menestyksen perustaksi. 
 
Myös kuluttajilla on osansa paikallisten yritysten selviytymisessä vaikeiden aikojen 
yli. Iloksemme olemme saaneet huomata, että paikallisuus on ollut valttia kulutta-
jien tehdessä korona-ajan ostoratkaisujaan. Yrittäjille on ollut palkitsevaa huomata 
kuluttajien tahto auttaa myös muutoin kuin itse ostamalla. Positiivista kuluttajako-
kemuksista halutaan kertoa laajasti niin lähipiirissä kuin sosiaalisessa mediassa.  
 
Itse olen löytänyt tämän vuoden aikana runsaasti uusia paikallisia tuotteita 
ja palveluita, joihin en olisi tullut törmänneeksi ilman korona-aikaan liittyviä erityis-
olosuhteita. Suuri osa meistä on kesän aikana käynyt lähialueidemme matkailu- ja 
ajanviettokohteissa, joihin ei ole aiemmin tullut tutustuttua. Iloksemme olemme 
saaneet huomata lähikohteiden vetovoiman ja mahdollisuudet. Ja tämän ovat 
huomanneet myös matkailijat ympäri Suomea! Siihen uskon, että kotimaan vetovoi-
maisiin kohteisiin ja omaleimaisten palvelujen äärelle palaamme yhä uudelleen 
vielä sittenkin, kun ulkomaan matkoja koskevat matkustusrajoitukset ja olosuhteet 
ovat palanneet pandemiatilanteen jälkeen normaaleiksi. 
 
Vaikeista ajoista selviämme parhaiten tiiviillä yhteistyöllä, toinen toisiamme tukien 
ja kannustaen. Kaikki tilanteen luomat mahdollisuudet hyödynnetään parhaiten 
ennakkoluulottomalla uusin ajattelulla ja voimiemme yhdistämisellä. Synetin 
kaltaiset yhdistykset luovat mitä parhaimman perustan juuri tällaiselle toiminnalle. 
 
Terveyttä ja iloa meille kaikille Synetiläisille alkaneeseen syksyyn!
 


