Yhdessä tulosta
Keulink-yhtiöiden vuosijulkaisu 2017
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KAUPAN KESKUS
KEURUU VAHVISTUU
Vuonna 2016 Keuruulla iloittiin monista kaupan
alan investointiuutisista. Vähittäiskaupan liikevaihto
alueella on ollut jo useita vuosia vahvassa kasvussa.
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Maailman ensimmäinen uusi
K-Rauta on nyt avattu asiakkaille
Keuruulla! Upea pilottikauppa,
tervetuloa!
@KrautaSuomi

Keuruun Megamarketin laajennus
valmistui keväällä 2017.

@KeulinkOy
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Uuden K-Supermarketin ja
Tokmannin tilat nousevat Tervaan
valtatie 23:n varteen, valmista on
syksyllä 2017.
Keuruu Fan Club

Keulink palvelee kaikissa yrityksen
elinkaaren vaiheissa
Varaa aika
asiantuntijallemme!

Toimitilapalvelut
Alkavan yrittäjän neuvonta
Yritysidean arviointi ja jalostaminen yhdessä, liiketoimintasuunnitelma,
yhtiömuoto, luvat, perustamisbyrokratia, starttiraha, ym.

Yritystuet ja rahoitus
Millaisia investointi- ja kehittämistukia sekä
rahoitusta yritys voi hakea ja miten.

Rekrytilaisuudet ja CV-pankki
Yrityksen tarpeisiin sopivan asiantuntijan löytäminen
Omistajanvaihdostilanteet

Perusneuvonta on maksutonta.
Palvelemme arkisin klo 8–16
tai sopimuksen mukaan.
Palvelualueemme on Keuruu,
Multia ja Petäjävesi. Voimme
tavata Keulinkin toimistolla
osoitteessa Keskusaukio
3, Keuruu tai yrityksesi
toimipaikassa.
Kehittämisyhtiö Keulink Oy
p. 0400 342 915
keulink@keulink.fi

Yrityskohtaiset koulutussuunnitelmat

#CASE: LEIPOMO TOIVE
Kymmenessä kuukaudessa Anna-Maija Korpelan
idea yrittäjäksi ryhtymisestä on jalostunut
käytännön toiminnaksi. Kesällä ja syksyllä Korpela
kävi yrittäjäkurssin, haki rahoituksen ja valmisteli
yrityksen perustamisen.
– Ilman Keulinkin apua en olisi yritystä
saanut perustettua. Tätä kautta löytyi
rahoitusmahdollisuus Finnverasta sekä toimitilat,
jotka ovat suoraan käyttövalmiit.
Suur-Keuruu 29.1.2017

Keulinkin palvelualueen
toimintaa lukuina 2016
»
»
»
»
»
»
»
»
»

160 yritysneuvonnan eri asiakasta
69 uutta yritystä
20 starttirahaa
0,4 M€ alueelle myönnettyjä yritystukia
3 alueelle sijoittunutta yritystä
6 omistajanvaihdosta
90 uutta työpaikkaa
400 työpaikkaa auki rekrytilaisuuksissa
50 koulutus-, verkostoitumis- ja
infotilaisuutta yrityksille

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto
Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu; Keski-Suomen Aikajana 2/2017

#HYVIÄ UUTISIA 2016

#AJANKOHTAISIA KEHITTÄMISHANKKEITA

Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto 2016
myönnettiin kasvavalle, uudistuvalle,
työllistävälle Metsä-Multialle!
@KeulinkOy

Keuruulaiset yritykset hyödynsivät
oppisopimuskoulutusta toiseksi eniten
Keski-Suomessa heti Jyväskylän jälkeen.
@KeulinkOy

Keurusselkä Region -hankkeen
tavoitteena on yhdessä MänttäVilppulan kanssa hahmottaa ne eri
vetovoimatekijät, joihin Keurusselän
alueen menestys voi kestävästi
pohjautua.
Hankkeessa kartoitetaan alueen
asukkaita ja elinkeinoelämää hyödyttävät
toimenpiteet, joita Keuruun ja MänttäVilppulan toimijoiden kannattaa
viedä eteenpäin yhdessä ja erikseen.
Kevääseen 2017 mennessä on päätetty
keskittyä yhteistyön kehittämisessä
erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
asumisen uudet ratkaisut, osaajia
yrityksiin ja uutta elinvoimaa matkailusta.
Hanketta rahoittaa Keski-Suomen
liitto. Keurusselkä Region -hankkeen
projektipäällikkönä toimii Teppo Sirniö.

@KeulinkOy

Keuruun seutukunnalla Keski-Suomen
matalin työttömyys läpi vuoden!
@KeulinkOy

Keski-Suomen lomituspalveluhankkeen
tavoitteena on luoda toimiva
ja tasapuolinen palvelumalli
maatalousyrittäjien ja turkistuottajien
lomituspalvelujärjestelmäksi tilanteessa,
jossa lomituksen paikallisyksiköitä
yhdistetään isommaksi kokonaisuudeksi.
Nykyinen Keuruun lomitusyksikkö käsittää
lähes koko Keski-Suomen, yhteensä noin
650 tilaa ja noin 150 maatalouslomittajaa.
Hankkeen avulla kerättyjä
kokemuksia ja tietoja hyödynnetään
maakuntauudistuksen valmistelussa ja
lomituspalveluyksiköiden yhdistämisessä
valtakunnallisesti.
Hankkeen rahoittaja on KeskiSuomen Ely-keskus ja se jatkuu
helmikuun loppuun 2018. KeskiSuomen lomituspalveluhankkeen
projektipäällikkönä toimii Marjukka Kautto.

@KeulinkOy

Aktiivi PalMa -hanke kartoitti
keväällä 2017 pk-yritysten
digimarkkinointitarpeita. Hankkeen aikana
kontaktoitiin noin 150 paikallista yritystä
ja järjestettiin 7 aktivointitilaisuutta tai
-webinaaria. Nämä tavoittivat yhteensä
170 osallistujaa.
Aktivointihankkeen tavoitteena
oli valmistella yritysryhmähanke,
jatkovalmisteluun eteni koulutushanke
pk-yrittäjien digimarkkinointiosaamisen
kehittämiseksi.
Projektipäällikkö Sanna Jylänki pystyi
innostamaan monet pk-yrittäjät
hyödyntämään digimarkkinointia entistä
tehokkaammin.

Keulink rankattiin Suomen parhaaksi
alueelliseksi kehittämisyhtiöksi
kokoluokassa 10-50 000 asukkaan
kunnat (Suomen Yrittäjät ry:
Elinkeinopoliittinen mittaristo 2016).
@KeulinkOy

@KeulinkOy

Keulink Kiinteistöt Oy rakennuttaa ja vuokraa Keuruun kaupungissa toimitiloja teollisuus- ja
tuotannollisille yrityksille. Ota yhteyttä kaikissa yritysten toimitiloihin liittyvissä asioissa!
Keulink Kiinteistöt Oy on Keuruun kaupungin kokonaan omistama yhtiö.
Kiinteistöpäällikkö Iris Helin p. 045 133 8581, iris.helin@keulink.fi

#UUSIA ALUEELLE SIJOITTUNEITA YRITYKSIÄ

LapWallin kylpyhuonemoduulitehdas
avattiin Haapamäelle keväällä 2017.
Pyhäntäläinen LapWall keskittää
Keuruulle kehittämiensä kylpyhuonekeittiö- ja wc-tilamoduulien tuotannon.
Yhtiö uskoo työllistävänsä Keuruulla
ensimmäisen toimintavuotensa
jälkeen jopa 80 työntekijää. Uuden
tuotantolaitoksen tavoitteena on
kasvattaa liikevaihto nopeasti 100
miljoonaan euroon, jolloin työntekijöitä
tarvittaisiin noin 200. LapWall toimii
Keulink Kiinteistöt Oy:n omistamissa
tiloissa.
@KeulinkOy

KSB Finlandin toimipiste muutti
Keuruulle tilaviin ja nykyaikaisiin
tiloihin vuoden 2016 lopussa. KSB on
pörssilistattu kansainvälinen konserni,
jolla on tuotannollista toimintaa 29
maassa. Yhtiö on johtavia pumppujen,
venttiileiden ja niihin liittyvien
järjestelmien toimittajia maailmassa.
Yhtiön Keuruun toimipiste tarjoaa
mm. varaosavalmistusta ja korjauksen
erikoisosaamista. KSB Finlandin Keuruun
toimitilat omistaa Keuruun kaupunki.

#VUOKRATAAN

Haapamäen teollisuusalueella valtatie
23 varressa on vapaana laadukasta
teollisuustilaa. Päärakennus on
rakennettu 1991, kylmää varastotilaa
vuosina 2000, 2003 ja 2011.
Rakennusten kokonaispinta-ala on
3 145 m2, josta lämmintä tilaa 1 582 m2
ja kylmää tilaa 1 563 m2. Tilat sopivat
erinomaisesti esimerkiksi ajoneuvojen
korjaus- ja huoltotoimintaan, mutta
ne soveltuvat myös teollisuuskäyttöön.
Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö
Iris Helin, puh. 045 133 8581,
iris.helin@keulink.fi

@KeulinkOy

Vuonna 1998 perustettu Kehittämisyhtiö Keulink Oy
on Keuruun kaupungin, Multian kunnan, reilun 20
paikallisen pk-yrityksen ja Keurusseudun Yrittäjät ry:n
omistama alueellinen kehittämisyhtiö. Ammattitaitoinen
henkilöstömme työskentelee tavoitteellisesti kasvun,
työpaikkojen, yritystoiminnan edellytysten sekä
yhteistyön edistämiseksi. Kartoitamme aktiivisesti
paikallisen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita.
Yritysneuvonnan ja aktiivisen hanketoiminnan lisäksi
järjestämme vuosittain kymmeniä koulutuksia, infoja,
verkostoitumistilaisuuksia sekä rahoitusklinikka- ja
kasvusparrauspäiviä. Työnantajien ja osaavan työvoiman
kohtaamiseksi järjestämme suuren suosion saaneita
rekrytapahtumia ja ylläpidämme alueellista CV-pankkia.
Panostamme avoimeen viestintään ja tavoitettavuuteen
- olemme helposti lähestyttävä yhteistyökumppani.
Ota yhteyttä niin suurissa kuin pienissä yritystoimintaan
liittyvissä asioissa!

Tutustu
toimintaamme
ja tilaa
uutiskirjeemme!
www.keulink.fi
facebook.com/keulinkoy
@KeulinkOy
Palveluksessanne! Nea Kontoniemi, Ritva Pohjoisvirta,
Sanna Jylänki, Iris Helin, Terhi Rajala ja Leila Piippa

Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Keulink Kiinteistöt Oy
eCenter (3. kerros)
Keskusaukio 3
42700 Keuruu
p. 0400 342 915
fax (014) 722 322

0400 342 915
Ota yhteyttä! Keulink

Taitto:
Paino:

Löydä paikalliset tuotteet
ja palvelut!
Uudistimme Keulinkin
yritysluettelon vuonna 2016.
www.keulink.fi

@KeulinkOy

Kehittämisyhtiö Keulinkin hallitus 2017:
Maria Hanho, Jaakko Ylitalo, Timo Määttä, Jali Somppi,
Hannu Nuoranne, Onni Haapala (pj).

Sunday Creative Oy
Keuruun Laatupaino
KLP Oy, 2017
Osoitelähteet:
Keulinkin yritysluettelo

