Yhdessä tulosta
Keulink Oy:n vuosijulkaisu 2017

Kuva: Marko Paasu

Keuruun Megamarketin laajennus
valmistui keväällä 2017.

LapWall Oy:n Keuruun tuotantolaitos
valmistaa moduulit niin puukuin betonirakentamiseenkin.
Yhtiön elementtiratkaisut tarjoavat
kustannustehokkaan tavan
rakentaa laadukkaat liiketilat,
teollisuusrakennukset, rivi-, luhti- ja
kerrostalot, hoiva- sekä päiväkodit.
Kuivaketju ja kosteusturvallisuus ovat
tuotteissa avainasemassa.

Reka avasi uuden testauskeskuksen
Yliahon teollisuusaluelle vuoden 2017
lopulla.

Koomannin tilat valmistuivat Tervaan
valtatie 23:n varteen. Tiloissa palvelee:
K-Supermarkat, Apteekki, Alko ja
Tokmanni.

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

Vaissin elintarviketuotanto
jatkaa kasvuaan
Oman kaalikäärylemerkin lisäksi Vaissi valmistaa vuosittain
n. 12 miljoonaa käärylettä elintarviketeollisuudelle. Yritys
on Pohjoismaiden suurin kaalikääryleiden tuottaja. Tulevaisuudessa Vaissin tavoitteena on valmistaa kaalikääryleitä
yhä enemmän vientiin.
Laadukkaiden ja huolella valmistettujen valmisruokien
suosio kasvaa, kun kuluttajat etsivät terveellisiä vaihtoehtoja
arjen ruokahetkiin.
Yritys työllistää n. 70 työntekijää.

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

170 yritysneuvonnan eri asiakasta
78 uutta yritystä
2 alueelle sijoittunutta yritystä
10 omistajanvaihdosta
4 omaa hanketta; 6 kumppanihanketta
88 uutta työpaikkaa
490 työpaikkaa auki rekrytilaisuuksissa
63 koulutus-, verkostoitumis- ja
infotilaisuutta yrityksille

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto
Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu; Keski-Suomen Aikajana 4/2017

TOIMINNAN VUOSI

AJANKOHTAISIA KEHITTÄMISHANKKEITA

Sote-messut, sotetapaamiset ja soteen
valmistautumisessa mukana oleminen.
Keuruun seutukunnan ja MänttäVilppulan kaupunkien alueelle
ulottuva Keurusselkä Region hanke on
valmistunut.
Sen tavoitteena oli löytää tahtotila
toteuttaa yhdessä sovittavia
strategisia teemoja ja päälinjoja
alueen yrittäjyyden, työllisyyden,
asumisen, matkailun, kestävän
kehityksen, kansalaisten hyvän
elämän ja yritysten menestyksen
edellytysten parantamiseksi ja alueen
vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
Yhteistyössä rakennettiin kolme
Keurusselkä Region kilpailuetu- ja
erikoitumisvalintaa. Niille suunniteltiin
toimintamallit, joihin sisältyy
konkreettiset toimenpiteet asetetun
tavoitteen saavuttamiseksi.

Rekryt kokosivat seurakuntakeskuksen
täyteen osallistujia, vastuujärjestäjänä
Keulink Oy. Työpaikkoja tarjolla
maaliskuun ja marraskuun rekryissä
yhteensä n. 490 kpl.

Monia pitkäaikaisia yrittäjiä muistettiin
yrityksen mekkipäivinä. Tässä Veikko
Santala.

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.

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.
Marjojen jatkojalostukseen tähtäävälle
Marjat -aktivointihankkeelle haettiin
rahoitusta Vesuri Leader -ryhmältä.
Hanke käynnistyy vuoden 2018
alkupuolella.
Useita yritysryhmähankkeita on
työstettävänä yrittäjien ja rahoittajien
kanssa.

Metsätärskyt Multialla 10.3.

YLI 60 KEULINKIN JÄRJESTÄMÄÄ TAPAHTUMAA V. 2017
Yrityksille
järjestettiin
infoaamukahveja
Keuruulla, Multialla
ja Petäjävedellä.
Kuvassa infokahvit
Petäjävedellä.

Metsätärskyt
Multialla 10.3.

KASVUA JA TYÖPAIKKOJA INVESTOINNEISTA

Multian Saha Oy investoi vuoden
2017 aikana kuivauskapasiteettiin.
Uusi kamarikuivaamo mahdollistaa
10% suuremman vuosituotannon
ja parantaa myös lopputuotteen
laatua. Kuivaamon toimitti ja rakensi
tšekkiläinen Katres.
Rakentaminen alkoi kesällä
2017 maatöillä ja kuivaamo
saatiin käyttöön marraskuussa.
Ensikokemusten perusteella laitos
toimii odotusten mukaisesti ja lopulliset
käyttökokemukset saadaan vuoden
2018 aikana.

Vuonna 1998 perustettu Kehittämisyhtiö
Keulink Oy on Keuruun kaupungin,
Multian kunnan, reilun 20 paikallisen pkyrityksen 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.
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

Kalusteasennus Kajak on kehittänyt
omia tuotteita. Vuonna 2017
Kalusteasennus Kajak laajensi
ostamalla Puusepänliike Markku
Ronikonmäen liiketoiminnan ja siirtyi
Ronikonmäen tiloihin Ahjokujalle
Keuruulle.

Printek investoi uuteen iGen 5:een,
jossa on 5. väriyksikkö ja Suomen
ensimmäinen kirkas painoväri. Uusi
kirkas väriaine mahdollistaa lakka/
efektien tuottamisen samaan aikaan
painamisen yhteydessä. Uusi kone
lisää laatua ja parantaa yrityksen
kilpailukykyä.

Palveluksessanne! Jukka Kentala, Ritva Pohjoisvirta, Leila
Piippa ja Marjukka Kautto.

Ota yhteyttä!
Keulink Oy
p. 0400 342 915

Löydä paikalliset tuotteet ja palvelut!
www.keulink.fi

Kehittämisyhtiö
KeuLinkin
hallitus 2018
Maria Hanho
Anna-Maija Mäki-Pollari,
Alemmassa kuvassa vas.
Hannu Nuoranne (pj), Jali Somppi,
Risto Nieminen ja Jaakko Ylitalo.

