Yhdessä tulosta
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n vuosijulkaisu 2018

Kuva: Marko Paasu

Kuva: Olli Haapanen

Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjäpalkinto
2018 myönnettiin HT Laserin Hannu Teiskoselle.
Palkintoa vastaanottamassa olivat yrityksen
perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Hannu
Teiskosen lisäksi myös perheyhtiön muut omistajat Johanna, Sanna ja Jukka Teiskonen.

Kuva: Olli Haapanen

Vuoden 2018 yrittäjäpalkinnon sai yrittäjäpariskunta
Outi ja Toni Mulari K-supermarket Järvituulesta.

Vuoden 2018 nuoreksi yrittäjäksi
valittiin Keurusseudulla Antti Elo
Matricomp Oy:sta.

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.

Perusneuvonta on maksutonta.
Palvelemme arkisin klo 8–16 tai
sopimuksen mukaan.
Palvelualueemme oli Keuruu, Multia ja
Petäjävesi ja vuonna 2019 Keuruu ja Multia.
Voimme tavata Keulinkin toimistolla
osoitteessa Keskusaukio 3, Keuruu tai
yrityksesi toimipaikassa.

Rekrytilaisuudet ja CV-pankki
Yrityksen tarpeisiin sopivan asiantuntijan löytäminen
Omistajanvaihdostilanteet
Yrityskohtaiset koulutussuunnitelmat

Kehittämisyhtiö Keulink Oy
p. 0400 342 915
keulink@keulink.fi
Yritysneuvoja Leila Piippa
p. 0400 314 190

Metsä-Multia jatkaa kasvuaan
Metsä-Multia on puualan ammattilainen jo 40 vuoden
ajalta. Päätoimialueena on Keski-Suomi ja pääasiakkaat
ovat MetsäGroup, Versowood Oy, Metsänhoitoyhdistys
Keski-Suomi, UPM Metsä ja Forest Vital Oy.
Metsä-Multia on aloittanut oman kuljettajakoulutuksen
palkattuaan oman opettajan tehtävään.
Yritys työllistää 90 työntekijää.

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto
Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu; Keski-Suomen Aikajana 4/2018

Keulinkin palvelualueen
toimintaa lukuina 2018
»
»
»
»
»
»
»
»

155 yritysneuvonnan eri asiakasta
67 uutta yritystä
2 alueelle sijoittunutta yritystä
5 omistajanvaihdosta
6 omaa hanketta; 6 kumppanihanketta
89 uutta työpaikkaa
440 työpaikkaa auki rekrytilaisuuksissa
80 koulutus-, verkostoitumis- ja
infotilaisuutta yrityksille

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu; Keski-Suomen Aikajana 4/2018

TOIMINNAN VUOSI

AJANKOHTAISIA KEHITTÄMISHANKKEITA

Hankesuunnittelu, hallinnointi ja tapahtumat: Ritva Pohjoisvirta puh. 041- 544 2193

Monia, monia tapahtumia, kuten esim.
kansainvälistymisilta, bioilta, soteilta, verkkokauppakoulutusta, yritysten hyvinvointitapahtumaa, ajatushautomo..
Keuruun seutukunnan ja Mänttä-Vilppulan
kaupunkien alueelle ulottuva Satamat ja
reitit -hanke aloitti toimintansa heinäelokuun vaihteessa 2018. Tavoitteena on
strategisesti tärkeiden satamien ja reittien
sekä satamien kehittäminen. Hankkeen
rahoittavat Keski-Suomen ja Pirkanmaan
ELY-keskukset, MW-Kehitys Oy sekä
Keulink Oy. Hankkeessa työskentelevät:
projektipäällikkönä Satu Soutolahti ja
projektisuunnittelijoina Tero Turunen ja
Eveliina Kinnunen.
Rekryt kokosivat seurakuntakeskuksen
täyteen osallistujia, vastuujärjestäjänä
Keulink Oy. Työpaikkoja tarjolla maaliskuun
ja marraskuun rekryissä yhteensä n. 440 kpl.
Lokakuun rekryn jälkeen pidettiin Keuruun
yläasteen salissa koulutusmessut, joissa
kehittämisyhtiö oli yhteistyökumppanijärjestäjänä.

Maaseudun kehittämishanke (MaKe)
käynnistyi 1.11.2018. Hanke kohdistuu
Keuruu-Multia-Petäjävesi -alueen maaseudun
pienten yritysten ja maatilojen yritystoiminnan
kehittämiseen. Lisäksi MaKe -hankkeen
tehtävänä on luoda malli, kuinka ja kenen
toimesta alueen maaseutuelinkeinoja
kehitetään jatkossa. Marjukka Kautto on
hankkeen projektipäällikkö
Keurusselän luoteisrannasta Keurusseudun
veturi - VIILA -hanke käynnistyi 1.2.2019
Hankkeen tarkoituksena on, että hankkeen
jälkeen alueen yritykset ja toimijat lentävät
omin siivin eli ovat voimaantuneet jatkamaan
verkostomaisena toimintaympäristönä
kasvumootori -mallilla. Hankkeen
projektipäällikkö on Kari Helislahti ja
projektisuunnittelijana on Jouko Kekkonen.
Hankkeen rahoittavat Keski-Suomen ELYkeskus ja paikallisia yrityksiä.

Monia pitkäaikaisia yrittäjiä muistettiin yrityksen
mekkipäivinä. Tässä Tarja ja Veli Tienaho.

Keski-Suomen lomituspalveluhanke
loi tavoitteensa mukaisesti toimivan ja
tasapuolisen palvelumallin maatalousyrittäjien
ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmäksi
tilanteessa, jossa lomituksen paikallisyksiköitä
yhdistetään isommaksi kokonaisuudeksi. Hanke
päättyi 28.2.2018.
Projektipäällikkönä toimi Marjukka Kautto.

Yritysryhmähanke verkkokaupan
valmistelemiseksi (Veka) oli käynnissä 1.2.30.9.2018. Hankkeessa oli 3 yritystä, jotka
kehittivät toiminntaansa verkkokauppaa.
Marjojen jatkojalostukseen tähtäävä Marjat
-aktivointihanke oli käynnissä 1.1- 31.5.2018.
Hankkeen projektipäällikkönä oli Anita
Mikkonen.
Keuruun varuskunnasta
kokonaisturvallisuuden koulutus- ja
tapahtumakeskus – esiselvityshanke
oli käynnissä 1.7.-31.12.2018 välisen ajan.
Hankkeen lopputuloksena syntyi perusteita
perustettavan yrityksen liiketoimintaalueiksi, joiksi nähtiin turvallisuuspalvelut,
ajoneuvo- ja logistiikkapalvelut sekä
tapahtumapalvelut. Esiselvityshankkeen
pohjalta laadittiin jatkohankehakemus
(Keurusselän luoteisrannasta Keurusseudun
veturi – VIILA -hankkeesta. Hankkeen
projektipäällikkö oli Kari Helislahti ja
projektisuunnittelijana oli Jouko Kekkonen.
Hankkeen rahoittivat Keski-Suomen liitto ja
Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Työnalla monia uusia hankkeita.

YLI 80 KEULINKIN JÄRJESTÄMÄÄ TAPAHTUMAA V. 2018
Sadonkorjuu- ja
metsäpäivä
Petäjävedellä

Yrityksille järjestettiin info
aamukahveja Keuruulla,
Multialla ja Petäjävedellä.
Kuvassa jouluiset kumppanikahvit Keulinkilla.

KASVUA JA TYÖPAIKKOJA INVESTOINNEISTA

Ja tästä voimme Lapsiperheiden paratiisissa olla iloisia.
Keurusjumppa avasi ovet. Onnea ja kiitos
ahkeruudestasi Erkki.
Mummosta mukulaan - vauvasta vaariin kaikille. Jäsenmäärä n. 600; yli 400 lasta.
MAHTAVAA!

Keurusseudun hoivapalveluyritykset
pohtivat yhdessä kasvua ja työllisyys
näkymiä.

Keurusseudun Kotihoito Oy aloitti uusissa
toimitiloissa. Keuruun seutukunnalla aloitti
v. 2018 yhteensä 49 uutta yritystä.

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.
Panostamme avoimeen viestintään ja
tavoitettavuuteen - olemme helposti lähestyttävä
yhteistyökumppani. Ota yhteyttä niin suurissa kuin
pienissä yritystoimintaan liittyvissä asioissa!

Palveluksessanne! Satu Soutolahti, Ritva Pohjoisvirta,
Juha Pelto, Leila Piippa, Jukka Kentala, Marjukka Kautto,
Jouko Kekkonen, Kari Helislahti, Eveliina Kinnunen ja
Tero Turunen.

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

TUTUSTU

0 342 915
Ota yhteyttä! Keulink 040

Löydä paikalliset
tuotteet ja palvelut!
www.keulink.fi

toimintaamme ja

TILAA

uutiskirjeemme!
www.keulink.fi
facebook.com/keulinkoy
@KeulinkOy

