YLI 80 KEULINKIN JÄRJESTÄMÄÄ TAPAHTUMAA V. 2019
Yrityksille järjestettiin infoaamukahveja Keuruulla
ja Multialla. Kuvassa
jouluiset kumppanikahvit
Keulinkilla.

Hankkeiden
tiimoilta järjestettiin monia
eri tapaamisia
ja tapahtumia. Tässä
Vesuri Leader
- ryhmän kanssa
yhteistyössä järjestetty tilaisuus.

Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n vuosijulkaisu 2019

KASVUA JA TYÖPAIKKOJA INVESTOINNEISTA

Liikekeskus avasi toimintansa syyskesästä
2019 Tarhiansuussa. Tiloista löytyy niin
käsityöläisten tuotteita, lainoppineen
palveluja (Kajuutti Oy), Puutarhasuunnittelua (Mukula Puutarhat) kuin keittiösuunnitelmien tekijä.

Yhdessä tulosta

Keurusseudyn Yrittäjät ry satsasi
Lapaset -hankkeen myötä vahvasti alueen
matkailullisten tapahtumien ideointiin ja
kehittämiseen mm. nukkekotinäyttelyn
myötä.
Pa-Tu Palvelut avasi uuden kesäkahvilan
Keuruulla.

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!

Kuva: Marko Paasu

Palveluksessanne! Ritva Pohjoisvirta, Leila Piippa,
Reijo Himanen, Jukka Kantala, Jouko Kekkonen ja Jukka
Valkonen.

Kehittämisyhtiö Keulinkin hallitus 2019:
Maria Hanho, Anna-Maija Mäki-Pollari (vpj),
Hannu Nuoranne (pj), Jali Somppi, Risto Nieminen
ja Jaakko Ylitalo.

OlliLoponen
Haapanen
Kuva: Ari

Ota yhteyttä!

Löydä paikalliset
tuotteet ja palvelut!
www.keulink.fi

TUTUSTU

toimintaamme ja

TILAA

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

HT Laser Oy sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon.
Palkintolautakuntaan kuuluvat Suomen Yrittäjien,
Fennian, Suomalaisen Työn Liiton ja Yksityisyrittäjäin Säätiön edustajat. Yritys täytti viime vuonna
30 -vuotta.

Kuva: Olli Haapanen

Vuoden 2019 yrittäjäpalkinnon
Keuruulla sai Minna ja Jukka Kuusiston Eläinklinikka. He ovat luoneet
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa mm. lemmikkieläinten sähköisen kantajärjestelmän.

Vuoden 2019 nuoren yrittäjän
palkinnon sai Bistro Otto, Otto
Solmula. Otto palvelee Keuruun
keskustassa.

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
Yrityskohtaiset koulutussuunnitelmat

Keurusseudun Kehittäjä 2019

TOIMINNAN VUOSI

Palvelukoti Hilmarille uudet tilat

Hankesuunnittelu, hallinnointi ja tapahtumat: Ritva Pohjoisvirta puh. 041- 544 2193
Keuruun seutukunnan ja Mänttä-Vilppulan
kaupunkien alueelle ulottuva Satamat
ja reitit -hanke päättyi syksyllä 2019.
Tavoitteena oli strategisesti tärkeiden
satamien ja reittien kehittäminen. Hankkeen
rahoittivat Keski-Suomen ja Pirkanmaan
ELY-keskukset, MW-Kehitys Oy sekä
Keulink Oy. Hankkeessa työskentelevät:
projektipäällikkönä Satu Soutolahti ja
projektisuunnittelijoina Tero Turunen ja
Eveliina Kinnunen.

Perusneuvonta on maksutonta.
Palvelemme arkisin klo 8–16 tai
sopimuksen mukaan.
Voimme tavata Keulinkin toimistolla
osoitteessa Keskusaukio 3, Keuruu tai
yrityksesi toimipaikassa.
Kehittämisyhtiö Keulink Oy
keulink@keulink.fi;
henkilökunta: etunimi.sukunimi@keulink.fi
Yritysneuvoja Leila Piippa
p. 0400 314 190
Suunnittelija Ritva Pohjoisvirta
p. 041 544 2193
Toimitusjohtaja Jukka Kentala
p. 045 133 8586

AJANKOHTAISIA KEHITTÄMISHANKKEITA

Rekryt kokosivat seurakuntakeskuksen täyteen
osallistujia, vastuujärjestäjänä Keulink Oy.
Työpaikkoja oli tarjolla maaliskuun ja marraskuun rekryissä yhteensä n. 550 kpl. Messuille
osallistui yhteensä n. 500 henkilöä. Messuille
osallistui näytteilleasettajina molemmissa
rekryissä yli 30 yritystä/tapahtuma, joten rekryt
ovat myös yritysten osalta odotettu ja hyväksi
koettu tapahtuma.

Maaseudun kehittämishanke (MaKe) päättyi
31.9.2019. Hanke kohdistui Keuruu-MultiaPetäjävesi -alueen maaseudun pienten
yritysten ja maatilojen yritystoiminnan
kehittämiseen. Lisäksi MaKe -hankkeen
tehtävänä oli luoda malli, kuinka ja kenen
toimesta alueen maaseutuelinkeinoja
kehitetään jatkossa. Hankkeen rahoitti
Keski-Suomen ELY-keskus ja Keuruun
kaupunki. Marjukka Kautto toimi hankkeen
projektipäällikkönä.

Yritysryhmähanke verkkokaupan
kehittämiseksi (Vekan kehittäminen)
käynnistyi 1.8.2019. Hankkeessa on 4
yritystä, jotka kehittävät olemassa olevaa
verkkokauppaansa. Hankkeen rahoittaa Vesuri
Leader -ryhmä.
Puualan aktivointihanke käynnistyi 1.11.2019
Hankkeen tarkoituksena on tukea
puuyritysten sekä toimialaan kytköksissä
olevien yritysten teemaverkostojen syntymistä
Keuruun seutukunnalle ja lähialueille niin,
että syntyy vähintään yksi yritysryhmähanke,
joka kehittää yrityksistä nousevia tarpeita.
Lisäksi tavoitteena on synnyttää alueelle
vähintään yksi yritysten välinen verkosto
joka mm. kehittää uusia tuotteita,
osaamistaan, palveluiden saatavuutta ja
arvostusta sekä yritysten välistä yhteistyötä.
Projektipäällikkönä on Jouko Kekkonen.
Hankkeen rahoittaa Vesuri Leader -ryhmä.

TAHDON - yhteiselle matkalle
-aktivointihanke alkoi 15.6.2019
Hankkeen tarkoituksena oli saada aikaan
yritysryhmät hääteeman ja Matkailusta
meininkiä -teeman ympärille. Hankkeen
rahoitti Vesuri Leader -ryhmä ja hankkeen
projektipäällikkönä toimi Satu Soutolahti.

Kuva: Olli Haapanen

Vuoden 2019 Keurusseudun kehittäjäpalkinnon
sai Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n suunnittelija Ritva
Pohjoisvirta. Hän on ollut yrityksen palveluksessa jo
n. 20 vuotta.

Keulinkin palvelualueen
toimintaa lukuina 2019
»
»
»
»
»
»

115 yritysneuvonnan eri asiakasta
36 uutta yritystä
0 alueelle sijoittunutta yritystä
2 omistajanvaihdosta
7 omaa hanketta; 7 kumppanihanketta
5 eri alueen hanketoimijaa, joita autettu
hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
» haettu Keurusseudun Yrittäjät ry:lle
Lapaset
-hankerahoitus
» 550 työpaikkaa auki rekrytilaisuuksissa
» 80 koulutus-, verkostoitumis- ja
infotilaisuutta yrityksille

Toukokuussa 2019 valmistunut uusi hirsirakenteinen Palvelukoti Hilmari koostuu neljästä pienestä
ryhmäkodista, joissa tarjotaan kehitysvammaisille ja
mielenterveyskuntoutujille laadukkaita ja yksilöllisiä
asumis- ja hoivapalveluita.

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto
Lähde:
Lähde: Tilastokeskus,
Tilastokeskus, asiakaskohtainen
asiakaskohtainen suhdannepalvelu;
suhdannepalvelu; Keski-Suomen
Keski-Suomen Aikajana
Aikajana 1/2020
1/2020

Keurusselän luoteisrannasta Keurusseudun
veturi - VIILA -hanke päättyi 31.8.2019.
Rekryjä järjestettiin myös Keuruun seutukunnan
ulkopuolelle, jotta alueemme yrityksille löytyisi
tarvittavaa työvoimaa ja jatkajayrityksiä. Ratinan
kauppakeskuksessa järjestetty rekry toteutettiin
yhteistyössä MaKe -hankkeen kanssa.

Entisen varuskunnan alueen kehittäjänä
hankkeen jälkeen jatkoi Viikinlahti Campus
Oy, joka perustettiin 6.8.2019. Hankkeen
projektipäällikkönä oli Kari Helislahti ja
projektisuunnittelijana Jouko Kekkonen.
Hankkeen rahoittivat Keski-Suomen ELYkeskus ja joukko paikallisia yrityksiä.

Syksyllä 2019 saatiin myönteinen
rahoituspäätös seuraaville hankkeille:
- Ilmaston muutos - Keuruun seutukunnan
tulevaisuus -aktivointihankkeelle, joka
käynnistyi 1.1.2020. Ko. hankkeen rahoittaa
Vesuri Leader -ryhmä.
- Teknologiateollisuuden aktivointihankkeelle,
joka käynnistyi 1.2.2020. Ko. hankkeen
rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus.

Työnalla monia uusia hankkeita.

