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KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY:N
HALLINNOIMAT HANKKEET 1.1.-31.12.2020
VERKKOKAUPAN (VEKAN) KEHITTÄMINEN -YRITYSRYHMÄHANKE
sai rahoituksen 5.7.2019 ja maksimikestoksi määriteltiin 1.8.2019 – 31.5.2020. (Hanke päättyi 15.4.2020)
Hankkeen rahoittaja: Mukana olevat yritykset sekä Vesuri Leader ryhmä; Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014 - 2020
Hankkeessa työskenteli: Ritva Pohjoisvirta, Kehittämisyhtiö
Keulink Oy. Hankkeessa kehitettiin mukana olleiden yritysten jo
olemassa olevia verkkokauppoja uudelle, kannattavammalle
tasolle ja avattiin jopa Venäjällä toimiva verkkokauppa.
Mukana olleet yritykset: Riihon Majatalo Oy, Terveyskauppa
Keuruun Luontaistuote Ky, Veico Oy, Slip Safety Finland Oy
(3 keuruulaista yritystä ja 1 Jämsänkoskelta).
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
o
o
o
o

Hankkeessa toteutettiin seuraavat verkkokauppaympäristöön vaikuttavat
koulutukset: ”Kova ydin” sähköisen verkkokaupan kanavat, Verkkokauppa -kasvuun
ja Miten kehitän markkinointiani
Yrityksille annettiin yrityskohtaista sparrausta oman verkkokaupan rakentamisesta
Hankkeessa tehtiin myös yhteistyötä mm. koodauksessa, laadittiin ensimmäiset
googlemainokset ja vahvistettiin polkuajattelua
Hankkeessa kehitettiin mukana olleiden yritysten jo olemassa olevia verkkokauppoja
uudelle, kannattavammalle tasolle ja avattiin jopa Venjällä toimiva verkkokauppa.

TAHDON – YHTEISELLE MATKALLE -AKTIVOINTIHANKE
sai rahoituksen 4.6.2019 ja maksimikestoksi määriteltiin 1.8.2019 – 30.4.2020. (Hanke päättyi 29.2.2020)
Hankkeen rahoittaja: Vesuri Leader -ryhmä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Hankkeessa työskentelivät: Projektipäällikkö Satu Soutolahti ja suunnittelija Ritva
Pohjoisvirta puh. 041-544 2193; ritva.pohjoisvirta@keulink.fi
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
o Kaksi yritysryhmähanketta: Hääteeman ympärille Hääpalveluiden kehittäminen yritysryhmähanke ja Matkailusta -meininkiä teeman ympärille Yritysten
tiedottamisen kehittäminen -yritysryhmähanke.
o Korona aiheutti sen, että jo uusiin yritysryhmiin sitoutuneita yrityksiä jäi pois
hankkeista ja molemmat uudet yritysryhmät tuli koota uudelleen TAHDON –
yhteiselle matkalle -aktivointihankkeen toiminnan päättymisen jälkeen.
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PUUALAN -AKTIVOINTIHANKE
sai rahoituksen 1.10.2019 ja maksimikestoksi määriteltiin 1.11.2019 – 30.6.2020. (Hanke päättyi 31.3.2020)
Rahoitus: Vesuri Leader -ryhmä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Hallinnoija: Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Hankkeessa työskentelivät: Projektipäällikkö Jouko Kekkonen ja suunnittelija Ritva Pohjoisvirta puh. 041544 2193; ritva.pohjoisvirta@keulink.fi
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
Hanke selvitti puualan tilanteen seutukunnalla ja
lähialueella.
Esiin nousi, että alan toimijat ovat vahvasti
eläköitymässä lähivuosina.
Hankkeessa autettiin verkostoitumaan saman
henkisiä yrityksiä keskenään (esim.
kalusteasentajat ja metsäpalveluyritykset).
Metsäpalveluyritykset sopivat jo kesään 2020
käytännön yhteistyötä esim. taimien istutuksessa.
Keuruun yläasteen oppilaita aktivoitiin alalle infotilaisuudessa.
Hankkeessa järjestettiin koronasta huolimatta yhteensä 14 yhteistoimintatapaamista

o
o
o
o
o
o

HUOM! Hankkeen toimintaa vaikeutti oleellisesti Suomen koronavirustilanne.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN -AKTIVOINTIHANKE
sai rahoituksen 29.11.2019 ja maksimikestoksi määriteltiin 1.12.2019 – 30.9.2020. (Hanke päättyi
30.6.2020)
Rahoitus: Keski-Suomen ELY -keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020.
Hallinnoija: Kehittämisyhtiö Keulink Oy.
Hankkeessa työskentelivät: Projektipäällikkö Jukka Valkonen ja suunnittelija Ritva
Pohjoisvirta puh. 041-544 2193; ritva.pohjoisvirta@keulink.fi
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
Hankkeessa nousi seutu- ja maakuntatasoiseksi
verkostoteemaksi ”neljän tien risteys”: Ratkaisujen kehittäjien
kohtaaminen lämmön ja sähkön tuotannossa niin, että se
vahvistaisi aluetaloutta seuraavilla toimialoilla:
1) metsäketjut
2) metalliteollisuus
3) energiasektori
4) ilmastoystävällinen tuotanto
o Teemaverkoston luomiseksi hankkeessa kartoitettiin ja analysoitiin Keurusseudun sekä
Mänttä-Vilppulan yrityskantaa tarpeiden ja yhteistyörajapintojen selvittämiseksi
HUOM! Hankkeen toimintaa vaikeutti oleellisesti Suomen koronavirustilanne.
o
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ILMASTONMUUTOS – KEURUUN SEUTUKUNNAN TULEVAISUUS (ILMAN
MUUTA) -HANKE
sai rahoituksen 29.11.2019 ja maksimikestoksi määriteltiin 1.12.2019 – 31.10.2020. (Hanke päättyi
31.8.2020)
Rahoitus: Vesuri Leader -ryhmä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Hankkeessa työskentelivät: Projektipäällikkö Reijo Himanen ja suunnittelija Ritva Pohjoisvirta
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
o Hanke suunnitteli ja laati seuraavat hankesuunnitelmat,
jotka saivat myöhemmin myönteiset rahoituspäätökset:
o Yrittämisen ja tyänteon uudet kanavat (YTY) hanke Keulink Oy:n ja Witas Oy:n alueelle
(Rahoitus Keski-Suomen ELY-keskukselta)
o Multian vetovoimatekijät ja kiertotalous (Muki) hanke (Rahoitus Keski-Suomen liitolta).
o Laadunhallinta yritysten menestyksen tukena -aktivointihonke (LATU). (Rahoitus
Vesuri Leader -ryhmältä)
o Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla (EKSS) -hankkeen hakemukseen
laadittiin osio paikallisen jakamistalouden kehittämiseksi. (Rahoitus KeskiSuomen liitolta).
o Poistotekstiilien kierrätysselvitys
o Suunniteltiin ja koostettiin hankehakemus KIDE -Kierrätystekstiilistä designiksi yritysryhmähankkeelle, jossa on mukana 6 eri yritystä (koronan vuoksi rahoitushaku
odottaa)
o Hanke kävi laajan yhteistyöverkoston kanssa keskustelut ilmastonmuutokseen tähtäävän
kehittämishankkeen koostamiseksi
HUOM! Hankkeen toimintaa vaikeutti Suomen koronavirustilanne oleellisesti.

ELINVOIMAINEN KASVU KEURUUN SEUTUKUNNALLA -HANKE (EKSS)
sai rahoituksen 24.4.2020 ja maksimikestoksi määriteltiin 31.12.2020 saakka. (Hanke päättyi jatkoajan
myötä 31.1.2021)
Rahoitus: Keski-Suomen liitto, koronarahoitus.
Hankkeessa työskentelivät: Projektipäällikkö Sari Saarinen puh.
040 647 5610; sari.saarinen@keulink.fi sekä Lapaset -hankkeen
projektipäällikkö Satu Soutolahti. Hankkeessa oli myös 3.12.
lähtien opiskelijaharjoittelija Riitta Syrjä.
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
o Laadittiin kriisistä nousemisen malli
o Suunniteltiin ja toteutettiin Keurusseudun
verkkomarkkinat
o Suunniteltiin ja laadittiin MunKeuruu -elinvoimasivusto
o Käynnistettiin digitaalista sisältömarkkinointia yritysverkostossa
o Toteutettiin Elinvoima webinaari
o Laadittiin 45 yritykselle tarkemmat suunnitelmat koronakriisistä selviämiseksi
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LAADUNHALLINTA YRITYSTEN MENESTYKSEN TUKENA (LATU) -HANKE
sai rahoituksen 24.7.2020 ja maksimikestoksi määriteltiin 1.7 – 31.12.2020. (Hanke päättyi 31.12.2020)
Rahoitus: Vesuri Leader -ryhmä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Hankkeessa työskentelivät: projektipäällikkö Reijo Himanen ja suunnittelija Ritva Pohjoisvirta.
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
 Hankkeen tuloksena kuusi yritystä osallistuu Laatua
pienin ja keskisuurin askelin (LAPIKAS) yritysryhmähankkeeseen, jonka myötä yritysten
laatuosaaminen ja laadunhallinta kehittyvät.
 Hankkeessa tehtiin 30 yritykselle ns. miniauditointi,
jonka myötä tietoisuus laatuosaamisen ja
laadunhallinnan merkityksestä kasvoi ja useissa
yrityksissä käynnistyi yritysten omia
kehittämistoimenpiteitä, kuten sovellushankintoja ja
hakeutumisia yrityskohtaisen koulutuksen piiriin

MULTIAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KIERTOTALOUS (MUKI) -HANKE
sai rahoituksen 12.6.2020. ja maksimikestoksi määriteltiin 1.9.2020 – 30.4.2021.
Rahoitus: Keski-Suomen Liitto, Keski-Suomen kehittämisrahasto.
Hankkeessa työskenteli: Projektipäällikkö Reijo Himanen.
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
 Multian kunnan kierrätysresurssikatselmus
 600 yrityksen ja Multian kunnan yksiköiden
mahdollisuuksien selvittäminen
kierrätysmateriaaleista ja työtoimintaan
soveltuvista tehtävistä
 Kierrätystuotteiden prototyyppien kokeilua.

YRITYSTEN TIEDOTTAMISEN KEHITTÄMINEN -YRITYSRYHMÄHANKE
sai rahoituksen 27.3.2020 ja maksimikestoksi määritettiin vuoden 2020 loppu (Hanke päättyi 31.12.2020).
Rahoitus: Vesuri Leader -ryhmä, Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014 – 2020
Hankkeessa työskenteli: suunnittelija Ritva Pohjoisvirta
Hankkeessa oli mukana 7 Keuruun ja Multian yritystä: AAA Patron Oy,
Deardreams, Eräopas Markku Jokela, Huvilaranta Oy, Marko Nevala,
Riihon Majatalo Oy ja Vanha Väätänen Ky.
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
 Laadittiin mukana olleiden yritysten esittelyt Keurusselkä esitteeseen
 Laadittiin suomen- ja englanninkielinen esite mukana olevista yrityksistä
 Toteutettiin yritysten esittelyvideot
 Toteutettiin Retkipaikkakoulutus sekä laadittiin Retkipaikka.fi -sivustolle yritysten ja
niiden lähellä olevien matkailukohteiden esittelyt
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HÄÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN -YRITYSRYHMÄHANKE
sai rahoituksen 26.5.2020 ja maksimikestoksi määritettiin 31.3.2022 saakka.

Rahoitus: Vesuri Leader -ryhmä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020.
Hankkeessa on mukana neljä Keuruun ja Petäjäveden yritystä: Lemettilän tila, Paula Vehkomäki Design T:mi / Pellava
Akka, Saaran Kauneussalonki ja Sisutus Kaisu-Leena / Photo Kaisu-Leena
Hankkeessa työskentelee: suunnittelija Ritva Pohjoisvirta.
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
 Mukana olevien yritysten koulutuskokonaisuus
tuotteistuksesta ja menestyksellisestä
asiakaskokemuksesta
 Toteutetaan videot yritysten hääpalveluista (jatkuu
vuonna 2021)
 Rakennetaan hääpalvelusivusto VisitKeuruu -sivustolle
(jatkuu vuonna 2021)

***

Hankkeiden suunnittelupalvelut ja hanketoimijoiden
konsultointipalvelut:
Keulinkin suunnittelija on hoitanut omien hankkeiden suunnittelut, rahoitushaut sekä
hankkeidensa hallinnoinnin maksatuksineen. Lisäksi suunnittelija antoi tarpeen mukaan
seutukunnan yhdistyksille ja muille hankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille neuvontapalvelua,
auttoi hankesuunnitelmien laadinnassa, rahoituksen hakemisessa ja maksatusten laadinnassa.
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YHTEISTYÖHANKKEET 1.1.-31.12.2020
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n henkilöstö on ollut mukana seuraavissa hankkeissa yhteistyökumppanina:
-

MATKALLA SUOMEN SYDÄMESSÄ -HANKE

Mänttä-Vilppulan, Juupajoen, Ruoveden, Virtain, Keuruun, Jämsän ja Oriveden kunnat ja yritykset jatkavat
markkinointiyhteistyötään. Matkalla Suomen Sydämessä -matkailuverkoston taustalla on
vuonna 2013 aloitettu yhteismarkkinointityö. Yhteistyö jatkuu edelleen. (Keulink rahoittajana, Keuruun
kaupunki yhteistyössä hankkeen kanssa)

HYVÄÄ YHDESSÄ -HANKE

Hyvinvointiyrityksien valmiudet muuttuvassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä -hanke (kesto
1.2.2019 – 31.10.2020) (yritysneuvoja Leila Piippa Keulinkilta)

LAPSET SEUTUKUNNAN TULEVAISUUS (LAPASET) -HANKE

Keurusseudun Yrittäjät ry haluaa alueen elinkeinoelämän elvyttämisessä ja uusien vahvuuksien
esiin nostamisessa vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten palveluiden kehittämistä (kesto 1.8.201931.12.2020) (Suunnittelija Ritva Pohjoisvirta Keulinkilta)

DIGISTI KYLÄSSÄ -HANKE

Hankkeen kesto oli 1.2.2019 – 31.1.2021. Hankkeessa vahvistettiin kyläläisten taitoja erilaisten sähköisten
palveluiden sekä laitteiden käyttämisessä järjestämällä esimerkiksi digiklinikoita ja digipalvelupäiviä.
Toiminnan juurruttamiseksi koordinoitiinn myös digivertaistoimintaa ja perehdytettiin digitutoreita.
(Suunnittelija Ritva Pohjoisvirta Keulinkilta)

JOUSTAVAT KOULUTUSMALLI YHDESSÄ YRITYSELÄMÄN KANSSA HANKE

-

Hankkeen kesto 28.8.2019 – 31.8.2021. (Suunnittelija Ritva Pohjoisvirta Keulinkilta)

-

Hanke tähtää yrittäjien hyvinvointiin ja sen kesto on 2020 - 2022. (Toimitusjohtaja Jukka Kentala Keulinkilta)

HYVINVOINTIKARTTA -HANKE
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HANKKEIDEN JÄRJESTÄMÄT TÄRKEIMMÄT
TAPAHTUMAT 1.1.-31.12.2020
-

Digipalvelupäivä
o Keuruu 15.1.
o Multia 11.2.
Puualan Verkostoitumistilaisuus 22.1.
Matkailusta meininkiä aktivointitilaisuus 4.2.
Metsäpalvelu-yrittäjien aktivointitilaisuus 14.2.
KIDE -aktivointitilaisuus 27.2.
Sustainable Travel -valmennus 4.3.
Hyvää Yhdessä kehittämisklinikka 10.3
KIDE -suunnittelutilaisuus 12.3.
Hanke- ja yrityspajat
o Keuruu 28.1., 3.3., 5.5. (puhelinyhteyksillä).
o Multia 4.2., 2.4. (puhelinyhteyksillä), 26.5. (puhelinyhteyksillä)
10 tapaa tehdä bisnestä paremmin aktivointitilaisuus 26.8
Keurusseudun verkkomarkkinat
o 10. – 11.9
o 27. – 28.11
Sometiimi Kickoff 29.9
Yritystreffit 22.10
Mun Keurusseutu webinaari 30.10

Edellä mainittujen lisäksi on ollut runsaasti eri hankkeiden tapaamisia, ohjausryhmiä,
työryhmäpalavereja, suunnittelu- ja verkostotapaamisia huolimatta koronavirusepidemiasta.

ERITYISHUOMIOT
Koronavirusepidemia haittasi 1.3.2020 lähtien kaikkien hankkeiden toteutusta ja hankkeissa
järjestettäviä tapahtumia.
Tästä huolimatta hankkeissa on saatu runsaasti tuettua alueen elinkeinoelämää, kehitetty yrityksiä
ja palvelutarjontaa, turvattu alueen työpaikkoja sekä saatu hankkeiden kautta myös
henkilöresursseja työhön ja toimintaan.
Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeissa mukana olleita rahoittajia, yrityksiä ja työntekijöitä.
Keuruulla 22. helmikuuta 2021
Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Ritva Pohjoisvirta
suunnittelija, hankkeiden hallinnoija

Jukka Kentala
toimitusjohtaja

