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KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY:N
HALLINNOIMAT HANKKEET 1.1.-30.6.2021
ELINVOIMAINEN KASVU KEURUUN SEUTUKUNNALLA -HANKE (EKSS)
sai rahoituksen 24.4.2020 ja 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 opiskelijaharjoittelijana 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

MULTIAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KIERTOTALOUS (MUKI) -HANKE
sai rahoituksen 12.6.2020. ja maksimikestoksi määriteltiin 1.9.2020 – 30.4.2021. Hanke on päättynyt.
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.

MATKAILUVERKOSTO -AKTIVOINTIHANKE

Hankepäätös saatiin 26.2.2021. Hankkeen maksimikesto: 1.1.-28.2.2021. Hanke on päättynyt.
Rahoitus: Vesuri Leader -ryhmä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
2014 – 2020
Hankkeessa työskentelivät: projektipäällikkö Sirkku Mäkelä ja suunnittelija Ritva
Pohjoisvirta.
Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia:
- Selvitettiin Viiden kunnan (kolmen maakunnan) alueen halukkuus
hankkeeseen, jossa kehitetään alueen matkailutoimia. Hankkeen jälkeen
työtä hankkeen valmisteluksi jatkettiin omana työnä (rahoitus: Mänttä-Vilppulan kaupunki, Multian
kunta, Petäjäveden kunta, Keuruun kaupunki ja Ähtärin kaupunki).
- Rahoitushakemus on jätetty 5.5.2021.
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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 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
 Toteutettu videot yritysten hääpalveluista: polttarit ja
talvihäät (videoinnit jatkuvat: syksyllä vesihäät ja ruskahäät)
 Rakennettu hääpalvelusivusto VisitKeuruu -sivustolle
 Tehty näyteikkuna Elinkeinotalon alakerran näyteikkunaan alueen hääpalveluista.

YRITTÄMISEN JA TYÖNTEON UUDET KANAVAT (YTY) -HANKE
sai rahoituksen 15.12.2020 ja maksimikestoksi määriteltiin 1.1. – 31.12.2021.
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Hankkeessa työskentelevät: Projektipäällikkö Reijo Himanen ja suunnittelija Ritva Pohjoisvirta sekä
osatoteuttajana Witas Oy, Miisa Tavaststjarna

o

Hankkeen tärkeimpiä onnistumisia tähän mennessä:
o Hankkeessa toteutettu ns. etärekry 21.3.2021
 työnhakijat: Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa alueelta
 youtube -linkkiä rekrystä on avattu n. 800 kertaa
 työllistämisiä toukokuun puolivälin mennessä n. 20 kpl
o Kotikonttorimalli rakennettu Keuruulle ja Witakselle
o syksyn hybridirekryn suunnittelu aloitettu
Etä-Suomessa.fi -sivusto avautuu 30.6. mennessä. Sivustolla jaetaan tietoa etätyön
tekemisen ja etätyön johtamisen hyvistä käytännöistä.

KORONASTA KASVUUN -HANKE

Hankepäätös on saatu 25.11.2020.
Hankkeen kesto on 1.1.-31.12.2021.
Rahoitus:
Keski-Suomen liitto; AKKE -rahoitus, Keulink Oy
sekä Multian, Petäjäveden ja Uuraisten kunnat.
Hankkeen päätehtävät:
- pilotoi Business Keuruu -mallin
- jatkaa EKSS -hankkeen yrityksiin jalkautumista
- auttaa yrityksiä selviämään Koronasta
- toteuttaa Verkkomarkkinat -mallin kokeilun KeuruuMultia-Petäjävesi-Uurainen -alueella
Hankkeessa työskentelee: projektipäällikkö Sari Saarinen
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LAATUA PIENIN JA KESKISUURIN ASKELIN (LAPIKAS) -HANKE

Hankepäätös saatu 10.6.2021. Hanke on käynnistetty ns. omalla riskillä 1.3.2021. Hanke
kestää maksimissaan 31.12.2021 saakka.
Hankkeessa toteutetaan osallistuville yrityksille yhteinen, 10 koulutuskerran
koulutuskokonaisuus sekä yrityskohtaista sparrausta.
Rahoitus: Vesuri Leader ryhmä, Kuudestaan Leader -ryhmä ja Leader Viisari: MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Hankkeessa ovat mukana: Boveco Oy, Keuruun Energiatekniikka Oy, Kinkamon
Pirtti, MEDI Connection Oy, Polku.Guru ja Riihon Majatalo Oy.
Hankkeen hallinnointi ja toteutusvastuu: Ritva Pohjoisvirta

RAHOITUSHAKUVAIHEESSA OLEVAT
HANKKEET
MATKAILUN MAAKUNTAKOLMIO -HANKE

Tullut vireille 5.5.2021 rahoitushakuun.
Hankkeen maksimikesto: 1.9.2021-30.11.2022
Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:
1. Saada matkailijat viipymään alueella pidempään.
2. Laadun parantaminen matkailuyrityksissä,
yhteistyöverkoston tasalaatuisuus
3. Vastuullisuuden lisääminen, vastuullinen matkailu
4. Kannattavuuden parantaminen alueen
matkailutoimialalla
5. Palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen matkailijoille
Hankkeen rahoitus:
Vesuri Leader -ryhmä, yksityisten yritysten rahoitus.
Hankkeessa työskentelee: Projektipäällikkö laitetaan hakuun.
***

Hankesuunnittelupalvelut ja hanketoimijoiden
konsultointipalvelut, hankkeiden hallinnointi:

Keulinkin suunnittelija hoitaa Keulink Oy:n hankkeiden suunnittelut, rahoitushaut sekä hankkeiden
hallinnoinnin maksatuksineen. Lisäksi annetaan tarpeen mukaan seutukunnan yhdistyksille ja muille
hankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille neuvontapalvelua, autetaan hankesuunnitelmien laadinnassa,
rahoituksen hakemisessa ja maksatusten laadinnassa.
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YHTEISTYÖHANKKEET 1.1.-30.6.2021
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)

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 koordinoitiin myös digivertaistoimintaa ja
perehdytettiin digitutoreita. (Suunnittelija Ritva Pohjoisvirta Keulinkilta)

-

-

-

-

JOUSTAVAT KOULUTUSMALLIT YHDESSÄ YRITYSELÄMÄN KANSSA HANKE

Hankkeen kesto 28.8.2019 – 31.12.2021. (Suunnittelija Ritva Pohjoisvirta Keulinkilta)

HYVINVOINTIKARTTA –HANKE

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

BIOTALOUDEN PATENTTIMAISEMAT -HANKE
Hanke aktivoi yrityksiä innovaatiotoimintaan ja yhteistyöhön biotalouden toimialalla sekä hankkii
kokemusta patentointimaisemakartoitusten tuottaman tiedon hyödynnettävyydestä. Hankkeen
kesto on 1.1 – 31.12.2021. (Toimitusjohtaja Jukka Kentala Keulinkilta)

KESKISUOMALAISTEN YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN JA
MARKKINOINNIN EDISTÄMINEN – AKTIVOINTIHANKE

Hanke tekee keskisuomalaisista pien - ja mikroyrityksistä kartoituksen. Kartoituksella on tarkoitus
selvittää minkälaisia markkinointia tukevia myyntipakkauksia sekä niiden esittelyyn tarvittavia
display-tuotteita ja -ympäristöjä yritykset tarvitsevat. Hankkeen kesto on 1.1 –
31.5.2021. (Toimitusjohtaja Jukka Kentala Keulinkilta)

ERITYISHUOMIOT

Koronavirusepidemia haittasi edelleen 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. kesäkuuta 2021
Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Ritva Pohjoisvirta
suunnittelija, hankkeiden hallinnoija

Jukka Kentala
toimitusjohtaja

