KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY:n PUOLIVUOSIRAPORTTI 1/2021
HENKILÖKUNTAMME
Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kehittämisyhtiössä työskentelivät:
1. Vakituiset työntekijät
 Piippa Leila
yritysneuvoja (yritysneuvonta toimivat ja alkavat yritykset,
investointi- ja kehittämistuet)
 Pohjoisvirta Ritva
suunnittelija (hankkeet, rekryt, CV-pankki, työntekijöiden ja
yritysten kohtaannon edistäminen selvitykset, hallinnon
sihteeri,
ennakointi)
 Kentala Jukka
toimitusjohtaja (yleisjohto, yrityshankinta,
fasilitointipalvelut, verkostoyhteistyö)
2. Projektihenkilöstö
 Himanen Reijo
projektipäällikkö Multian vetovoimatekijät ja kiertotalous
(Muki) -hanke (30.4. saakka/50%) ja Yrittämisen ja työnteon
uudet muodot (YTY) -hanke (1.1 – 30.4/50%, 1.5 alkaen/100%)
 Saarinen Sari
projektipäällikkö Koronasta kasvuun- hanke (1.1 alkaen)
 Satu Soutolahti
projektipäällikkö Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla
(EKSS) -hanke 1.1 – 31.1
 Sirkku Mäkelä
projektipäällikkö Matkailuverkosto aktivointihanke 1.1 – 28.2 ja
projektipäällikkö matkailualan hankesuunnitelman laatiminen
1.3 – 15.4
 Riitta Syrjä
opiskelija / työharjoittelija, projektityöntekijä 1.1 – 15.3
KEHITTÄMISYHTIÖ YRITYSTEN KASVUN JA KEHITTÄMISEN TUKENA
Perusajatuksemme on edelleen ollut se, että pienistä henkilöstöresursseista riippumatta palvelemme
yrityksiä täysimääräisesti ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen on toimintamme johtotähtenä.
Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla koronavirusepidemian vaikutukset olivat edelleen läsnä
päivittäisessä tekemisessä. Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n henkilöstö työskenteli edelleen 18.3.2020
linjauksen mukaisesti pääsääntöisesti etäyhteyksillä pois lukien toimitusjohtaja, joka työskenteli
pääsääntöisesti toimistolla. Kokemukset etätyöskentelystä ovat olleet hyviä. Emme ole etätyön vaikutusta
kokeneet ainakaan negatiivisesti. Etätyö ei ole vaikuttanut heikentävästi asiakaspalveluun. Olemme
tavanneet asiakkaitamme aivan normaalisti kuitenkin niin, että tapaamiset sovitaan aina erikseen ja niissä
noudatetaan voimassa olevia rajoituksia.
Kehittämisyhtiö toiminnan painopiste on ollut voimakkaasti yritysneuvonnan kokonaisuudessa ja
hankkeiden onnistuneessa toteutuksessa sekä yritysten työvoiman turvaamisen edistämisessä.
Olemme tehneet pienimuotoisen videon toimistamme 1.3.2020 – 31.5.2021 väliseltä ajalta. Olemme
ylpeitä siitä, että korona ei ole meitä pysäyttänyt. Videon voi katsoa oheisen linkin avulla
https://www.youtube.com/watch?v=oJM0LWpWw38
Kokonaisuudessaan Kehittämisyhtiö Keulink Oy onnistui tehtävissään poikkeusoloista huolimatta
kiitettävästi. Yrittäjien lisääntynyttä avun tarvetta on pystytty onnistuneesti tyydyttämään. Koronasta
kasvuun -hanke on mahdollistanut entistäkin aktiivisemman jalkautumisen yritysten pariin. Hanke on
jatkanut onnistuneesti Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla (EKSS) -hankkeen toimenpiteitä ja
syventänyt niitä. Tavanomaisen yritysneuvonnan ja Koronasta kasvuun -hankkeen toimenpiteillä yrityksille
on pystytty tarjoamaan hyvin käytännönläheistä opastusta sekä uusia kehittymisen mahdollisuuksia.
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Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli edellä mainitun hankkeen lisäksi kolme muuta hanketta
sekä kaksi yritysryhmähanketta. Hankkeet ovat kehittämisyhtiölle keskeinen työkalu uuden luomiseen.
Koronavirusepidemia on vaikuttanut hankkeiden toteuttamiseen varsin paljon. Läsnä olevien
aktivointitilaisuuksien toteuttaminen on ollut käytännössä mahdotonta. Olemme kuitenkin hyvin pystyneet
omaksumaan verkon yli tapahtuvan toiminnan ja näin pystyneet toimimaan varsin aktiivisesti. Rajoituksista
huolimatta hankkeissa on päästy vähintäänkin hyviin lopputuloksiin.
KEULINK YRITYSTEN OSAAVAN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA
Yritysten tarvittavan työvoiman turvaaminen on toiminnassamme tärkeässä roolissa ja tulemme jatkossakin
siihen vahvasti panostamaan voimavarojemme puitteissa ja sopeuttaen oman roolimme muuttuviin
työllisyyspalveluihin. Keväällä 2021 järjestimme ensimmäisen etärekryn. Se valmisteltiin huolellisesti YTY hankkeeseen kuuluvana kokonaisuutena. Tulokset olivat rohkaisevat. Uskomme, että rekrytointi
hybridimallisena tulee olemaan jatkossa toimiva ratkaisu, kun suuria lähitapaamisia jälleen voidaan
järjestää. Syksyllä tulossa oleva rekry toteutetaan edelleen täysin etätapahtumana.
CV-pankkia ylläpidämme edelleen. CV -pankkiin työnhakija voi lähettää CV:nsä toimitettavaksi edelleen
Keulinkin kautta työntekijää etsiville yrityksille. CV-pankki on hyvä työkalu esimerkiksi henkilöille, jotka
asuvat seudun ulkopuolella, mutta olisivat kiinnostuneita työskentelemään ja asumaan Keuruun seudulla.
Lisäksi olemme auttaneet yrityksiä tiedottamaan työvoimatarpeistaan ja sitä kautta löytämään sopivia
työntekijöitä. Työllistämistoimistamme on tullut yrityksistä hyvää palautetta, jonka mukaan yritykset ovat
löytäneet tarvittavaa työvoimaa. Tämän saamamme palautteen johdosta haluamme myös tulevaisuudessa
palvella yrityksiä työvoima-asioissa.
Suurissa, vähintään 30 työntekijää koskevissa irtisanomistilanteissa autamme työnhakijoita uuden työpolun
löytämisessä, laadimme yhdessä työnhakijoiden kanssa työhakemuksia ja CVt sekä annamme muuta
tarvittavaa tukea.
KEULINK VERKOSTON VOIMAN IMURINA
Kumppaniverkostomme hyödyntäminen alueen elinvoimaisuuden edistämisessä on tärkeää.
Kumppaneiden ja yhteistyötahojen kanssa käytävän jatkuvan vuoropuhelun ja neuvotteluiden tuloksena
olemme saaneet alueelle suunnattuja toimia, tapahtumia ja vireyttä. Lisäksi neuvottelujen kautta on saatu
valmisteluun yhteishankkeita eri toimijoiden kanssa. Kaiken kaikkiaan yhteistyö on sujuvaa ja mutkatonta
yhteisten asioiden edistämiseen tähtäävää.
KEULINK YRITYSNEUVOJANA
Yritysneuvonta ja siihen liittyvät asiakokonaisuudet ovat keskeinen osa Kehittämisyhtiön toimintaa.
Merkittävä osa asiapitoisen neuvonnan ohella on neuvonnan yleinen henkinen tuki ja sen ilmapiirin
ylläpitäminen ja kehittäminen. Tämä on korostunut koronavirusepidemian aikana. Asiakkailtamme saadun
palautteen perusteella arvostettavia asioita ovat palvelun henkilökohtaisuus, saatavuuden helppous,
joustavuus ja luotettavuus sekä ammattitaito. Kumppaniverkoston hyödyntäminen on yritysneuvonnassa
keskeistä. Verkostoa käyttämällä voimme varmistua oman neuvonnan korkeasta tasosta ja päivittää sitä
muuttuvissa olosuhteissa.
Tavanomaisessa yritysneuvonnassa on vuoden ensimmäisellä puoliskolla ollut 47 yritysasiakasta, 10
henkilöasiakasta sekä 8 omistajuuden vaihdon asiakasta. Noin kolmasosa käsiteltävistä asioista on
koskettanut koronaan liittyviä tukimahdollisuuksia, noin kolmasosa yrityksen kehittämiseen liittyviä
asiakokonaisuuksia ja noin kolmasosa on koskenut yritysten investointikysymyksiä.
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Hankkeiden kautta olemme kohdanneet alkuvuoden aikana yli 1000 asiakasta. Tämän lisäksi esim. Muki hankkeessa jaettiin Hesarin liitteenä 100.000 talouteen kierrätyspisteen ja hankkeen toimintaa esittelevä
advertoriaali ja Hääpalveluiden kehittäminen -hankkeessa luodut Visit Keuruu -sivuille perustetut
hääsivustot ovat tavoittaneet runsaasti alueesta ja yritystemme palveluista kiinnostuneita asiakkaita.
Koronatuki 1.1 – 30.6.2021
Valtiokonttorin kustannustuessa on vuoden ensimmäisellä puoliskolla ollut kaksi kierrosta (2. ja 3. kierros).
Kustannustuen 2. kierroksella tukea haki yhteensä 37 yritystä. Tukea myönnettiin 17 yritykselle. Tukisumma
oli yhteensä 232.801,00 euroa.
3. kierroksella tukea haki 34 yritystä. Tähän mennessä tukea on myönnetty 24 yritykselle. Tukisumma oli
yhteensä 148.586,00 euroa. Kolmen yrityksen osalta hakemusten käsittely on vielä kesken.
Kustannustuen hakeminen on päättynyt 23.6.2021. Kustannustuen 4. kierroksen valmistelut ovat käynnissä.
Valtiokonttorin sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on jouduttu
sulkemaan tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain perusteella. Tällä hetkellä
on menossa hakukierros, joka koskee mikro- ja pienyrityksiä (ml konserneja), joissa on enintään 49
työntekijää. Tämä hakukierros päättyy 31.8.2021. Sulkemiskorvausta on tähän mennessä hakenut 13
yritystä. Korvaus on myönnetty 10 yritykselle. Korvaus summa on ollut yhteensä 86.310,00 euroa.
Keskisuurten ja suurten, vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten, sulkemiskorvauksen haku on
käynnistynyt 17.7.2021.
Uudet yritykset. Keuruun seutukunnalle perustettiin 1.1.- 30.6.2021 välisenä aikana 30 yritystä, joista
Multialle perustettiin 1 yritys. Keuruulla perustettavien yritysten määrä on kasvanut 12 yrityksellä vuoden
2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Multialla luku on pienentynyt kolmella.
Omistajanvaihdokset ovat Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n tärkeä painopistealue, sillä palvelualueella toimii
lukumääräisesti paljon lähivuosina eläköityviä yrittäjiä. Vuoden 2021 alkupuoliskolla on toteutunut yksi
omistajanvaihdos. Seitsemän omistajanvaihtoon liittyvää kokonaisuutta on tällä hetkellä prosessissa.
Omistajanvaihdos on erittäin merkityksellinen asia. Sen myötä yrityksen tarjoamat palvelut ja mahdolliset
työpaikat säilyvät.
Uudet työpaikat. Aloittaneiden yritysten myötä arviomme mukaan Keuruun seutukunnalle syntyi
alkuvuonna noin 30 työpaikkaa.
KEULINK HANKETOIMIJANA
Liitteessä 1 on koonnos hanketoiminnastamme vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
KEULINK TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄNÄ
Tammi-kesäkuussa 2021 järjestettyjä yhteistyöhanke-, verkostoitumis-, koulutus- ja infotilaisuuksia oli
erityisesti hankkeissa runsaasti. Useimmat niistä toteutettiin hybridimallina, jolloin osallistuminen on
mahdollista paikan päällä tai etäyhteyksien välityksellä. Alla on lueteltu tärkeimmät tapahtumat:
- Matkailusta meininkiä tilaisuus 12.1
- Verkkokauppakoulutus 12.2
- Tsemppi Tuubi -aamukahvihetket
o 11.3, 25.3, 1.4, 8.4, 15.4, 22.4, 12.5
- Polttarit ja talvihäät 23.1 ja 17.2
- Yritystreffit 13.4
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-

-

Etärekrytointitapahtuma 21.4
Verkkomarkkinat
o Keuruu (kevätkarnevaalit) 4. – 5.5
o Uurainen 20.5
o Petäjävesi 26.5
o Multia 27.5
Yläasteella hoiva- ja metallialan infot sekä elinkeinoelämän esittelyt 24.5.
Hanke- ja yrityspaja 16.6

KEULINK ELINKEINOASIOIDEN TIEDOTTAJANA:
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n tavoitteena on tiedottaa avoimesti ja aktiivisesti niin omasta toiminnastaan
kuin alueen yrityksiin ja elinkeinoelämään liittyvistä asioista. Viestinnällä pyritään tavoitteellisesti luomaan
hyvää ja kannustavaa yrittäjyysilmapiiriä, edesauttamaan paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä
sekä luomaan Keuruun seudun positiivista joukkuehenkeä. Aktiivisesti käytettyjä tiedotuskanavia ovat
- www.keulink.fi
- www.munkeuruu.fi
- Keulinkin uutiskirje (lähetetään kuukausittain) yli 800 sähköpostiosoitteeseen
- Kehittämisyhtiö Keulink facebook-sivu
- Mun Keuruu facebook ja Instagram sivut
- Keuruun Fun Club -tili
- Yrityselämän uutisten ”tuottaminen” medialle ja systemaattinen uutisaiheista vinkkaaminen
(paikallis- ja maakuntalehdet, Yle Jkl)
- Aktiivisesti lähetettävät tiedotteet Keulinkin sähköpostijakelulistalle
- Kehittämisyhtiön ”näyteikkuna” -tiedotus ala-aulassa.
Haluamme edelleen jatkaa yhteistyötä seutukuntamme yritysten elinvoimaisuuden tukemiseksi, yhteisen
alueemme kehittämiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi.
Keuruulla .elokuuta 2021
Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Toimitusjohtaja
Jukka Kentala

LIITE 1:

Vuoden 2021 tammi-kesäkuussa käynnissä olleet hankkeet
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Liite 1

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.
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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.

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
 syksyn hybridirekryn suunnittelu aloitettu
Etä-Suomessa.fi -sivusto avautuu 30.6. mennessä. Sivustolla jaetaan tietoa etätyön
tekemisen ja etätyön johtamisen hyvistä käytännöistä.
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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

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.
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***

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.

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 KOULUTUSMALLI 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
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-

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.
Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Ritva Pohjoisvirta
suunnittelija, hankkeiden hallinnoija

Jukka Kentala
toimitusjohtaja
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