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Strategian painopistettä 1 (Elinkeinotoiminnan kehittäminen,
innovaatioiden ja osaamisen lisääminen) toteuttavat hankkeet

Ohjelmakausi 2014-2020

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
Hakemustyyppi

1

2

Kehittämis-hanke

Kehittämis-hanke

Toteutuskunta

Juankoski

Juankoski

Hakija

Juankosken
kaupunki

Juankosken
kaupunki

Hankenimi

Juankosken
Ruukki

Julkinen_kuvaus
Juankosken Ruukki -hankkeessa kehitetään ruukkialueen markkinointijärjestelmä
hyödyntäen sähköisiä ympäristöjä, jotka tukevat tapahtuma- ja aluemarkkinointia ja
opastusta, rakennetaan ruukkialueen sisäinen opastusjärjestelmä, kehitetään yhteisöllisiä
toimintatapoja sekä luodaan malli toiminnan jatkuvuudelle. Juankosken Ruukki markkinointiviestintä ja -tapahtumat sidotaan tiiviisti yhteen Kuopion ja Tahkon alueen
muuhun markkinointiin ja tapahtumatarjontaan. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja
valmistetaan ruukkialueelle opaskyltit ja opastusjärjestelmä. Opasteet tehdään samaan
ilmeeseen kuin muukin Juankosken Ruukki -konsepti.
Juankosken Ruukki -hanke toteutetaan ostopalveluna eri asiantuntijoista koostuvalla
yhteistyöverkostolla. Juankosken kaupungin elinkeinotoimi vastaa hankkeen toteutuksesta,
ostopalvelujen kilpailutuksesta, toiminnan ohjauksessa ja yhteistyöverkoston toiminnasta.
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä alueen yhdistysten, koulun,
Juankosken lukion Työosuuskunta Pisneksen, alueen yritysten ja
ostopalveluasiantuntijoiden kanssa.

Juankosken Ruukki -kehittämisinvestoinnit hanke on osa Juankosken Ruukki -hanketta.
Tässä hankeosiossa suunnitellaan ja valmistetaan ruukkialueelle opaskyltit ja
opastusjärjestelmä. Opasteet tehdään samaan ilmeeseen kuin muukin Juankosken Ruukki konsepti.
Juankosken
Juankosken Ruukki -hanke toteutetaan ostopalveluna eri asiantuntijoista koostuvalla
Ruukki kehittämisinvestoi yhteistyöverkostolla. Juankosken kaupungin elinkeinotoimi vastaa hankkeen toteutuksesta,
ostopalvelujen kilpailutuksesta, toiminnan ohjauksessa ja yhteistyöverkoston toiminnasta.
nnit
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä alueen yhdistysten, koulun,
Juankosken lukion Työosuuskunta Pisneksen, alueen yritysten ja
ostopalveluasiantuntijoiden kanssa.

Toteutusalku
pvm

Toteutusloppup Myönnetty
vm
avustus

Hankkeen
kustannusarvio

15.3.2016

31.12.2016

19 800

22 000

15.3.2016

31.12.2016

15 011

25 019

8.8.2018
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Hakemustyyppi

3

Kehittämis-hanke

Toteutuskunta

Hakija

Tuusniemen
Teollisuus Oy

Paikallisuus
voimavarana

Pro Agria

REKO
lähiruokatoiminta
mallin
tiedotushanke

Kaupunginosayhd
istys Vehmersalmi
ry

Vehmersalmen
palvelujen
selvityshanke

Tuusniemi

4

Kehittämis-hanke Kalakukon alue

5

Kehittämis-hanke

Kuopio

Hankenimi

Julkinen_kuvaus
Paikallisuus Voimavarana -hankkeessa tavoitteena on paikallisen toimijaverkon ja
elinkeinoelämän vahvistaminen tapahtumakonseptin luomisen yhteydessä. Hankkeella
rakennetaan toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. Sillä haetaan
paikallisen toimijaverkon yhteistyön vahvistamista ja yhteisöllisyyden kehittämistä, nuorten
sitouttamista omaan kotikuntaan, paikallisten palvelujen ja elikeinotoiminnan kehittämistä,
uuden jatkuvan tapahtumakonseptin luomista sekä sähköisen markkinoinnin ja
digitaalisuuden edistämistä. Erityisesti matkailu ja kaupalliset palvelut sekä lähituotteet
ovat keskiössä paikallisten palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Hankkeen
toteuttajina ovat Tuusniemen Teollisuus Oy, Tuusniemen kunta, Tuusniemen Kylät ry ja
sen jäsenyhdistykset, muut yhdistykset, Tuusniemeläi-set nuoret, Tuusniemen Yrittäjät ry,
satama-alueen yrittäjät, paikalliset kaupalliset yritykset ja matkailuyritykset sekä
Tuusniemen metsästysseurat.
Paikalliset yhteistyökumppanit/toimijat ovat olleet mukana jo ideoimassa hanketta ja
laatimassa hankesuunnitelmaa. Hankkeen toimenpiteiden toteuttamistapana on vuorovaikutteisuus yhteisöllisyyden kehittämisessä. Toteuttamisvaiheessa on tarkoitus käyttää
uudenlaisia menetelmiä työpajoissa, jotka sitouttavat yhteiseen toimintaan ja edistävät
toisilta oppimista. Kokeneet toimijat tuovat omaa hiljaista tietoaan nuorten käyttöön ja
nuorilla puolestaan on tietoa sosiaalisesta mediasta markkinoinnin välineenä, jota he
pystyvät opettamaan muille toimijoille. Nuorille annetaan oma osio työpa-joissa
toteutettavaksi. Paikallisia matkailuyrityksiä voidaan hyödyntää myös tapahtumien
järjestämiskouluttajina. Kaikki osapuolet pääsevät jakamaan tietoa ja toteuttamaan
konseptin luomista ryhmissä. Toiminnassa hyödynnetään sähköisiä välineitä, digitaalisuutta
ja sosiaalista mediaa.
Hankkeen tavoitteena on REKO-lähiruokatoiminnan edistäminen ja toiminnasta
tiedottaminen alueella. Toiminnan edistämiseen tarvitaan sekä kuluttajien että tuottajien
tietoisuuden lisäämistä ja yrittäjäyhteistyön kehittämistä sekä medianäkyvyyttä. Hankkeella
jaetaan tietoa niin kuluttajille kuin yrittäjille REKO-toiminnasta ja tiedotetaan toiminnan
tarkoituksesta sekä lainsäädännöstä.
Hankkeen tavoitteena on Vehmersalmen asuinalueen elinvoimaisuuden palvelujen ja
lähidemokratian kehittäminen. Hankkeessa tehdään Vehmersalmen nykyisten kunta- ja
muiden palvelujen kartoittamis- ja selvittämistyö, johon sisältyy em. tietojen kerääminen ja
koostaminen, asukkaiden kehittämisnäkemysten kysely sekä lähidemokratian tulevaa
toteuttamista varten perustettavan organisaation mallin selvittäminen. Hanketyöhön
sisältyy myös lähidemokratian ja kaupunginosayhdistyksen toiminnan markkinointi osana
kaikkia toimenpiteitä.

Toteutusalku
pvm

Toteutusloppup Myönnetty
vm
avustus

Hankkeen
kustannusarvio

24.9.2015

31.8.2016

50 934

63 668

12.11.2015

30.9.2016

19 967

20 967

30.9.2015

30.9.2016

30 087

31 087

8.8.2018
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Hakemustyyppi

6

7

8

Kehittämis-hanke

Kehittämis-hanke

Kehittämis-hanke

Toteutus-kunta
Hakija

Kuopio

Kaavi

Kuopio

Tahkon
kyläyhdistys ry

Kaavin kunta

Hankenimi

Tahkon
elämysreittien
ideointi ja
kehittäminen

Julkinen_kuvaus
Tahkosta halutaan kehittää yksi Suomen vetovoimaisimmista ja monipuolisimmista
ympärivuotisista retkeilykohteista, jossa on Suomen monipuolisimmat ympärivuotisessa
käytössä olevat monipuoliset ja matkailijoita kiinnostavat ulkoilureitistöt. Tahkon alueelle
tarvitaan lisää monitoimiulkoilureittejä, joita voidaan hyödyntää ympärivuotisesti
omatoimiseen ja ohjattuun vaellukseen erityyppisille käyttäjäryhmille kuten kuntoilijat,
kilpailijat, ikäihmiset, liikuntarajoitteiset ja satunnaisliikkujat. Samoin tulee huomioida
tämän päivän tarpeet erityyppisille liikkumismuodoille kuten hevossafareihin, pyöräilyyn,
sauvakävelyyn, hiihtoon ja lumikenkäilyyn. Samoin yhtenä kasvavana ryhmänä ovat vesillä
liikkujat eri välineillä, kuten veneilijät, SUP-lautailijat, soutajat ja melojat. Samoin
koiraihmiset tulee huomioida omilla merkityillä laduilla ja reiteillä. Reitistöjen kehittämisessä
huomioidaan helppo liikkuminen, paikallisuuden esiin tuominen ja mahdollisuuksien
mukaan esteettömyys. Uudet reitit, opasteet ja niiden varrella olevat taukopaikat
palvelevat matkailijoita ja paikallista väestöä. Kehittämällä kokonaisvaltaisesi olemassa
olevia ja uusia retkeilyreittejä saadaan Tahkolle tulemaan uusia asiakasryhmiä ja
parannetaan paikallisten asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia. Reittien varrella olevien
opastaulujen kautta nostetaan esiin Tahkon alueen historiaa ja tarinoita. Uusien
reittimerkintöjen kautta turvataan nykyisten liikuntatapahtumien eri vuodenaikoina
tapahtuvat harjoittelumahdollisuudet. Taukopaikkojen ja opastaulujen rakentamisessa
huomioidaan esteettömyys, ympäristöystävällisyys, säänkestävyys ja nykyteknologian
tuomat mahdollisuudet. Opastauluissa testataan perinteisten opastaulujen rinnalla uusia
menetelmiä mm älykelo QR-koodeja ja sähkökaappeihin painettuja paikallisesta historiasta
kertovia kuvia.

Kaavilaisten yhteisöjen järjestämä kesätapahtumasarja kirkonkylällä. Eri toimijat, yritykset,
yhteisöt, seurakunta ja kunta ovat ideoineet yhdessä toteutettavaa kesätapahtumaa.
Lähtökohtana ovat yhteinen tekeminen ja Kaavilla olemassa olevat vahvuudet - mm.
Tapahtumakonsep kesäteatterit, Iloharju, Sivakan tanssilava, tangokuningas, blues/rautalankarock,
ti "Kuavin
liaanihyppy, salibandy, Maarianvaaran ohjelmapaja, perinnettä mm. Telkkämäki, Juutilan
Kuhinat"
valimo, kotiseutumuseo Eloaitta. Tapahtumia valmistellaan, suunnitellaan ja toteutetaan
yhdessä eri toimijoiden kanssa siten, että työstä vastaa ja sitä johtaa
tapahtumakoordinaattori.

Biotalouden headhunteriksi -esiselvityshankkeessa valmistellaan uutta toimintamallia
biotalouden rekrytointiin. Tämä uusi toimintamalli varmistaa omalta osaltaan työvoiman
Biotalouden
saatavuutta metsätalouteen ja laajemminkin biotalouteen. Biotalouden headhunteriksi headhunteriksi - esiselvityshankkeen tavoitteena on: 1. Kartoittaa biotalouden organisaatioiden
esiselvitys uuden työvoimatarve ja tarve uudentyyppiselle rekrytointimallille, 2. Selvittää biotalouden
Maaseutuammatti toimintamallin organisaatioiden kehittämishalukkuus ja sitoutuminen työelämälähtöiseen ja
in ry
kehittämisestä verkostomaiseen opiskelijahankintaan ja 3. Vahvistaa toteuttamiskelpoiset lähtökohdat
biotalouden
työelämälähtöisen biotalouden rekrytointimallin kehittämiselle. Esiselvityshankkeen
työvoiman
kohderyhminä ovat alan yritykset, organisaatiot ja oppilaitokset. Välillisenä kohderyhmänä
hankintaan
on TE-toimistot. Hanke toteutetaan 1.1.2017 - 31.8.2017 välisenä aikana.

Toteutusalku
pvm

Toteutusloppup Myönnetty
vm
avustus

Hankkeen
kustannusarvio

14.4.2016

31.12.2018

123 000

205 000

25.11.2016

31.12.2017

44 991

49 990

1.1.2017

31.8.2017

26 011

28 901

8.8.2018
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9

10

11

12

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Yhteistyöhanke

Tuusniemi

Kuopio

Kuopio

Tuusniemen
Teollisuus Oy

Kuopion
suunnistajat ry

Hankkeen aikana pilotoidaan kylien ja yritysten välistä yhteistoimintaa liittyen Tuusniemen
retkeilyreitistöihin ja laaditaan näihin retkeilyreitistöihin liittyvät kehittämis- ja
Retkeilyreitistöjen investointisuunnitelmat.
suunnitteluhanke

Eksyjästä
kokeneeksi
luontoliikkujaksi

Tahkon
Frisbeegolf ry

Tahkovuori
Frisbeegolf

Kehittämisyhdistys
Kalakukko ry

Four Seasons
Derby - food
tourism in rural
area

Eksyjästä kokeneeksi luontoliikkujaksi - Kansalaisen portaittainen Taitopaketti
Hanke toteutetaan Kuopion Tahkolla.
Hankkeessa tuotetaan eritasoisia harjoitteita, jolloin myös aloittelijan on mahdollista
kokeilla suunnistusta helposti ja oma-aloitteisesti sekä edistyä halutessaan suunnistuksen
harrastamisessa. Vaikka suunnistus on pääosassa, saavat aloittelijapakettien kautta kaikki
varmuutta omaan luontoliikkumiseensa. Tämä on hyödynnettävissä kaikkien kansalaisten
arkiliikkumisessa. Paikallisille kouluille hankkeesta on hyötyä mahdollistaessaan uusien
luontoliikunnallisten elementtien käyttämisen.
Hankkeessa tuotetaan suunnistuksellisia harjoitus- ja valmennuspaketteja eri-ikäisille ja
erilaisen suunnistuksellisen taitotason omaaville henkilöille. Paketit tuotetaan
kehitystiimissä, jonka kokoonpanossa on eri ikäisiä ihmisiä. Paketeissa hyödynnetään myös
viimeisintä tekniikkaa. Hankkeen avulla Tahkon alueesta kehittyy monipuolinen
suunnistusmatkailukeskus.
Hankkeessa seura rakentaa Tahkovuorelle Tahkovuori Disc Golf nimisen kansainväliset
mitat täyttävän 18 väyläisen frisbeegolf radan kesään 2018 mennessä. Hanke tukee Tahko
Active Park ideologian mukaista kehitystä, houkuttelee alueelle uusia harrastajia ja
kävijöitä, pidentää sesonkia ja lisää yöpymisiä. Lisäksi se tuo upeat puitteet paikallisen
harrastustoiminnan kehittymiseen. Toiminta-alue: Tahkovuoren lakialue. Kohderyhmä:
Maaseudun asukkaat ja matkailijat.
Leader Ravakka ry:n johdolla on käynnissä kolmivuotinen (1.1.2018 – 31.12.2020)
kansainvälinen hanke “Four Seasons Derby -food tourism in rural area”, jossa kumppaneita ovat Kalakukko ry ja Romaniasta kolme Leader-ryhmää LAG Napoca Porolissum
LAG Lider Cluj ja LAG Lider Bistrita Nasaud.
Hankkeessa edistetään paikallista ja kansainvälistä ruokamatkailua osallistujatahojen
alueilla, luoda ruokamatkailun mahdollisuuksia sekä levittää eurooppalaisia ruokakulttuuriperinteitä yli rajojen. Hankkeen avulla kumppanit voivat vaihtaa parhaita käytäntö-jä
ja keskustella tapahtumasuunnittelusta keinona edistää ruokamatkailua.
Strategian painopistettä 1 (Elinkeinotoiminnan kehittäminen, innovaatioiden ja
osaamisen lisääminen) edistävät kehittämishankkeet yhteensä:

1.6.2017

31.3.2018

27913

31 015

1.11.2017

30.6.2019

109300

134 220 €

1.3.2018

30.9.2018

43 210

68 228 €

1.1.2018

31.12.2020

88 588

110 736 €

Ohjelmakausi 2014-2020

598811

790830

8.8.2018
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1
2

Hakemustyyppi
Yritystuki
(perustamistuki)
Yritystuki
(investointituki)

Toteutuskunta

Hakija

Hankenimi

Siilinjärvi

Tmi Verbaan

Siilinjärvi

Tmi Verbaan

Eläintermografia
Lämpökamera,
ATK ja tulostin

4

Yritystuki
(investointituki)

5

Yritystuki
(toteutettavuussel Kaavi
vitys)

Kaavin T&T Auto
ja varaosa Oy

6

Yritystuki
(perustamistuki)

Tuusniemi

TimberNet Oy

7

Yritystuki
(investointi)

Kaavi

Kaavin T&T Auto
ja varaosa Oy

8

Yritystuki
(investointi)

Kuopio

Heinäaho Service
Ky

9

Yritystuki
(investointi)

Kuopio

Pietikäinen Marja

10

Yritystuki
(investointi)

Kuopio

11

Yritystuki
(investointi)

Tuusniemi

Siilinjärvi

Tmi Tieto ja Kone

Toteutusalku
pvm

Julkinen_kuvaus
Eläintermografiaan erikoistuminen ja palvelujen markkinointi. Tavoite- ja
toteumatyöllistyvyys 1 hlö.
23.6.2015
Lämpökamerakuvantamisessa tarvittava kamera, kuvantamisohjelma, kannettava tietokone
ja väritulostin.
24.6.2015

Asiakkaiden kysynnän vuoksi tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia
painoteknologioita tuotteiden personointiin ja hankkia tätä varten uudet laitteet. Samalla
Uusien
laajennetaan tuotevalikoimaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kyseisiä tekniikoita ei ole tällä
tuotantotekniikoid hetkellä tarjolla toiminta-alueella. Kohderyhmänä ovat pääasiassa yritykset, yhdistykset ja
en kehitys ja urheiluseurat. Pienimuotoisesti tuotteita voidaan tarjota myös yksityishenkilöille. Tavoite- ja
laitteiden hankinta toteumatyöllistyvyys 2 hlö.
3.11.2015
Raskaskonekorjaamon
Selvitetään raskaskonekorjaamohallin, pesupaikan ja lämpökeskuksen investoinnin
toteutettavuuskannattavan toiminnan edellytykset, markkinat, omistusjärjestelyt ja muut tulevan
selvitys
toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät toimet.
27.4.2016
Uuden
liiketoimintaTietotekniikkaa hyödyntävä uudenlainen puutuotteiden vientitoiminta. Tavoitetyöllistyvyys
konseptin luonti
2 hlö.
31.5.2016
Raskaskonekorjaa Yritys rakentaa korjaamotilan ja hankkii siihen tarvittavat koneet ja laitteet
morakennus ja
raskonekorjaukseen ja autojen pesulinjan. Tavoitetyöllistyvyys 2 hlö.
koneet
22.6.2016
Raskaan kaluston renkaiden asennus- ja korjaustoiminnan aloittamiseen tarvittavan
Raskaan kaluston kaluston hankkiminen. Tavoitetyöllistyvyys 2 hlö.
rengaspalvelut
9.6.2016
Aamiaismajoitustoiminnan, B&B Louhikko, käynnistäminen ja siihen liittyvien investointien
B&B Louhikko
tekeminen. Tavoitetyöllistyvyys 1 hlö.
21.6.2016

Oilin hiussoppi ja
Hallikkalan tilahyvä olo
navetasta juhlatila
Sorkanhoitoauton
Kekäläinen Sami varustelu

Hankkeen
kustannusarvio

Toteutusloppup Myönnetty
vm
avustus
18 000

25110

31.5.2016

2 934

8385

11.7.2016

5 250

15000

21.12.2016

1 500

3 000

26 160

50 136

53 280

152 229

4 758

13 594

8 750

25 000

Muutetaan vanha navetta juhlatilaksi. Esteettömän, ainutkertaisen ja yksilölliseen juhlaan,
tapahtumaan, luovaan tekemiseen ja virkistymiseen sopivan tilan ja ympäristö on osana
sitä. Moniammattisella yhteistyöllä muiden yrittäjien kanssa. Tavoitetyöllistyvyys 1,5 hlö.

26.9.2016

40 412

115 464

Sorkanhoitoauton varustelu ja päälirakenne. Tavoitetyöllistyvyys 1 hlö.

21.9.2016

6 090

17 400

8.8.2018
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Hakemustyyppi

12

13

14

15

16

17

Toteutuskunta

Yritystuki
Kuopio
(perustamistuki)

Yritystuki
(investointi)

Yritystuki
(investointi)

Yritystuki
(investointi)

Juankoski

Kuopio

Kuopio

Yritystuki
Kuopio
(perustamistuki)

Yritystuki
(investointi)

Kuopio

Hakija

Julkinen_kuvaus
Yrityksen perustaminen Kuopion Hiltulanlahteen. Toimialana hevosavusteinen yksilö- ja
työvalmennuspalvelu heikossa työmarkkina-asemassa tai syrjäytymisvaarassa oleville
Hevosavusteinen henkilöille. Palvelun tavoitteena on elämänhallintataitojen kehittyminen, psyykkinen,
fyysinen ja sosiaalinen vahvistuminen, ammatinvalintaan liittyvien asioiden selkiytyminen ja
Titta Tienpolvi
työ-, yksilö- ja
työhönvalmennus työllistymisen edistäminen. Lisäksi päiväkohtaisten green care -toimintamallin mukaisten
virkistyspäivien järjestäminen esim. päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelutalojen
asukkaille. Tavoitetyöllistyvyys 3hlö.
31.1.2017
Toimitilan hankinta yritykselle toiminnan laajentuessa. Yritys valmistaa erikoistyöstökoneita
ja materiaalinkäsittelylaitteita teollisuuteen. Teollisuusautomaatioasiakkaina ovat lähes
Kasvuyrityksen
kaikki Kaavin teollisuusyritykset, ja lisäksi yrityksen markkina-alue on koko Suomi ja
JR-Mikro
toimitilat ja
elektroniikkavalmistuksen osalta Viro, USA ja Australia. Tavoite- ja toteumatyöllistyvyys
koneita 2017
2hlö.
8.3.2017
Maamuurahaisten liikeideana sähkö- ja tiedonsiirtokaapeliverkkojen rakentaminen maahan
Investointi
Maamuurahaiset tiedonsiirtokaapeli ja entisten verkkojen purkaminen. Yhtiö työllistää kokoaikaisesti vähintään kaksi ihmistä ja
osa-aikaisesti useamman. Tavoitetyöllistyvyys 3 hlö.
Oy
verkkojen
rakentamiseen
22.2.2017

Tienpolvi Ky

EventEM Oy

Hankenimi

Toteutusalku
pvm

Hevosavusteinen työ- ja yksilövalmennus on tarkoitus toteuttaa Tienpolvien hevostilalla.
Hevosavusteinen
Hevostilaa pitää muuttaa vastaamaan yritystoiminnan tarpeita. Talliin on rakennettava
työ- ja
pakolliset sosiaali- ja tau-kotilat ja wc. Lisäksi tallialueen paikoitustilaa laajennetaan ja
yksilövalmennukse
tallialueen yleisilmettä siistitään ja kunnostetaan. Tavoitetyöllistyvyys 3 hlö.
n investoinnit

Hankkeen
kustannusarvio

Toteutusloppup Myönnetty
vm
avustus

12.12.2017

19 475

19 475

28.12.2017

30 450

87 000

2.10.2017

7 000

20 000

10.1.2017

28 277

80 790

10.3.2017

33 380

35 580

13.3.2017

31 287

89 393

MEvent Oy:n toimintaidea on tuoda kaikki erilaisten tapahtumien järjestäjien ja tuottajien
tarvitsemat palvelut yhteen, olipa kyseessä sitten ammattituottaja, harrastaja tai
yrityksessä tapahtuman organisoinnista vastaava henkilö, joka tapahtumaa on
järjestämässä. MEvent on uusi tapahtuma-alan verkosto- ja yhteismarkkinointipalvelu
MEvent on digitaalinenpalvelualusta, virtuaalinen kauppakeskus tapahtuma-alan toimijoille,
Mevent - uusi
mutta myös paljon muuta. MEvent järjestää yhteisiä tilaisuuksia esim. koulutuksia,
tapahtuma-alan
verkostoitumista yms. MEventin tavoite on lisätä jäseniensä näkyvyyttä ja tuoda sitä kautta
verkosto- ja
lisää asiakkaita, sekä lisätä alan toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Ja toisaalta helpottaa
makrkinointipalvel
tapahtuman järjestäjää löytämään kattavan sisällön tapahtumaansa helposti. Palvelu toimii
u
koko Suomen alueella, joten samasta palvelusta löydät laajan kattauksen toimijoita ympäri
suomea, mutta mahdollisuus on myös etsiä tekijät ja palvelujen tarjoajat
paikkakuntakohtaisesti.

Hankkeen tavoitteena on vilkastuttaa maaseutua ja kuolevaa kyläyhteisöä,
tarjota kylän sekä lähiympäristön asukkaille erilaisia tapahtumia, virikkeitä ja yhdistää
kyläläisiä, monipuolistaa maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia ja lisätä lähituotteiden
kysyntää ja myyntiä. Maatilapuoti mahdollistaa alueen pientuottajien tuotteiden jakelun
RR
Jännevirran kylän keskitetysti ja lisää tietoisuutta luomu- ja lähiruoasta. Kasvatamme harraste- ja kotieläimiä
Homing&Gardeni
maatilapuolti inv (lampaat, vuohet, kanat, kanit) voidaksemme tarjota elämyksellisen paikan ja ympäristön
ng
pysähdykseen maakunnista Kuopioon matkaaville ihmisille. Järjestämme kesäleirejä
koululaisille maaseudulla, jossa lapset pääsevät osallistumaan eläinten hoitoon ja tilan
töihin koulujen loma-aikoina.

8.8.2018
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Hakemustyyppi

18

19

20

21

22

23

Toteutuskunta

Hakija

Hankenimi

Toteutusalku
pvm

Julkinen_kuvaus
Siilinjärvellä vuodesta 1996 toiminut monialayrittäjä (toimialat; ATK-ala ja mainos- ja
markkinointipalvelut) vuokraa Siilinjärven kunnalta tontin, jolle rakennetaan uudet
Yritystuki
Tieto ja Kone Tieto ja Kone
toimitilat. Tavoitteena on palkata yksi lisähenkilö investoinnin toteuduttua. Uudet tuotteet:
Siilinjärvi
kiinteistöt Oy kiinteistöt
(investointi)
Yritys pystyy tekemään auton mainosteippauksia ja yliteippauksia pienistä autoista kuormaautoihin asti, mitä ei nykyisellään pysty tekemään.
20.6.2017
Lähi- ja luomutuotteiden sekä sisustustuotteiden myynti kauniissa elämyksellisessä
ympäristössä maaseudulla. Tilapuodissa/maatilatorilla myytävänä lähialueiden tuottajien
tuotteita sekä oman tilan valmistamia herkkuja ja leivonnaisia. Kesäisin puodissa toimii
RR
Jännevirran kylän pieni kesäkahvila ja kioski. Tavoitteena lähituotteiden kysynnän ja myynnin lisääminen ja
Yritystuki
Kuopio
Homing&Gardeni maatilapuoti
toimittaminen keskitetysti myyntiin maatilapuotiin sekä muihin toimipisteisiin sekä tarjota
(perustamistuki)
ng
perustaminen
lähialueen pienyrittäjille kauppapaikka omille tuotteilleen. Myös oma tuotantoa. Lasten
kesäleiri- ja kurssitoimintaa viikonloppuisin ja loma-aikoina, jolloin lapsilla on mahdollisuus
tutustua maatilan töihin ja osallistua eläinten hoitoon. Tavoitetyöllistyvyys 2 hlö.
13.3.2017
Maaningalla vuodesta 2010 toiminut grilliyritys Veskun grilli laajentaa ja kehittää
toimintaansa matkailun ruokapalvelutoiminnoiksi. Yyritys rakentaa omistuksessaan olevalle
tontille uuden rakennuksen. Sen sijainti on hyvä; keskellä Maaningan kylää, kylän läpikulYritystuki
Kuopio
Veskun Grilli Oy Uusi Veskun grilli kevan tien varrella, ja siitä on lyhyt matka päätielle sekä vierasvenesatamaan. Myös
(investointi)
tanssipaikka Maaningan kasinolle on vain parin kilometrin matka. Tarkoituksena on
rakentaa nykyaikaiset, ravintola- ja ruokapalvelutoimintaan tarkoituksenmukaiset uudet
toimitilat, jossa panostetaan asiakkaiden viihtyvyyteen sekä tilojen toimivuuteen.
19.6.2017
Tavoitetyöllistyvyys 3 hlö.
Elämyskuljetuspalvelujen tuottaminen talvikuukausina rinnekuljetusvaunun avulla
Tahkovuorella. Lisäksi iltaravintolatoiminnan saatavuuden parantaminen.
Rinnekuljetusvaunun hankinta, elämyspalvelujen kehittäminen, tarjooman
Yritystuki
Kuopio/Tahk
Savonka Oy
Panorama Kabiini monipuolistaminen ja iltaravintolatoiminnan saatavuuden parantaminen. Panorama Bar on
(investointi) o
Tahkon rinteiden huipulla toimiva elämysrinneravintola, se on maiseman ihailijan
unelmapaikka, joka palvelee päivisin laskettelevia asiakkaita ja tällä hetkellä iltaisin
tilausravintolana. Tavoitetyöllistyvyys 12 hlö.
3.10.2017
Kuopion eteläpuolella, Haminalahdessa toimintansa 2018 aloittava yritys. Yritykselle on
tarkoitus rakentaa ympärivuotiseen käyttöön pihamyymälä sisustustuotteille. Pihamyymälässä on tarkoitus myydä yrityksen omia sekä muiden lähialuiden käsityötoimijoiden sisustustuotteita. Tavoitteena on yksi sisustajan matkakohteena oleva sisustus
Yritystuki
Desing Tallilyhty Tallilyhdyn aitta
myymälä. Kohde on hyvien kulkuyhteyksien varrella n. 2 km Kuopion moottoritieltä
Kuopio
Oy
puoti
(investointi)
Karttulan tietä Haminalahteen. Yrityksen tuotteet: Sisustustekstiilit, piensisustustavarat,
puusta valmistettuja tuotteita ja valaisimet. Kierrätysidea on yrityksen toimintaa.
Kunnostan ja tuunailen vanhoja huonekaluja ja tavaroita joita jälleen myydään. Yrityksen
palvelutuote on sisustussuunnittelu. Tavoitetyöllistyvyys 2 hlö.
18.10.2017
Siilinjärvellä 2017 aloittava yritys toimialana Messujen ja kongressien järjestäminen.
Yhteenveto tuotteista ja palveluista: Yrityksen palvelutarjonta tulee aluksi muodostumaan
kahdesta rekrytointi-, koulutus- ja yrittäjyyskiertueesta, joista toinen järjestetään keväisin
Yritystuki
ja toinen syksyisin. Eli kyseessä on jo neljä kertaa toteutetut Mega- ja Syys-tärskyt, jotka
Siilinjärvi
Filysium Oy
Filysium Oy
tullaan jatkossa toteuttamaan yrittäjävetoisesti Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Visio
(kokeiluraha)
yrityksestä Viiden vuoden sisällä Megatärskyt tullaan tuntemaan Suomen tunnetuimpana ja
vaikuttavimpana ura-, koulutus- ja yrittäjyyskiertueena. Tavoitetyöllistyvyys 2 hlö.
4.10.2017

Toteutusloppup Myönnetty
vm
avustus

8.2.2018

Hankkeen
kustannusarvio

103 297

295 135

14 955

20 405

105 420

301199,0

27 650

79000

13 250

37858

10 000

10000

8.8.2018
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Hakemustyyppi

24

25

26

27

28

Toteutuskunta

Yritystuki
Kuopio
(perustamistuki)

Yritystuki
Rautavaara
(investointituki)

Yritystuki
Kuopio
(investointituki)

Yritystuki
Siilinjärvi
(investointituki)

Yritystuki

Tuusniemi

Yritystuet yhteensä:
Kaikki strategian painopistettä 1
(Elinkeinotoiminnan kehittäminen,
innovaatioiden ja osaamisen
lisääminen) toteuttavat hankkeet
yhteensä:

Hakija

Hankenimi

Riemuliikunta Oy

Tahko
SuperCorner

LVI-Karmitsa Oy Latukone

Julkinen_kuvaus
Riemuliikunta Oy on aloittamassa sisäliikuntapuiston suunniittelun Tahkolle. Hanke on
tarkoitus toteuttaa SuperPark aktiviteettipuistojen liike-idealla ja toimintalogiikalla. Sitä
varten on tarkoitus solmia franchising sopimus kesäkuun aikana. Samoin on tarkoitus
solmia tilanvuokra ja yhteistyösopimus Tahko Span kanssa. Hankkeen suunnittelu
käynnistyy heinäkuussa ja rakentaminen tapahtuu loka - marraskuussa. Puisto on tarkoitus
avata yleisölle 1.12.2017. Tavoitetyöllistyvyys 4 hlö.
LVI-Karmitsa Oy on toimiva monialayritys (LVIS- ja rakennusala, isännöinti- ja tilitoimistopalvelut). Yritys laajentaa palveluitaan asiakaskysynnän perusteella moottorikelkkareittien ja hiihtolatujen talvikunnossapitoon Rautavaaralla. Kohderyhmää ovat kaikki
Rautavaaralla hiihtävät sekä moottorikelkkailevat ihmiset. Moottorikelkkareittejä hoidetaan
myös Lumisavon/Nilsiän alueella. 2 vuoden sopimuskausi alkaa 1.1.2018.
Tavoitetyöllistyvyys 5 hlö.

Yhdistelmäkoneen hankinta. Toimiva yritys Kuopion Riistavedellä. Koneen avulla aloi-tetaan
perinteisten ovien ja ikkunoiden valmistus, sekä oman huonekalu- ja keittiömal-liston
Kalusteveistämö Yhdistelmäkoneen
valmistus. Liikevaihdon kasvattaminen 9000€. Lisäksi työntekijän työllistymisen
A. Kolari
hankinta
turvaaminen.

Toteutusalku
pvm

Hankkeen
kustannusarvio

Toteutusloppup Myönnetty
vm
avustus

31.5.2017

35 000

40986

22.11.2017

49 000

140000

10 150

29000

126 786

362247

6 433

18380

818 945

2 091 766

1 417 756

2 882 596

19.12.2017
Matkailu- ja elämyspalvelu investointi Siilinjärvi-Kuopio alueelle. Tuotamme yrityksille ja
matkailijoille elämyksellisiä, ohjattuja seikkailuita sähkömaas-topyörillä kauniissa PohjoisSavon luonnossa. Järjestämme viikoittain säännöllistä ja edullista ns. "Ride-out" toimintaa,
e-Fun Adventure Matkailu- ja
joka mahdollistaa lajiin tutustumisen ja harrastamisen ilman oman pyörän hankintaa.
Oy
elämyspalvelu
Yhteistyökumppaneidemme kautta järjestämme myös halutun tasoiset kokous- ja
saunatilat, sekä cateringpalvelut. Operoimme asiakasläh-töisesti, menemme minne asiakas
haluaa. Tavoitetyöllistyvyys 3 hlö.
20.12.2017
Perhekodin
Ulkoverhouksen korjaus ja välinevaraston hankinta parantavat perhekodin
toiminnallisuuden toiminnallisuuden laatua,viihtyisyyttä, turvallisuutta ja lämmöneristystä.
Perhekoti Räty Ky ja energiatehokkuuden
1.3.2018
tehostaminen

5.6.2018

