ProMatkailu – hankkeen yrityskirje 4.6.2012

Hyvää kesää Matkailutoimija!
Matkailun kuulumisia
Vuonna 2011 majoituspalvelujen kysyntä kasvoi
Suomessa 4 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisvuorokausien määrässä ylitettiin vuoden 2009
taantumaa edeltänyt taso. Edellisvuodesta poiketen kasvun veturina oli tällä kertaa ulkomaisen
kysynnän kasvu. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 10 prosenttia, kun samaan
aikaan kotimaisten matkailijoiden yöpymisten
määrän kasvu jäi maltilliseen kahteen prosenttiin.
Yöpymisten yli 10 prosentin kasvuun yllettiin
Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan
maakunnissa. Vuonna 2011 Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 20,0 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista 14,5 miljoonaa oli kotimaisten ja 5,5
miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä.
Lähde: tilastokeskus.
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Markkinointimateriaali kuntoon
Markkinointimateriaalin, kuten mainosten ja esitteiden, tulee kuvata realistisesti tarjottavia toimintoja ja palveluita. Markkinointimateriaalista
tulee ilmetä se, kenelle tapahtuma on tarkoitettu.
Markkinointimateriaalissa esitetyn kuvamateriaalin tulee olla todellisilta suorituspaikoilta. Markkinoinnissa ei saa yllyttää lainvastaiseen toimintaan
tai turvallisuusmääräysten sivuuttamiseen. Täten
kuvissa esiintyvillä henkilöillä tulee olla toimintaan tarkoitetut henkilönsuojaimet kuten pelastusliivit ja kuvien toimintapaikoissa on käytettävä
asianmukaisia ja tarpeellisia turvallisuusvälineitä.

Maaseudun makuja Gastro –
opintomatkalla
Maaliskuisena tiistaina lähti Kososen bussi Savonlinnasta kohti Kymenlaaksoa ja Itä-Uuttamaata.
Kun loputkin matkalaiset oli saatu kyytiin Heinolan Tähtihovista, suuntasimme kohti Liha REM
Oy:n pienteurastamoa. Uudet nykyaikaiset tilat

Iitin Kausalassa on rakennettu vuonna 2009. Teurastamo vastaanottaa sikoja, nautoja, lampaita ja
hevosia sekä tarhattua ja luonnonvaraista riistaa.
Suomalaisia elintarvikkeita venäläisen Lendketjun valikoimiin
Matkailutilalla Lomakivessä saimme kuulla kehityspäällikkö Tuula Revon esityksen suomalaisten
elintarvikkeiden markkinoista venäläisessä Lendkauppaketjussa. Tuula Repo kertoi, että yhteys
venäläisen kauppaketjun ja suomalaisten välille
on syntynyt ProAgria Kymenlaakson välityksellä.
Kaakkois-Suomen elintarvikeyritysten kanssa on
jo useamman vuoden ajan haettu venäläisistä
uutta asiakaskuntaa. Eteneminen on viimeisen
vuoden aikana ollut varsin ripeää ja nyt tämä
viennin käynnistyminen on merkittävä päänavaus
kuluttajien tavoittamiseksi Pietarissa ja muualla
Venäjällä. Lendin sopimuskumppanina Kouvolan
vientikeskuksen tavaraliikenteestä vastaa Viawest
Oy.
Idyllisiä kartanoyrityksiä
Iltapäivällä vierailimme Porvoon seudun kartanoyrityksissä. Malmgårdin kartano tuottaa itse luomuviljaa ja olutta. Panimon tuotteiden valmistuksessa käytetään kotimaista ohramallasta, kartanon omaa viljaa ja vesivoimaa sekä oman lähteen
raikasta vettä. Oluet ovat lisäaineettomia ja suodattamattomia. Erikoisuutena Malmgård tuottaa
vanhoja viljalajikkeita, kuten emmeriä ja spelttiä.
Huomattavasti pienempi kartano ja yritys on
Hommanäsin kartano, kruunutila 1700-luvulta.
Nautimme maittavat sienipiiraat ja salaatit Porvoon saariston maalaismaisemassa kuvataiteen
ympäröimänä. Hommanäs on tunnettu perinteisistä lisäaineettomista herkuistaan, kuten mehuista, hilloista ja hyytelöistä.
Vankilayön jälkeen Gastromessuille
Monipuolisen päivän päätteeksi majoituimme
Katajanokan vankilana aiemmin toimineeseen
hotelliin. Aamulla jatkoimme Helsingin keskustan
Lähiruokatorin kautta Gastro-messuille. Gastromessujen yhteydessä tarjottiin mahdollisuus osallistua Lisää luomua ammattikeittiöihin! –
seminaariin.

Sikalan osakkeita kaupan
Kotimatkalla
poikkesimme
vielä
Heilalähiruokatorille Heinolaan, jossa Benjamin Lihatorin yrittäjä Ismo Eerola kertoi yrityksestään ja
tuotteistaan. Benjamin Lihatori on Maakuntien
Parhaat – tunnuksen saanut korkeasta laadusta ja
kotimaisuudesta tunnettu yritys, jonka naudan- ja
lampaanliha tuotetaan lähiseutujen lihatiloilla.
Benjamin Lihatori on rahoittanut uutta sikalarakennustaan erikoisella tavalla. Ruuantuotannosta
kiinnostuneet kansalaiset voivat tukea kotimaista
ruoantuotantoa ostamalla Benjamin Lihatorin
osakkeita. Tällä hetkellä sikalalla on jo sen isännän Ismo Eerolan lisäksi 110 osakasta.
Marja Hämäläinen majoittaa Mikkelissä
Mukanamme opintomatkalla oli Marja Hämäläinen, joka on vastikään aloittanut Marjan Matkakodin yrittäjänä Mikkelin vanhalla kasarmialueella. Marja kirjoitti opintomatkasta blogissaan:
”Olen osallistunut moneen ProAgrian järjestämään juttuun. Ensin vaikuttajanaisille tarkoitettuihin koulutuksiin, jotka kaikki ovat antaneet
eväitä myös tähän nykyiseen tekemiseen. Nyt pari
viikkoa sitten olin mukana hauskassa porukassa
maaseudun matkailu- ja elintarvikeyrittäjien tutustumismatkalla Etelä-Suomessa. Vierailimme
useissa alan yrityksissä (mm. Lomakivi, Liha- Rem,
Hommanäs, Benjamin Maatilatori, Malmgård)
sekä puhtaaseen tuottamiseen ja lähiruokaan
erikoistuneessa ”Eat- and Joy” – myymälässä
Helsingissä. Yhteinen nimittäjä kaikille upeille
yrittäjille oli usko ja innostus omaan tekemiseen.
Ammattiylpeys ja tietty nöyryys yhtä aikaa. Samanlaisella asenteella haluan viedä Matkakotia
eteenpäin. Tunnen sydämessäni, että tämä on nyt
”se mun juttu”, vaikka lopullinen päämäärä hämärän peitossa onkin. Toivottavasti osaan perille.
Loppukevennys; Yö sillä reissulla menikin yhden
Kirsin kanssa sellissä Katajanokalla, mutta aamulla päästiin kuitenkin Gastro- messuille. Ennen kuin
pidin varani, olin jo ostanut kahvinkeittimen ja
tiskikoneen. Luulen saaneeni halvalla, kun tarjosivat ilmaista kahvia ja ruokaa kaupan päälle...
olenkohan Sulo Vilenin serkku?”

Syksyn matkailuinfot, teemapäivät ja opintomatka
Syksyn matkailuinfoissa esitellään ajankohtaisia
asioita toimialalta. Ensimmäinen info käsittelee
reitistöjä ja toisessa infossa käsitellään yritysten
kehittämistä ja syksyn viimeinen info on suunnattu matkailuyrittäjille, jotka tarjoavat myös ruokapalveluita.

Matkailuinfo
21.11. Rantasalmi
Infossa perehdytään matkailuyrityksen kehittämiseen. Lisäksi rahoittajat kertovat eri tukimahdollisuuksista.
Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilua varten ilmoittaudu viimeistään 14.11.

Bed&breakfast info
27.11. Mikkeli

Teemapäivät aloitetaan syyskuussa talouspäivällä, jossa käydään läpi yrityksen kannattavuuteen
ja talouteen liittyviä toimenpiteitä. Marraskuussa
perehdytään johtamiseen ja työsopimuksiin.
Kolmipäiväinen opintomatka Kainuuseen tutustuttaa laajasti eri maaseutumatkailukohteisiin ja
teemoihin.
Lisäksi Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke järjestää teemapäivät
pienyrittäjyydestä.
Seuraa myös kotisivujemme tapahtumailmoituksia: www.proagria.fi/etela-savo > Tapahtumat
Ilmoittautumiset tilaisuuksiin:
marjo.h.laitinen@proagria.fi tai p. 0400 261 094.

INFOT
Reitistöinfo
2.10. Mikkeli
Matkailijat
haluavat yhtä
enemmän
elämyksiä
mökkilomillaan. Yhtenä virkistysvaihtoehtona on
erilaisiin
matkailuja
ulkoilu/retkeily/virkistysreitteihin tutustuminen. Yrittäjien on hyvä tietää lähistöllä olevat reitit, sillä
niitä voi käyttää hyväksi markkinoinnissa.
Infossa esitetään alueen reitistöä, annetaan tietoa mistä löytyvät sopivat kartat, miten omaa
reitistöä voi suunnitella sekä miten ohjelmapalveluyritykset voivat lisätä myyntiä hyödyntämällä
mm. mobiilisia palveluita
Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilua varten ilmoittaudu viimeistään 25.9.

Tilaisuudessa
annetaan
tietoa
(Bed&breakfast)
aamiaismajoitustoiminnan
suunnittelusta, siihen liittyvästä lainsäädännöstä
ja toiminnan erityispiirteistä. Esimerkkilaskelmien
avulla tarkastellaan tämän usein pienimuotoisen
ja kausiluonteisen toiminnan kannattavuuden
edellytyksiä.
Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilua varten ilmoittaudu viimeistään 16.11.

TEEMAPÄIVÄT
Matkailuyrityksen talouspäivä
19.9. Juva
Päivän aikana perehdytään esimerkkilaskelmien
avulla investointien edellyttämään minimiliikevaihtotarpeeseen ja toiminnan kannattavuuteen
vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi tarkastellaan taseen
muodostumista, merkitystä sekä vaihtelua yritystoiminnan eri vaiheissa ja tilanteissa.
Teemapäivän hinta 60 € + alv. Ilmoittaudu viimeistään 14.9.

Maaseutuyrittäjien esimiesvalmennus
3 päivää
Yrittäjän arki muuttuu esimieheksi siirryttäessä ja
palkattu henkilöstö on helpottamassa yrittäjän
arkea. Tällöin pitää tuntea mm. esimiehen työsuojeluvastuu ja työehtosopimusjärjestelmä.
Valmennus antaa osallistuville perusvalmiudet ja
työkalut toimia esimiehenä maaseutuyrityksessä.
Päivien tarkempi ohjelma täsmentyy myöhemmin. Päivät järjestetään yhteistyössä HYMYhankkeen kanssa.

Pienyritystoiminnan mahdollisuudet maaseudulla
1.11. Savonlinna, 14.11. Haukivuori
ProAgria Etelä-Savo järjestää tilaisuuksia uuden
pienyritystoiminnan aloittamista tai tuotantosuunnan muutosta harkitseville henkilöille. Tilaisuuksissa tarkastellaan pienyritystoiminnassa
huomioitavia asioita ja käydään läpi tuotantosuuntien (urakointi, hevoset, bioenergia, mökkitalkkarit, elintarvikkeet ja ruokapalvelut) erityispiirteitä. Päivän aikana saat toimialakohtaista
tietoa mm. hinnoittelusta, markkinoinnista ja
tulevaisuuden näkymistä. Tilaisuudet sopivat
myös toiminnan jo aloittaneille.
Päivän hintaan sisältyy halutessasi myös neuvojan
tekemä yrityskäynti. Käynnin aikana kartoitetaan
yrityksesi tulevaisuuden suunnitelmia ja pohditaan jatkotoimenpiteitä. Saadut tulokset kirjataan
asiakkaalle toimitettavaan raporttipohjaan.
Teemapäivän hinta on 25 € + alv. Ilmoittautuminen Savonlinnan tilaisuuteen viimeistään 26.10.
ja Haukivuoren tilaisuuteen 8.11.

OPINTOMATKA
ProMatkailu-hankkeen kolmepäiväinen opintomatka järjestetään lokakuun puolessa välissä ti-to
16 - 18.10.2012. Opintoretki suuntautuu PohjoisSavoon ja Kainuuseen. Tutustumme mm. vuokramökkikohteisiin, ohjelmapalveluihin sekä ruokapalveluyrityksiin. Tuttuun tapaan käsitellään
myös ajankohtaisia matkailun teemoja mm. energia-asiat, yhteistyöverkostot.
Opintomatkan ohjelman valmistuttua siitä tiedotetaan erikseen.
Lisätietoja Tarja Pajari
p. 0400- 183 064 tai
tarja.pajari@proagria.fi

Loma-asuntomessut
Kahdelle juhannuksen jälkeiselle viikolle ajoittuvat Loma-asuntomessut nousevat Lappeenrannan
Rauhaan, historiallisesti merkittävälle alueelle,
jossa oli jo noin 100 vuotta sitten hotelli ja kylpylä.

Järjestyksessään
kymmenensien
Lomaasuntomessujen 21 messukohteen rakentajista
kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat talotehtaita tai
kiinteistöyhtiöitä. Tulevilla Loma-asuntomessuilla
nähdään muun muassa puu-, hirsi- ja kivirakenteisia loma-asuntoja. Lisäksi messualueen rannassa on 1940-luvun lopulla rakennettu sauna, joka
peruskorjataan messujen näyttelykohteeksi.
Messut tarjoavat myös mahdollisuuden tutustua
suomalaisiin saunoihin entistä monipuolisemmin
ja kattavammin Loma-asuntomessujen Saunamaailmassa.
Tapahtuman teemat ovat:
loma-asuminen palveluiden äärellä Saimaan rannalla
energiatehokas ja ekologinen rakentaminen ja sisustaminen
monipuolinen piha- ja saunarakentaminen
Loma-asuntomessut
Lappeenrannassa
ovat
avoinna 25.6.-8.7.2012 päivittäin klo 10-18.

Elävä maaseutu 2012-messut
Tervetuloa mukaan 9.-11.11.2012 pidettäville
ELMA 2012-messuille!
Kutsumaakuntana haluamme näkyä messuilla
kattavasti tuoden ainutlaatuiset elintarvikkeet,
design-tuotteet ja muut eteläsavolaiset elämykset ”saman katon alle” – Etelä-Savon maakunnan
yhteiselle osastolle.
Mukana on jo noin 40 yritystä, mutta huikeasta
500 neliömetrin näyttelytilasta on vielä vara räätälöidä itse kullekin sopivan kokoinen osasto!
ELMAn kanssa samaan aikaan pyörivät Kädentaito-, Metsä-, OutletExpo- ja Lemmikkimessut. Tämän tapahtumakokonaisuuden kävijämäärä on yli
50 000.
Osastollemme on mielenkiintoisten näytteilleasettajien lisäksi tulossa Etelä-Savon Keittiömestareiden ylläpitämä Gourmet-ravintola ja
ohjelmalava, johon pyrimme järjestämään erilaista ohjelmaa jokaiselle messupäivälle. Ei kannata
siis epäröidä tulla osaksi tätä näyttävää kokonaisuutta!

Liikkuva näyttely
Omia tuotteita, taitoa ja osaamista voi tuoda
esille myös kesän ja syksyn aikana liikkuvassa
näyttelyssämme, joka pyritään käynnistämään
heti juhannuksen jälkeen. Tapahtumista otetaan
ehdotuksia vastaan. Kesän aikana kierrettäviä
paikkoja alustavasti:
to 28.6. Puumala-päivä, Puumala
pe-su 6.-8.7. Sulkavan Suursoudut, Sulkava
ma-to 16.–19.7. Mikkelin tori
la-su 21.–22.7. Kuninkuusravit, Mikkeli
HUOM! Liikkuvasta näyttelystä myyntitilaa omille
tuotteille voi varata jo NYT!

-Elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksynnästä
on siirrytty ilmoitusmenettelyyn. Jatkossa toimija siis tekee elintarvikevalvontaviranomaisille
ilmoituksen elintarvikehuoneistosta ennen toimintansa aloittamista. Ensimmäinen tarkastus
tiloihin tehdään vasta toiminnan käynnistyttyä.
(Poikkeuksena eläimistä saatavia elintarvikkeita
käsittelevät laitokset)

K-market-kiertue
Nyt eteläsavolaisilla elintarviketuotteilla on mahdollisuus saada tilaa myös pääkaupunkiseudun Ksupermarkettien hyllyiltä. K-supermarketit ottavat syksyn liikkuvan näyttelyn tuotteet omiin
tuotevalikoimiinsa myyntiin. Kiertue alkaa kaksipäiväisesti
14.–15.9.
Kellokosken
Ksupermarketista ja jatkuu lokakuulle saakka.
Muut päivämäärät ja K-kaupat tulevat tietoon
lähiaikoina. K-market-kiertueellakin on tarkoitus
yhdistää design- ja käsityöelementit elintarviketuotteiden oheen, joten myös design-tuotteiden
myyntiä tehdään kiertueen aikana liikkuvasta
näyttelystä käsin.

-Elintarvikealan toimijan on jatkossa julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova asiakirja.
Näin viranomaisten tekemän valvonnan tulokset
tulevat näkyviin myös kuluttajille ja asiakkaille
lisäten toiminnan avoimuutta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Mari Martikainen, mari.martikainen@miset.fi tai
p. 044 794 5693

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt
uudistuivat
Kansallinen elintarvikehygienialainsäädäntö on
uudistunut. Viime vuoden syyskuussa voimaan
tullut lakimuutos ja vuoden 2012 alussa annetut
sitä täydentävät asetukset painottavat elintarvikelain riskiperusteista soveltamista. Lain tavoitteena on tätä kautta myös keventää elintarvikeyritysten byrokratiataakkaa ja erityisesti lisätä
valvonnan avoimuutta.
Majoitus- ja ravitsemisalalla toimivia yrityksiä
koskevat keskeisimmät lakimuutokset ovat:

-Omavalvontasuunnitelmaa ei enää hyväksytä.
Yrityksellä on kuitenkin edelleen vastuu toimintaan nähden riittävän omavalvonnan toteuttamisesta.

Muutokset merkitsevät niin valvontaviranomaisten kuin yritystenkin hallinnollisen taakan keventymistä ja tietynkaltaisen ”luottamuksen” lisääntymistä. Toisaalta toimijan oma vastuu korostuu
erityisesti omavalvonnan toimivuuden osalta ja
toiminnan aloittamisvaiheessa.
Lisätietoja elintarvikkeiden uudistuneista hygieniasäännöistä saa Eviran sivuilta www.evira.fi.
Ruoka-Suomi on myös julkaissut käytännönläheisen oppaan keskeisistä sääntömuutoksista. Oppaan voi ladata maksutta seuraavasta linkistä:
http://www.tkk.utu.fi/extkk/ruokasuomi/oppaat/
oppaat_elintarvikehygieniasaannokset_2012.pdf

Jatkossa Oivahymy kertoo asiakkaille, kuinka hyvin yrityksen elintarvikehygieniaan liittyvät asiat
on hoidettu.
Kirsi Mutka-Paintola
kotitalous- ja yritysneuvoja
p. 040 579 6330

Huolehdi asiakkaistasi - sijoita
toimivaan vesihuoltoon

Tuula Pirttimäki, p. 044 799 5465, tuula.pirttimaki@pieksamaki.fi (Heinävesi, Joroinen,
Juva, Kangasniemi ja Pieksämäki)

Puhdas luonto ja vesistöt ovat suuri kilpailuvaltti
meillä Etelä-Savossa. Maaseutuyrittäjien kannattaakin sijoittaa hyvään jätevesien käsittelyyn, jolla
turvataan ympäristötietoisille asiakkaille puhtaat
vesistöt myös tulevaisuudessa. Jokainen kiinteistön omistaja ja haltija on vastuussa kiinteistönsä
vesihuollosta. Jos nykyinen järjestelmä ei täytä
asetuksen vaatimuksia, kannattaa uudistamisprosessi aloittaa selvittämällä, onko nyt tai lähitulevaisuudessa mahdollista liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon/vesiosuuskuntaan. Jos jäljelle jää
kiinteistökohtainen vaihtoehto, tulee se saattaa
ajantasaiseksi 15.3.2016 mennessä.

EcoStart – konsultointipalvelu

Erityiskohteiden, kuten maitotilojen sekä majoitus- ja ravintolapalveluiden, suunnittelussa tulee
huomioida erityisesti syntyvän jäteveden koostumus ja määrä sekä mahdolliset kuormituspiikit.
Jokainen yritys vaatii aina tapauskohtaisen tarkastelun, ja tämän vuoksi asiantuntevan suunnittelijan palkkaaminen on tärkeää. Jätevesien käsittelyn lisäksi tulee pitää huolta talousvesikaivosta
– hyvälaatuista vettä tulee olla riittävästi saatavilla. Lisäksi kaivoveden mahdolliset riskitekijät on
hyvä tunnistaa.
Kaksivuotien tiedonvälityshanke (2012-2013)
Omavesi-hanke tarjoaa ilmaista ja puolueetonta
vesihuoltoneuvontaa maaseudun yrittäjille ja
asukkaille. Neuvojan voit pyytää kartoittamaan
yrityksesi vesihuoltotilanteen ja kertomaan vesihuollon järjestämisen vaihtoehdoista. Hankkeen
rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto ja valtio (75 %) sekä EteläSavon kunnat (25 %). Rahoituksen hankkeelle on
myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Kartoituskäynnit ovat maksuttomia!
Ota yhteyttä jätevesineuvojiin:
Teemu Oittinen, p. 044 417 4688, teemu.oittinen@savonlinna.fi (Enonkoski, Kerimäki,
Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava)
Kaisa Helaakoski, p. 050 311 7135, kaisa.helaakoski@mikkeli.fi (Hirvensalmi, Mikkeli,
Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina)

Kevennetty
ympäristöjärjestelmä pkyritysten käyttöön
EcoStart-ympäristöjärjestelmä on ELY-keskusten
konsultointipalvelu, jonka avulla yritys saa ympäristöalan asiantuntijan käyttöönsä. Asiantuntijan
avulla yritys käy systemaattisesti läpi yrityksen
toimintaan liittyvät ympäristönäkökohdat ja niiden pohjalta laaditaan ympäristöohjelma päämäärineen ja tavoitteineen.
Toiminnan tehostaminen jo suhteellisin pienin
panoksin voi vaikuttaa esimerkiksi jätehuoltokustannusten ja energiankulutuksen pienenemiseen
sekä materiaalitehokkuuden parantumiseen.
Lisää tietoa EcoStartista: www.ecostart.fi.

Yritystoiminnan rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa
Maaseudun kehittämisohjelman mukaisiin yritysten investointeihin, kehittämiseen ja käynnistämiseen voidaan myöntää rahoitusta vuoden 2013
loppuun saakka. Investointien ja kehittämistoimien tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun
mennessä. Yritysten toiminnan kehittämiseen voi
saada tukea 50 % tukikelpoisista kustannuksista.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ulkopuolinen
asiantuntija-apu tuotekehitykseen, palvelujen
kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun yms.
Yrityksen aloittaessa toimintaansa tai laajentaessa merkittävästi, voi tukea saada ensimmäisten
vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin 50
%. Investointeihin (rakentaminen sekä koneet ja
laitteet) voi saada 35 % avustusta tukikelpoisista,
kohtuullisista kustannuksista. Mikäli Finnvera on
mukana kohteen rahoituksessa lainalla tai takauksella, se alentaa myönnettävän avustuksen
määrää yleensä muutamalla prosenttiyksiköllä.

Yritys on tukikelpoinen kun se sijaitsee maaseudulla, työllistää alle 10 henkilöä, toiminta on kannattavaa ja yrittäjä on täysi-ikäinen mutta kuitenkin alle 63-vuotias. Rahoituksen myöntäminen
perustuu maaseutuyritysten rahoittamista koskeviin säädöksiin. Rahoitusta ohjaa alueellinen maaseutusuunnitelma, jossa on mainittu alueen maaseudun kehittämisen painopistealueet. Lisäksi
Etelä-Savo ELY-keskus on julkaissut keväällä 2011
rahoituslinjaukset, joissa on mm. toimialakohtaisia rajoituksia rahoituksen myöntämiseen. Matkailuyrityksiä koskee mm. linjaus, että yrityksellä
täytyy vuokraustoiminnassa olla vähintään kolme
vuokramökkiä. Aloittavan yrityksen kohdalla tämä
tarkoittaa, että liiketoimintasuunnitelmaan on
kirjattu investointien toteutusaikataulu. Mikäli
toteutus tapahtuu vuoden 2014 jälkeen, on investoinnit toteutettava riippumatta siitä millaiset
ovat uuden kauden rahoitusmahdollisuudet.
ELY-keskus on muuttanut
ELY-keskus on muuttanut 18.5.2012 uusiin tilohin. Käyntiosoite on Jääkärinkatu 14, Mikkeli ja
postiosoite on PL 164, 50101 MIKKELI.
Samalla puhepalvelut siirtyivät Elisalle. Nykyinen
vaihdenumeromme on 029 502 4000. Toimihenkilöiden suorat puhelinnumerot vaihtuivat myös
0295-alkuisiksi numeroiksi. Nettsivuiltamme, elykeskus.fi/etela-savo, yhteystiedot-sivustolta, löytyvät toimihenkilöidemme uudet numerot toimintayksiköittäin.
Vanhoihin kutsunumeroihin soitetut puhelut ohjataan automaattisesti uusiin numeroihin elokuun
loppuun saakka.
Outi Kaihola
asiantuntija, yritysrahoitus
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikkö
outi.kaihola@ely-keskus.fi
puh. +358 29 502 4047

Muutoksia yritysneuvontaan
Kirsi Väisänen jättää yritysneuvonnan tehtävät
kesällä.

”Kahdeksan vuoden työrupeaman jälkeen jätän
yritysneuvojan tehtävät ProAgria Etelä-Savossa.
Aloitan työt Vantaalla elokuun alusta Koti-lehden
toimituspäällikön sijaisena. Koti-lehti on Maa- ja
kotitalousnaisten valtakunnallinen järjestölehti,
johon olen kirjoittanut asumisaiheista palstaa jo
neljä vuotta.
Tulin töihin vuoden 2004 Farmarimessuille, kun
muutimme perheen kanssa Mikkeliin. Ajattelin,
että kyllä kai sitä aikansa on vaikka aijan vittaksena. Jos nyt ajattelen tätä aikaa taaksepäin ihan
itsekkäästi, olen työssäni päässyt toteuttamaan
itseäni hyvin monella tavalla. Neuvojana pääsee
lähelle ihmisiä ja heidän suuria suunnitelmiaan,
haaveitaankin. Olen päässyt osalliseksi niistä.
Neuvojana olen saanut esiintyä, oppia uuta, kirjoittaa, sisustaa, ideoida ja neuvotella.
Uskon, että olen osaltani myös voinut auttaa
monia yrittäjiä, maa- ja kotitalousnaisissa mukana olevia ja muitakin maaseudun asukkaita. Olen
tutustunut moneen ja joidenkin kanssa pidetään
virtuaalisti yhteyttä jatkossakin. Olo on haikea.
Hyvästi ystävät, työkaverit, yhteistyökumppanit ja
asiakkaat! Uutta ei löydä jos ei luovu vanhasta.”

Puhelinnumerot muuttuvat
Yritysneuvojien puhelinnumerot muuttuvat, vanhat 020 -alkuiset numerot toimivat vielä vähän
aikaa, mutta tekstiviestit eivät enää kulje. Uudet
numerot ovat jo toiminnassa:

Damski Aarre 040 756 3948
Häkkinen Pekka 0400 381 432
Mutka-Paintola Kirsi 040 579 6330
Mättölä Kirsi 0400 826 789
Pajari Tarja 0400 183064
Penttinen Mikko 0400 256 590
Rönkkönen Virpi 040 186 5374

ProMatkailu –hankkeen rahoittavat Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja
Etelä-Savon ELY-keskus.

