VUOSIKERTOMUS

2017

HENKILÖSTÖ JA HALLITUS
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2017 aikana toimitusjohtaja ja kuusi vakituista työntekijää,
joista yksi henkilö vanhempain- ja hoitovapaalla. Lisäksi työsuhteessa oli määrä- ja osa-aikaisia
työntekijöitä yhteensä yhdeksän henkilöä. Lisäksi hankkeissa, yrityspalveluissa ja yhtiön
muissa erityistarpeissa on hankittu ulkopuolisten asiantuntijoiden palveluita.
Yhtiön strategian mukaisesti yhtiölle palkattiin keväällä 2017 määräaikaiseen tehtävään
uudenlaisella työnimikkeellä oleva innovaattori alueen innovaatiotoiminnan kehittämiseen.
Vuoden 2017 aikana pitkäaikainen työntekijä matkailupäällikkö Tarja Pasanen jäi eläkkeelle.
Loppuvuonna rekrytoitiin uusi matkailupäällikkö, joka aloittaa työt vuoden 2018 alussa.

Henkilöstöpäivä Koirasalmen luontotuvalla

Yhtiökokouksessa huhtikuussa 2017 vahvistettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat yhtiön
yleisen käytännön mukaisesti toimikauden 2016–2018 loppuun (vuoden 2018
yhtiökokoukseen saakka) Esko Pelkonen ja Antti Lahti Kinnulasta, Eeva-Liisa Tobiasson ja
Asko Kauppinen Kivijärveltä, Jorma Toikkanen ja Timo Kemppainen Pihtiputaalta sekä Ilkka
Kemppainen ja Mirja Drake Viitasaarelta. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Asko Kauppisen ja
varapuheenjohtajaksi Jorma Toikkasen. Hallituksen kokouksia pidettiin tilikauden aikana
yhteensä neljätoista kertaa.

Tarja Pasanen jäi eläkkeelle syksyllä 2017

STRATEGIA JA MITTARIT
Witaksen strategia 2017–2020 laadittiin syksyn 2016 aikana ja julkistamistilaisuus järjestettiin helmikuussa 2017.
Strategia on luettavissa sekä Witaksen www-sivuilta sähköisesti että painettuna julkaisuna.

Kasvatamme alueen elinvoimaisuutta
Teemme yhdessä alueen toimijoiden kanssa
Olemme aidossa vuorovaikutuksessa
Innovoimme ja sparraamme
Luomme menestystarinan verkostoituneesta maaseudusta

Strategian julkistaminen helmikuussa 2017

STRATEGIA JA MITTARIT
Monipuolisesti verkostoitunut Witas on rohkaissut eri toimijoita
jatkuvasti innovatiivisiin valintoihin alueen kehittämisen parhaaksi
Kulttuurisesti rikkaasta
maaseudusta ja
luontoarvoja kunnioittavasta
vapaa-ajanseudusta on
muodostunut alueen
vetovoimatekijä

Puhtaasta
liiketoiminnasta on
muodostunut alueen
valttikortti

Alueella tuotettujen
palvelujen ja
tuotteiden lisäarvo
on kasvanut

Yritysten
liikevaihto,
henkilömäärä ja
vienti on saatu
selvään kasvuun

STRATEGIA JA MITTARIT
NÄITÄ ASIOITA TEEMME

NÄILLÄ MITTAREILLA MITTAAMME

• Laajennamme ja kehitämme Keksintöjen viikko- tapahtumaa

• Aluekehittämishankkeiden määrä ja eurot

• Arvioimme matkailumarkkinoinnin resurssit, yhteistyö seutukunnan kanssa

• Matkailutulo

• Autamme yrityksiä rakentamaan puhdas liiketoiminta omaksi kilpailueduksi

• Yritysryhmähankkeiden määrä

• Järjestämme törmäytystyöpajoja verkostoitumisen ja yhteistyön edistämiseksi

• Yritysten investointi ja kehittämishankkeiden määrä ja eurot

• Panostamme yritysryhmähankkeiden lisäämiseen

• Witaksen palveluiden käyttömäärä

• Panostamme 100 % rahoituksen hyödyntämiseen

• Asiakastyytyväisyys

• Panostamme siihen, että elintarviketuotannon jatkojalostukseen on perustettu

• Yritysten määrä/työpaikat/liikevaihdon kasvu/vienti

uusia yrityksiä ja Puhdas maaseutu -tuotteita

• Panostamme siihen, että vuoteen 2020 mennessä alueen investointien määrä
on kasvanut
• Panostamme digiloikkaan

• Uudet innovaatiot

• Keksintöjen viikon kävijämäärän kasvu
• Elintarviketuotannon jatkojalostukseen perustettujen yritysten määrä
• Puhdas maaseutu -tuotteiden määrä
• Tapahtumat, tilaisuudet, työpajat

TILAISUUDET YRITTÄJILLE
Yrityksille järjestettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 28 koulutus-, valmennus ja tiedonvälitystilaisuutta eri teemoilla. Tilaisuuksilla
edistettiin yritysten tiedonsaantia ja verkostoitumista. Aiheet käsittivät mm.: rahoitusmahdollisuuksia, innovaatiotoiminnan kehittämistä,
tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä digitalisaatiota hyödyntäen sekä matkailupalvelujen ja tapahtumien kehittämistä.
KLINIKKAPÄIVÄT
Witas on edesauttanut yritysten kehittämisrahoituksen saamisen mahdollisuuksia yrityskohtaisten toimenpiteiden lisäksi järjestämällä
rahoituskilinikoita, joihin on kutsuttu paikalle mm. Finnveran ja ELY-keskuksen asiantuntijoita yrityskohtaisiin rahoitusneuvotteluihin.
Rahoitukset tukivat yritysten kasvua ja niillä vaikutettiin merkittävästi olemassa olevien työpaikkojen säilymiseen, uusien työpaikkojen
syntymiseen sekä tuettiin uusien yritysten syntymistä.

Yrityskummit-roadshow´lla toiminnasta
kertomassa aluekummi Raimo Saarinen

ELY-keskuksen yritysasiantuntija Risto Piesalan
kenttäpäivä Witas-alueella

Osakassopimuksista alustamassa asianajaja,
varatuomari Heikki A. Huhtamäki

YRITYSNEUVONTA
YRITYSKEHITYSPALVELUT 2017
● Alkavan yrityksen palvelut

Kinnula

Kivijärvi

Pihtipudas

Viitasaari

Yhteensä

9

11

33

54

107

● Kasvu-, kv- ja kehittämispalvelut

32

47

94

68

241

● Omistajanvaihdospalvelut

11

8

15

20

54

● Vakauttamispalvelut

5

0

15

7

27

● Muut yrityskehityspalvelut

2

3

6

7

18

59

69

163

156

447

Yhteensä

Omistajanvaihdospalvelu

26 yrityskaupan suunnittelua
12 arvonmääritystä
12 verosuunnittelua
2 kauppakirjaa

Maatilayritysten neuvonta- ja toimenpidepalveluita kohdistui 27 yritykseen, joista 13 omistajavaihdospalveluihin
ja 12 kehittämiseen. Maatilayritysten palveluseteleitä käytettiin kaksi kappaletta.

Alkavan yrityksen palvelu

32 yritysidean arviointia
25 liiketoimintasuunnitelmaa
41 kannattavuuslaskelmaa
16 starttirahahakemusta
19 yrityksen perustamista

222 asiakasta
462 asiakastapaamista

Kasvu ja kehittäminen

46 Hankeidean arviointia/kehittämissuunnitelmaa
20 kehittämistukihakemusta
11 rahoitushakemusta
7 tuotekehitys- ja suojaustoimenpidettä

YRITYSTEN INVESTOINTI- JA
KEHITTÄMISHANKKEET
Maaseudun pienyritystuet vuonna 2017

Witas-alueen yritykset saivat kehittämismenoihinsa
vuoden 2017 aikana yhteensä 1,3 miljoonaa euroa,
joista suurin osa maaseuturahaston kautta.
Koko kuluvalla ohjelmakaudella vuosien 2014–2017
aikana Witas-alueen yritykset ovat saaneet yritystensä
kehittämiseen noin 6,2 miljoonaa euroa rahoitustukea,
joka on merkittävä määrä koko Keski-Suomi
huomioiden.
Julkista yritysrahoitusta alueen yrityksille eniten
tarjoavat tahot ovat Finnvera Oyj ja Keski-Suomen
ELY-keskus. Rahoitukset tukivat yritysten kasvua ja
niillä vaikutettiin merkittävästi olemassa olevien
työpaikkojen säilymiseen, uusien työpaikkojen
syntymiseen sekä tuettiin uusien yritysten syntymistä.

Keski-Suomen ELY-keskus, Leader/maaseuturahasto

euroa

kpl

Viitasaari

539 093

7

Pihtipudas

421 114

10

Kivijärvi

69 960

3

Kinnula

23 000

1

1 053 167

21

YHTEENSÄ
Maaseudun pienyritystuet vuosina 2014-2017
Keski-Suomen ELY-keskus, Leader/maaseuturahasto

YHTEENSÄ

Tuotannollisten yritysten yritystuet vuosina
2014-2017 Keski-Suomen ELY-keskus
Viitasaari
Pihtipudas
Kivijärvi
Kinnula
YHTEENSÄ

euroa
1 565 251
euroa
4 272 585
339 640
37 780
0
4 650 005

kpl
54
kpl
12
4
2
0
18

ALUEEN TUNNUSLUKUJA
Mittarit

Viitasaari

Asukasluku
Työllisen työvoiman määrä
Työttömiä työnhakijoita
Työttömyysaste %
Uudet yritykset

Joista varsinaista yritystoimintaa *

Pihtipudas

Kivijärvi

Kinnula

12/2017
6412

12/2016
6606

12/2017
4128

12/2016
4207

12/2017
1132

12/2016
1161

12/2017
1657

12/2016
1699

2774

2819

1723

1761

441

452

676

704

396

539

233

281

48

87

120

125

14,3 %
38

19,1 %
31

13,5 %
27

16,0 %
13

10,9 %
10

19,2 %
9

17,8 %
9

17,8 %
10

22

24

15

9

5

7

4

6

* yritysrekisteröinnit, pl. asunto-osakeyhtiöt, kuolinpesät, metsä- ja kasvinviljelytilat; sisältää myös omistajanvaihdokset, toimialalaajennukset, yhtiömuodonmuutokset ja
jakautumiset. Ei sisällä aiemmin annettuja Y-tunnuksia. Lähteet: ELY-keskus/Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.12.2017 ja Suomen Asiakastieto Oy

Työttömien ja lomautettujen keskimääräinen osuus työvoimasta
(suluissa edellisvuoden vastaava luku)
Viitasaari
13,4 %
(17,9 %)
Pihtipudas
13,5 %
(15,2 %)
Kivijärvi
12,9 %
(17,7 %)
Kinnula
17,3 %
(18,2 %)

VUOSI
2016
Kinnula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari

Toimipaikkojen
määrä
177
115
469
647

Henkilöstön Liikevaihto
lukumäärä
1 000 €
257
103
812
1265

26766
12721
153399
253200

Liikevaihto/
henkilö 1 000 €
104
123
189
200
Lähde: Tilastokeskus

LOMASEUTU
Matkailualan kehittämistä toteutetaan yhteistyössä alueen matkailu- ja
palveluyritysten kanssa. Matkailuyritysten neuvonnassa on käyty läpi
mm. yritystoiminnan monipuolistamista, tuotteistamista sekä yrityskohtaisten
kehittämishankkeiden käynnistämistä.
Alkuvuodesta 2017 valmistui Viitasaaren kaupungin, Kinnulan ja Pihtiputaan
kuntien alueen matkailutulotutkimus. Matkailutulo oli yhteensä 48,5 milj. €,
työllisyysvaikutus yhteensä 278 htv, palkkatulovaikutus 11,5 milj. € sekä
verotulovaikutus 2,4 milj. €.
Matkailututkimus on luettavissa Witaksen www-sivuilta.
Witas on ollut mukana Kivijärven vapaa-ajankeskuksen asemakaava-alueella
sijaitsevan loma-asuntoalueen kehittämisessä.
Lomaseutu on ollut vuoden 2017 aikana mukana mm seuraavissa tapahtumissa:
Viitasaaren joulutori, Keski-Suomen maaseutugaala, Kivijärven Kukkomarkkinat,
Pihtiputaan kesämarkkinat, Pihtiputaan Keihäskarnevaalit, Kinnulapäivät,
Viitasaaren Koti & Puutarha -messut, Kinnulan KevätPollot, Keski-Suomi lähelläsi kutsuvierastilaisuus Seinäjoella, Suoma 2017 -kiertue, Matkamessut Helsingissä
sekä kuntien loma-asukastapaamiset.
Matkailututkimus 2016, s. 29

HANKETOIMINTA
Lisäresursseja alueelle ja kehittämistoimintaan
Witas Oy hallinnoi ja toteutti vuoden 2017 aikana yhtätoista kehittämishanketta: InnoVapriikki, KASKE, ProWitas, Taiteen Wirtapiiri,
Lähiruokaterminaali, Pihtiputaan Mummo 2.0, Valmiiksi kansainvälisyyteen, Ravinteiden kierrätys, Lomaseutu #365 -yritysryhmähanke,
Metsäbiotalouden yritysryhmähanke sekä Visiitti-opintomatka. Lisäksi Witas Oy toimi osatoteuttajana JAMK:n hallinnoimassa Kohti kilpailukykyistä
laatua -hankkeessa.
Alueellisella hanketoiminnalla ja yritysryhmähankkeilla edistettiin yritysten liiketoiminnan kasvua, kansainvälistymistä, vientiä,
tuotekehitystoimintaa ja innovaatiotoimintaa, kaupan ja palvelualan sähköisen markkinoinnin edistämistä, tuotteistamista, verkostoitumista ja
laatuosaamista. Lisäksi tapahtumajärjestäjät saivat sparrausta tapahtumiensa kasvattamiseen, markkinointiin ja verkostoitumiseen, luotiin
paikallista brändiosaamista ja yhteisötaiteen keinoin saatiin neljä eri kohdetta viralliseen Suomi100 -juhlavuoden ohjelmaan. Yritysryhmähankkeissa
oli mukana matkailu- ja metsäbiotalousyrityksiä kehittämässä sekä omaa liiketoimintaansa että toteuttamassa yhteisiä tavoitteita.
Witas ja alueen yritykset ovat osallistuneet lisäksi mm. seuraavien alueellisten hankkeiden rahoittamiseen (suluissa hankkeen hallinnoija): Biopooli
(JAMK), Taiko (POKE), Lukiosta käytännön taitajia (Pihtiputaan kunta), Hankinta-asiamies (Keski-Suomen Yrittäjät), Digipolku - Maaseudun
yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku -hanke (Jyväskylän yliopisto), Digijohtajaksi! (JAO, Keski-Suomen Yrittäjät, JAMK).
Witas on hakenut aluekehittämiseen ulkopuolista rahoitusta EU:n ohjelmakauden 2014-2020 alusta lukien yhteensä 14 hankkeeseen, joista 12 on
toteutettu Witas-alueella ja kaksi seutukunnallisesti. Ulkopuolista rahoitusta on saatu yhteensä noin 1,7 milj. €, joihin Witas on maksanut alueensa
kuntarahaosuutta noin 135 000 euroa.

HANKKEET
KASKE – Kasvua kerryttäen
Pohjoisen Keski-Suomen kahdeksan kunnan alueella toimiva hanke käynnistyi toukokuussa. Hankkeen tavoitteena on saada harvaan asutun
maaseudun olosuhteisiin toimiva elinvoiman kehittämisen toimintamalli, joka rakentuu alueen yritysten väliseen yhteistyöhön ja verkostojen
toimintaan. Tärkeässä roolissa ovat lisäksi alueen kehittämisyhtiöiden henkilöstö ja kuntien elinkeinokoordinaattori, joiden avulla yritysten
potentiaali saadaan tuotua esille. Vuoden 2017 aikana on hankkeen tapahtumissa ja yritystapaamisissa ollut mukana noin 80 yritystä ja kymmeniä
yhteistyökumppaneita. Tapaamisista saadun tiedon perusteella tullaan pitämään kasvuun liittyviä työpajoja yritysryhmien tarpeiden mukaan.
Rahoittajina toimivat Keski-Suomen/Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), kunnat sekä yritykset. Hanke jatkuu vuonna 2018.

PROWITAS – yritysten digitaalisen yhteisön viriäminen ja palveluiden tarjonnan kehittäminen
Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön alueellinen sähköinen palveluhakemisto paikalliset.fi. Palvelun rakentamisen tavoitteena on ollut
parantaa alueen yritysten tuotteiden ja palveluiden löydettävyyttä verkossa ja näin kasvattaa alueelle suuntautuvaa ostovoimaa ja toisaalta estää
ostovoiman valuminen alueen ulkopuolelle. Palvelussa on yli 300 kohdetta, joista 250 on yrityskohteita. Yritysten lisäksi palvelusta löytyvät
alueen käyntikohteet ja tapahtumat. Palvelun kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, yritykset, mökkiläiset sekä muut lomailijat ja päiväkävijät.
Hankkeen aikana järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja työpajoja, joissa keskusteltiin digitaalisuudesta liiketoiminnassa, rohkaistiin ja opastettiin
yrittäjiä digitaalisten työkalujen käyttöön, esiteltiin sähköistä palveluhakemistoa ja perehdytettiin sen käyttöön ja ylläpitoon. Tiedotustilaisuuksiin
ja työpajoihin osallistui noin 200 henkilöä 130 eri yrityksestä. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta,
Leader VIISARI ry sekä yksityiset tahot. Hanke päättyi toukokuussa 2017.

HANKKEET
INNOVAPRIIKKI – ideaverkostot innovoimaan ja toimimaan pohjoisessa Keski-Suomessa
Seutukunnallisen hankkeen tavoitteena on kehittää ideoita kohti tuotekehitystä ja markkinoita. Hankkeen toiminta on yritysten aktivointia,
verkostojen rakentamista, ideoiden tutkimista ja pilotointia. Näin alueen yrityksiin syntyy myös uutta osaamista. Hanke on aktivoinut 30 yritysverkostohanketta pohjoisessa Keski-Suomessa. Näihin hankkeisiin on osallistunut 40 yritystä. Tuloksina on syntynyt paljon uutta osaamista ja ideat ovat
kehittyneet uusiksi tuotteiksi. Hanke on järjestänyt lisäksi erilaisia työpajoja ja tilaisuuksia ideoimaan uutta. Näihin tilaisuuksiin on osallistunut 150
henkilöä. Vuonna 2017 hankkeen toiminta painottui rakennustuotteiden sekä teknologiateollisuuden uusien ideoiden jatkokehittämiseen kotimaan
markkinoille sekä kansainvälisillä markkinoille. Hanke aktivoi lisäksi lähiruoan, kiertotalouden ja sote-alan kehittämistä erilaisin selvityksin. Hankkeen
myötä on kehittynyt vuorovaikutteinen yhteistyömalli VTT:n, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja eri asiantuntijapalvelujen kanssa. Rahoittajina
toimivat Keski-Suomen/Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), kunnat sekä yritykset. Hanke jatkuu vuonna 2018.

TAITEEN WIRTAPIIRI -yhteisötaidehanke
Taiteen Wirtapiiri -hankkeen neljä kohdetta oli mukana virallisessa Suomi 100 -juhlavuoden
ohjelmassa. näitä olivat Kinnulan kirjastoon sijoitettu koululaisten kanssa toteutettu Pala Taivasta teos, Pihtiputaan Elämäjärven Näyttelyviikko, Viitasaaren Torinrannan 100Savilintua sekä Niinilahden
Tuhansien Laulujen Joutsen. Pärejoutsen oli myös mukana vaikuttamassa Niinilahden valinnassa KeskiSuomen vuoden 2017 kyläksi. Hankkeen kaikki kohteet ovat saaneet paljon myönteistä julkisuutta
sekä maakuntatasolla että valtakunnallisestikin. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus
Euroopan maaseuturahastosta sekä Leader VIISARI ry. Hanke jatkuu vuonna 2018.
Tuhansien Laulujen Joutsen, Niinilahti

HANKKEET
PIHTIPUTAAN MUMMO 2.0
Pihtiputaan Mummo kehittämishankkeessa on kokonaisvaltaisesti kehitetty
Pihtiputaan Mummo -käsitettä. Mummobrändiä on lähdetty rakentamaan työpajojen
kautta kerätyn materiaalin pohjalta. Brändityön kanssa käsi kädessä on työstetty
Mummon viestintästrategiaa sekä visuaalista ilmettä niin logoa kuin Mummoon
liitettäviä kuvamaailmoja suunnitellen. Tavoitteena on Pihtiputaan Mummo -brändin
kirkastaminen ja sen lanseeraaminen Pihtiputaan, pihtiputaalaisten yritysten sekä
yhdistysten hyödynnettäväksi. Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus
Euroopan maaseuturahastosta. Hanke jatkuu vuonna 2018.

Brändityöpaja Mummon mökissä Pihtiputaalla

Mummo eduskuntavierailulla

LÄHIRUOKATERMINAALI –esiselvitys Lähiseudun raaka-aineet käyttöön tehokkaammin julkiseen ruokapalveluun ja muihin ammattikeittiöihin
Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä edellytykset olisi toteuttaa yrittäjävetoinen lähiruokaterminaali Pihtiputaalle. Terminaali toimisi
lähiseudulla tuotetun ruoan raaka-aineiden jatkojalostus-, pakkaus- ja varastointitiloina lähinnä ammattikeittiöiden tarpeisiin vastaten. Kuluttajille
suunnattuja myymälä- ja muita oheispalveluja on myös kaavailtu terminaalin yhteyteen tai sen ympäristöön. Puolivuotisen esiselvityksen
aikana pyritään lisäämään lähiruoan tuottajien, poimijoiden, kalastajien ja metsästäjien vuoropuhelua ammattikeittiöiden kanssa mm. työpajoja
järjestäen. Syksyn 2017 aikana on oltu yhteydessä useisiin kymmeniin yrittäjiin, joiden kiinnostusta ja sitoutuvuutta lähiruoan ostoon tai myyntiin on
kartoitettu. Terminaalitoimintaan tarvittavat muut resurssit, kuten tilat ja vetovastuun ottavan yrittäjän etsiminen, kuuluvat luonnollisesti
esiselvityksen piiriin. Terminaalille esitetään myös vaihtoehtoisia toimintamalleja ja niiden yhteyteen kustannustehokkaita logistisia ratkaisuja.
Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta. Esiselvitys jatkuu vuonna 2018.

HANKKEET
POHJOISEN KESKI-SUOMEN METSÄBIOTALOUDEN YRITYSRYHMÄHANKE
Pohjoisen Keski-Suomen metsäbiotalouden yritysryhmähanke on jatkoa vuonna 2016 tehdylle esiselvitykselle. Hankkeessa on mukana neljä
metsäbiotalouden alalla toimivaa yritystä. Hanke käynnistyi tammikuussa 2017 Viitasaarella. Hanke jakautuu sekä yhteisiin toimenpiteisiin että
yrityskohtaisiin toimenpiteisiin. Hankkeen yhteisiä tilaisuuksia pidettiin vuonna 2017 avaustilaisuuden lisäksi neljä. Niissä työstettiin eri teemojen
alla kohderyhmän liiketoimintaan liittyviä asioita teeman mukaisten sidosryhmien edustajien kanssa. Yrityskohtaisesti toteutettiin kunkin yrityksen
tarpeista johdettuja räätälöityjä liiketoiminnan kehittämistoimenpiteitä. Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan
maaseuturahastosta sekä yritykset. Hanke jatkuu vuonna 2018.

VISIITTI – Pohjoisen Keski-Suomen matkailu/tapahtumavisiitti Lappiin
Opintomatkan tavoite oli lisätä tapahtumajärjestäjänä toimivien yhdistysten, yritysten ja muiden
toimijoiden välistä yhteistyötä ja synnyttää uusia tapahtumaideoita etenkin talvikausille, jolloin saadaan
syntymään uusia toimenpiteitä tapahtumaliiketoiminnan kehittymisen ympärille. Ryhmä tutustui erilaisiin
ohjelmapalveluihin, jotka ovat bechmarkattavissa pohjoiseen Keski-Suomeen (kulttuuriperintöön ja
tarinoihin liitännäiset ohjelmapalvelut, huutosauna, kotieläinpiha ja sen liitännäiselinkeinot jne.).
Tutustumisien myötä osallistujat pystyivät peilaamaan Lapin matkailua omaan toimintaansa ja näkemään
omia mahdollisuuksiaan uusin silmin. Matkan osallistujat koostuivat pohjoisen Keski-Suomen
matkailuyrittäjistä ja tapahtumajärjestäjistä. Yksi tärkeimmistä anneista oli ryhmäytyminen ja mahdollisten
uusien yhteistyökuvioiden ja tapahtumien synnyttäminen alueellemme. Rahoittajina toimivat KeskiSuomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta, Leader VIISARI ry sekä opintomatkalle osallistujat.
Opintomatka suunniteltiin vuoden 2017 aikana ja toteutettiin marraskuussa 2017.

Opintomatkalaiset Tonttulan Elämyskylässä Levillä

HANKKEET
KOHTI KILPAILUKYKYISTÄ LAATUA
Hankkeen tavoitteena oli parantaa Saarijärven-Viitasaaren seudun ja
Kaustisen seutukunnan mikro- ja pienten yritysten kilpailukykyä
lisäämällä laatutietoisuutta ja -osaamista sekä edistää laatutyökalujen
käyttöönottoa yrityksissä viestinnän ja tiedottamisen keinoin.
Hankkeessa kartoitettiin alueen pienten yritysten tämän hetkinen
laatuosaamisen taso ja tarve, järjestettiin tiedotustilaisuuksia, tuotettiin
tiedotusaineistoja sekä luotiin kaikille avoin laatutiedon materiaalipankki,
jonne tavoitteena oli koota olemassa olevia työkaluja, malleja, ohjelmia,
käytänteitä, viestintämateriaalia sekä uusinta tutkimustietoa yritysten ja
yritysneuvojien hyödynnettäväksi. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ja
Pohjanmaan ELY-keskukset Euroopan maaseuturahastosta ja kunnat.
Hanke päättyi Witas-alueella elokuussa 2017.

Seikkailija ja vuorikiipeilijä Patrick ”Pata” Degerman Laatutoripäivässä Karstulassa

LOMASEUTU #365 -MATKAILUYRITYSTEN YRITYSRYHMÄHANKE
Yritysryhmähankkeen valmisteluja toteutettiin syksyn 2017 aikana ja hankkeen toimenpiteet aloitetaan vuoden 2018 alusta. Hankkeen
rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta sekä yritykset.

HANKKEET
EVENTTi – Valmiina kansainvälisyyteen, tapahtumamatkailun kehittämishanke
Työpajoja järjestettiin tammi-kesäkuun välisenä aikana kaikkiaan kappaletta Witas-alueen kunnissa. Työpajojen aiheina olivat yhteistyön
nykytilanteen ja tulevaisuuden tavoitteiden selvittäminen. Työpajoihin osallistui kaikkiaan n. 150 henkilöä yli 20 eri organisaatiosta. Työpajojen
tuloksena mm. Pihtiputaalla kärkitapahtumien yhteismarkkinointia suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä kärkitapahtumatuottajien kanssa.
Edellisen vuoden työpajoissa syntynyt idea talvisesta saunatapahtumasta konkretisoitui Aikon Kartanolla pidetyillä, suuren suosion saaneilla,
Saunajatzeilla. Kinnulaan sen sijaan saatiin yhteistyössä kunnan ja eri yhdistysten kanssa syntymään oikein mukava kevättapahtuma Kinnulan
Kevät Pollot, jotka varmasti saavat jatkoa tulevina vuosina. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta sekä
Leader VIISARI ry. Hanke päättyi kesäkuussa 2017.

RAVINTEIDEN KIERRÄTYS -esiselvitys
Esiselvityshankkeessa kartoitettiin Witas-alueen maatalousyrittäjiä, jotka olisivat kiinnostuneita vastaanottamaan jätevedenpuhdistamoiden
yhdyskuntalietettä peltolannoitteeksi ja maanparannusaineeksi. Hankkeen tavoitteena oli löytää juuri ne viljelijät, jotka voisivat voimassa olevan
lainsäädännön puitteissa vastaanottaa puhdistamolta tulevaa yhdyskuntajätevesilietettä. Puhdistamolietteen hyödyntäminen lähipelloille saattaisi
tuoda säästöjä kunnille kuljetus- ja jätemaksuissa. Viljelijöille hyöty näkyisi lannoitekustannuksissa ja toisi helpotusta fosforinpuutteesta kärsiville
peltolohkoille. Samalla hankkeessa selviteltiin alustavasti viljelijöiden kiinnostusta biokaasun tuotantoon. Witas-alueella löytyi 22 puhdistamolietteen
peltokäytöstä kiinnostunutta viljelijää. Heitä oli Kinnulassa 6 kpl, Kivijärvellä 2 kpl, Pihtiputaalla 2 kpl ja Viitasaarella 13 kpl. Puhelimitse viljelijöitä
tavoitettiin seuraavasti: Kinnula 79 %, Kivijärvi 33 %, Pihtipudas 76 % ja Viitasaari 85 % kaikista soitetuista puheluista. Kyselyssä ei löytynyt biokaasun
hyödyntämisestä kiinnostuneita. Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta. Hanke päättyi huhtikuussa 2017.

VIESTINTÄ
UUTISKIRJE – tilaajia 982 kpl

ASIAKASLEHTI 2017

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin kuusi
kertaa ilmestyneellä Witas-uutiskirjeellä,
joka lähetetään suoraan tilaajien
sähköpostiin ja on luettavissa Witaksen
kotisivujen kautta. Uutiskirjeet tavoittivat
keskimäärin 570 lukijaa/uutiskirje.

Witaksen asiakaslehti julkaistiin kesällä 2017.
Lehti on jaettu postitse alueen yrityksiin sekä
tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Lehden voi
lukea sähköisesti Witaksen www-sivuilta.

NETTISIVUT
www.witas.fi
www.lomaseutu.fi
www.paikalliset.fi
www.keksintojenviikko.fi
www.ideastabusiness.fi

SOSIAALINEN MEDIA
facebook.com/witasoy
facebook.com/keksintojenviikko1
facebook.com/lomaseutu.fi
Instagram @witasoy
Instagram @keksintojenviikko

tilanne 12/2017
tykkääjiä 422
tykkääjiä 471
tykkääjiä 541
seuraajia 109
seuraajia 58

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Asiakastyytyväisyyttä mitattiin laajasti viimeksi yritystarvekyselyn yhteydessä vuoden 2016–2017 vaihteessa. Kyselyssä kartoitettiin yritysten
kokemuksia Witaksen ja alueen kuntien yrityspalveluiden tasosta, riittävyydestä ja tarpeista. Kokonaisarvioksi toiminnasta saatiin 4,3 asteikolla 1-6.
Tärkeimmiksi tehtäviksemme arvioitiin tuki yrityksen perustamisvaiheessa sekä talous- ja rahoitusneuvonnassa.
Lähes puolet vastaajista koki yhteistyön Witaksen kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana pysyneen ennallaan ja neljännes koki sen parantuneen.
Witaksen yhteyshenkilöiden palveluhalukkuus ja luotettavuus saivat kiitosta.
Witaksen palveluita oli valmis suosittelemaan 95 % vastaajista, joista 25 % tietyin varauksin. Vastaajista suurin osa oli palvelualan yrityksiä.

MIRJA ARKIMAA
Toimitusjohtaja
puh. 044 765 7392
mirja.arkimaa@witas.fi
www.witas.fi
www.facebook.com/witasoy

Viitasaari

Pihtipudas

Kivijärvi

Kinnula

Haapaniementie 16
44500 Viitasaari

Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

POP Pankin alakerta
Keskustie 41
43900 Kinnula

