
Aarre Damski

yritysasiantuntija, 

Joroisten kunta

aarre.damski@navitas.fi

044 491 0658

Mika Kärki

kehittämispäällikkö, 

Juvan kunta

mika.karki@juva.fi

040 013 5087

Antero Peiponen

yrityskoordinaattori, 

Rantasalmen kunta 

antero.peiponen@rantasalmi.fi

040 161 5048

Oili Tikka

kehittämispäällikkö,

Sulkavan kunta

oili.tikka@sulkava.fi

044 417 5212

Anne Vänttinen

toiminnanjohtaja, 

Rajupusu Leader ry

anne.vanttinen@rajupusuleader.fi

040 715 7189

Kirsi Blomberg

hankeaktivaattori, 

Rajupusu Leader ry

kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi

044 732 0703

Sanna Hietalahti-Husu
toimitusjohtaja, yritysneuvoja

Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry

sanna.hietalahti-husu@uusyrityskeskus.fi

040 701 5066

Katja Remes

yritysneuvoja, 

Itä-Savon Uusyrityskeskus ry 

katja.remes@savonlinna.fi

044 417 4960

Petteri Mattila

yritysasiantuntija,

ProAgria Etelä-Savo ry

petteri.mattila@proagria.fi

044 431 4401

Hannu Laamanen

asiantuntija, yrityspalvelut, 

Etelä-Savon TE-toimisto

hannu.laamanen@te-toimisto.fi

050 396 1551

Jani Salomaa

asiakasneuvoja, yritykset 

Suomen metsäkeskus, 

kaakkoinen palvelualue

jani.salomaa@metsakeskus.fi

050 309 6130

Valtakunnallinen Yritys-Suomi puhelinpalvelu: 0295 020 500
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RAJUPUSU–SEUTU

Joroinen – Juva – Rantasalmi – Sulkava

Rajupusu-alueella toimii kattava ja joustava yrityspalveluverkosto. 

Verkostoon kuuluvat Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon TE-

toimisto, Finnvera Oyj, Joroisten kunta, Juvan kunta, ProAgria Etelä-

Savo ry., Rajupusu Leader ry., Rantasalmen kunta, Sulkavan kunta, 

Suomen metsäkeskus (kaakkoinen palvelualue), Wäläkky Keski-

Savon Uusyrityskeskus ry ja Itä-Savon Uusyrityskeskus ry.

Aloittamassa yritystoimintaa? Onko sinulla uusi liikeidea 

tai oletko jatkamassa toimivaa yritystä? 

Uusyrityskeskuksen asiantuntijat käyvät kanssasi syvällisesti läpi 

yrityksen liikeidean, kannattavuuden ja rahoitusasiat. Kun käyt 

suunnitelmasi läpi asiantuntijan kanssa, Sinun on helpompi arvioida, 

onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa.

Asiantuntijat auttavat yrityksen perustajaa myös mm. yritysmuoto-, 

verotus- ja lupa-asioissa sekä perustamisilmoituksen tekemisessä. 

Saat palvelua myös yritysten omistajanvaihdostilanteissa. Valmis-

tautuminen omistajanvaihdokseen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. 

Uusyrityskeskuksen palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.

Sijoittumispalvelut

Kuntien asiantuntijat kartoittavat liiketoimintasi tarpeet ja auttavat 

löytämään parhaat vaihtoehdot ja ratkaisut yrityksellesi! Asiantuntijat 

ovat apunasi kaikissa toimitiloihin, työvoimaan ja sen koulutukseen, 

energiaratkaisuihin ja yhteistyöverkostojen luomiseen liittyvissä 

tilanteissa. 

Kehittämisneuvonta

Seudulla toimiville ja seudulle sijoittuville yrityksille on tarjolla 

henkilökohtaista, maksutonta ja luottamuksellista yritysneuvontaa 

liiketoiminnan kehittämis- ja rahoitusasioissa. Neuvonnassa käy-

dään läpi tavoitteet ja tarpeet ja paneudutaan erityisesti kasvuun, 

kannattavuuteen ja rahoitukseen. Oikean kehityssuunnan valinta on 

helpompaa, kun taustalla on riittävä määrä pohdintaa ja faktoja.

Yritys-Suomi -verkoston asiantuntijat auttavat rahoitus- ja muiden 

hakemusten laatimisessa. Ottamalla yhteyttä oman kuntasi 

asiantuntijoihin, löydät verkostosta sinulle oikeat kontaktit. 

Tarvittaessa käytettävissä ovat myös ELY-keskuksen maksulliset 

asiantuntijapalvelut.

juva.fi joroinen.fi

sulkava.fi rantasalmi.fi

rajupusuleader.fi ely-keskus.fi

te-palvelut.fi/te/fi finnvera.fi
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