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Rekisteröityminen ydinvoimahankkeen päätoimijoille 

Hanhikiven ydinvoimala-alueen päähankkijoista Titan-2 kartoittaa sopivia yhteistyökumppa-
neita ja alihankkijoita alueelta. Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään rekisteröitymään osoittees-
sa www.titan2.ru/en/ Klikkaa avautuvalta sivustolta vasemman puoleisesta palkista ”Prelimi-
nary Guestionnaire of Suppliers”, josta aukeaa englanniksi täytettävä yrityskohtainen lomake. 
Oulun Kauppakamari on käännättänyt lomakkeen myös suomeksi helpottamaan täyttövaihet-
ta, mutta tämän hetkisen tiedon mukaan lomake tulisi palauttaa englanninkielisenä.  
 
Mikäli tarvitset apua lomakkeen täyttämiseen, varaa aika yrityskehittäjä Markku Mäkitalolle, 
p. 044 4691 381, markku.makitalo@kalajoki.fi.        

Lisätietoja alihankkijaksi rekisteröitymiseen löydät Fennovoiman sivustolta osoitteesta 
http://www.fennovoima.fi/hanke/laitostoimittaja/alihankinta 

 
Sähköinen tiedottaminen 
 

Yrittäjätiedotteen paperisista tiedotteista luovutaan kokonaan vuoden 2015 loppuun mennes-
sä. Vuoden 2016 alusta tiedote lähetetään yrityksille vain sähköpostitse yrityksen ilmoitta-
maan sähköpostiosoitteeseen. Tiedote on luettavissa jatkossa kaupungin nettisivuilta. Säh-
köpostiosoitteiden lähde Kalajoen yritysrekisteri.  
 
 
Kaupan murros – valmennusta tarjolla 
 
Ylivieskassa järjestetään kaupan murrokseen liittyvää valmennusta yrittäjille. Koulutuspaik-
kana toimii Centria Ammattikorkeakoulun auditorio, Vierimaantie 7, Ylivieska. Voit valita osal-
listutko yhteen, kahteen vai kaikkiin valmennuksiin. Valmennusten ajankohdat ja aiheet: 

1. Kaupankäynnin muutokset ja uudet mahdollisuudet ti 19.1.2016 klo 17-20 

 aikamme trendit ja muutostekijät  

 mihin kauppa on menossa  

 myyntiprosessin muutokset ja menestystekijät  
Valmentajana Jukka Vitikka, Juvitrade Oy 
 
2. Kehittyvä kivijalkakauppa ti 23.2.2016 klo 17–20  

 menestymisen avaimet  

 myyntiprosessin muutokset  

 asiakaskokemus 
Valmentajana Jukka Vitikka, Juvitrade Oy 
 
3. Visuaalinen myymälämarkkinointi to 17.3.2016 klo 17–20 

 myymälä asiakkaan silmin 

 myymälän houkuttelevuus 

 ostamisen helppous 

 elämyksellisyys 
Valmentajana Virve Arvola, Skissi 
 
 

http://www.titan2.ru/en/
mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
http://www.fennovoima.fi/hanke/laitostoimittaja/alihankinta
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4. Sähköinen markkinointi to 14.4.2016 klo 17-20  

 digitalisaation luomat mahdollisuudet 

 sosiaalisen median hyödyntäminen  

 verkkokauppa 
Valmentajana Jonna Muurinen, Kuulu Oy 
 
5. Kaupan pitää kannattaa ti 10.5.2016 klo 17–20 

 kustannuslaskennan ja hinnoittelun perusteet 

 myynnin seurannan yrityskohtaiset mittarit 

 tuloksen tekemisen ”tiemerkit” 
Valmentajina Ari Mickos ja Markku Mäkitalo, Rajaton 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
yrityskehittäjä Ari Mickos, p. 044 410 6462, ari.mickos@ylivieska.fi 
 
 
 

Kansainvälisen hitsaajan koulutus (aikuiskoulutus) 

 

Koulutuksen sisältö ja tavoite 

Koulutuksesta saat pätevyyden työskennellä tällä osaamista vaativalla alalla. Kalajoen Am-
mattiopistoon pääset joustavasti ja opiskeluohjelma laaditaan henkilökohtainen elämäntilan-
teesi ja aikaisempi osaamisesi huomioiden. 
 
IW-hitsaajan koulutus muodostuu teoriakoulutuksesta, hitsausharjoituksista ja hitsauskokeis-
ta. Koulutuksen rakenne perustuu Kansainvälisen hitsaajan opintosuunnitelmaan. 
 
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa pienahitsaajan moduuli A osa IW-koulutusta valitsemas-
taan hitsausprosessista (Puikko 111, Tig-141/ MIG-/MAG 131/135/136). 
 
Kohderyhmä ja koulutuksen toteutus  
 
IW-hitsaajan tutkinto on tarkoitettu joko levyseppähitsaajan ammatissa oleville tai siihen ha-

keutuville henkilöille, joilla on jo metallialan peruskoulutus tai vastaavat tiedot ja taidot. Myös 

alasta kiinnostuneet voivat hakeutua tutkinnon suorittajiksi. Koulutuksen jälkeen pystyt toimi-

maan levy- ja hitsausalan ammattilaisena sekä saat kansainvälisen hitsaajan todistuksen 

hitsaustaidoistasi.  Koulutuksen pituus on 10 opintoviikkoa. 

 

Lisätietoja: Mauri Liekola IWE, puh. 040 1508 435 
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Kalajoen Ammattiopiston järjestämät kurssit 
 
pe 29.1.2016             Työturva, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 % 

pe 12.2              Hygieniapassi, hinta 100 e alv. 0 %, pelkkä testi klo 14.00 45 e (sis. alv) 

to-pe 25.-26.2 Ensiapu 1, SPR, klo 8-16, hinta 150 e alv 0 % 

pe 18.3  Tulityöturvallisuus, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 % 

pe 1.4                Raskaankaluston ennakoiva ajo, klo 8-16 ammattipätevyyskoulutus, 150 e 
(sis.alv 24 %) 

ma-ti 4.-5.4      Ensiapu 2, SPR, klo 8-16, hinta 150 e alv 0 % 

pe 15.4              Tieturva 1, ammattipätevyyskoulutus, klo 8-16, 150 e (sis. alv 24 %) 

pe 22.4              Hätäensiapu SPR, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 %, (AP-merkinnällä 150 e, sis. 
alv 24 %) 

pe 29.4              Työturva, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 % 

ke 11.5              Anniskelupassi, klo 8-16, hinta 100 e alv 0 % 

pe 13.5              Sähkötyöturvallisuus, klo 8-16, hinta 100 e alv 0 % 

pe 20.5              Tulityö, klo 8-16, hinta 100 e alv 0 % 

 
Kursiivilla koulutukset, joista saa tarvittaessa kuljetusalan ammattipätevyysmerkinnän (AP-merkintä). 
 
Kaikki koulutukset löytyvät linkistä (ilmoittautumiset saman linkin kautta): 
http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6 
 
Lisätietoja:  

Sinikka Ojala, Aikuiskoulutus- ja markkinointisuunnittelija, puh. 040 1508 446  

sinikka.ojala@jedu.fi  

 
Kalajoen yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot 

 
Kalajoen kaupunki    puh. 08 469 11 (puhelinvaihde) 
Yrityspalvelukeskus (Virastotalon 1. krs)  
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki   www.kalajoki.fi 
Kaupungin sähköpostiosoitteet ovat muotoa  etunimi.sukunimi@kalajoki.fi  
      

 

 
 
 
 

 

 

Yrityspalvelukeskus suljettu 28.12.2015 – 3.1.2016 
 

Rauhallista Joulunaikaa ja Menestystä Vuodelle 2016! 

toivottaa Yrityspalvelukeskuksen väki 

elinkeinojohtaja Miia Himanka 044 469 1246       
yritysasiantuntija Mirja Mustonen 044 469 1249       
yrityskehittäjä Markku Mäkitalo 044 469 1381 
turkistalousneuvoja Hanna Valo 044 469 1339       
toimistosihteeri Anja Tilvis 
 
Toimistollamme myös:  
Monikulttuurinen neuvonta MOONA  
projektityöntekijä Heikki Niemi 

044 469 1250 
 
 
 
040 868 2287  
heikki.niemi@haapop.fi 

http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6
mailto:sinikka.ojala@jedu.fi
http://www.kalajoki.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

