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Kalajoenseudun Yrityspalvelukeskuksen  
yrittäjätiedote 2 / 2016 

 

 
 

Tässä tiedotteessa 
 

Ajankohtaista  Ydinvoimahankkeen ajankohtaiset kilpailutukset 

Infotilaisuus Pyhäjoen ydinvoimatyömaan ajankohtaisista urakoista 

ja hankinnoista ke 23.3. Kalajoki 

Laadun ja ympäristöhallinnan valmennukset  

Teollisen internetin mahdollisuudet liiketoiminnassa 

Messut  

StocExpo Antwerpen messut 14.-17.3. 

Sport Internaitonal –messuille ja kuuteen muuhun messutapahtu-

maan Moskovaan, Venäjälle 22. – 26.3.2016 

Pohjanmaan Suurmessut 23.-24.4.   

Koulutukset    

Mitä palvelumuotoilu on –koulutus 16.2. Oulainen 

Suurhankeosaaja -valmennus Oulussa  

Sosiaalisen median työkalut hyvinvointialalla -valmennus 

Nettisivuinfo Kalajoella 

Kalajoen Ammattiopiston lyhytkestoisia aikuiskoulutuksia  

Kansainvälinen IW-hitsaaja 

Kone- ja metallialan perustutkinto 

Sisustusalan ammattitutkinto 

Piharakentamisen artesaanikoulutus 

Aikuiskoulutuksena liikuntaa, matkailua ja hyvinvointia!  

Muut  Vapaat toimitilat Kalajoen seudulla - toimitilarekisteri 

  Kalajoen tapahtumakalenterit on yhdistetty 

  Kaupungin yritysavustukset 2016 

Yhteystiedot Kalajoen Yrityspalvelukeskus 



2 
 

 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | www.kalajoki.fi 

 

Ydinvoimahankkeen ajankohtaiset kilpailutukset 

Titan-2:lla on lähiaikoina tulossa kilpailutukseen mm. 

 sekalaisia rakennuskohteita eri kokoluokissa, mm. jäteasema, konttori- ja pukutiloja 

 logistiikkaan liittyviä palveluita 

 saostusaltaiden rakentamista 
 porttien ja aitojen rakentamista 

 

Titan-2:n ajankohtainen lista tulossa olevista kilpailutuksista löytyy nettisivuilta osoitteesta 

http://www.titan2.ru/en/hanhikivi/procurements.php 

Jotta yritykselläsi on mahdollisuus saada tarkempia lisätietoja kilpailutuksista, yrityksen täytyy 

olla rekisteröitynyt hankkeelle. Yrityspalvelukeskuksesta saat tarvittaessa apua rekisteröintiin. 

Lisätietoja: yrityskehittäjä Markku Mäkitalo, puh. 044 4691 381,  

markku.makitalo@kalajoki.fi 

 
Infotilaisuus Pyhäjoen ydinvoimatyömaan ajankohtaisista urakoista ja 
hankinnoista 
 
Järjestämme Kalajoella tilaisuuden Pyhäjoen ydinvoimatyömaan ajankohtaisista urakoista ja 
hankinnoista. Mukana mm. Titan-2.   
 
Aika:  keskiviikko 23.3.2016 klo 9-12  
Paikka:  Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali 
 
Ilmoittautumiset: pe 18.3.2016 mennessä Markku Mäkitalolle, puh. 044 4691 281 tai  
markku.makitalo@kalajoki.fi 

 

Laadun ja ympäristöhallinnan valmennukset 

Kalajoella ja Ylivieskassa järjestetään erilliset yritysvalmennukset laatu- ja ympäristöhallinta-

järjestelmistä. Kouluttajana toimii Laatukeskus. Kilpailutettuna on myös yrityksille suunnattu 

LEAN-koulutus, jonka toteuttajana on Quality Knowhow Karjalainen. Molemmat valmennus-

organisaatiot ovat omalla alallaan Suomen johtavia. Valmennukset järjestää Rajaton-hanke 

touko-kesäkuussa.  

 

Lisätietoja: yrityskehittäjä Markku Mäkitalo, puh. 044 469 1381, markku.makitalo@kalajoki.fi  

 
Teollisen internetin mahdollisuudet liiketoiminnassa  
 
Aika:  maanantai 14.3.2016 klo 9–13  
Paikka:  Centria (auditorio), Vierimaantie 7, Ylivieska 
 
 
 

http://www.titan2.ru/en/hanhikivi/procurements.php
mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
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Tapahtuman teemana ovat teollisen internetin ja digitalisaation soveltamismahdollisuudet 
suomalaisissa yrityksissä. Tilaisuudessa pohditaan digitalisaation ja verkostomaisen toimin-
nan tuomaa lisäarvoa yritysten liiketoiminnalle. Workshopin demonstraatioiden tarkoitus on 
herättää ideoita siitä, miten teollista intranetiä voidaan käyttöönottaa yrityksissä.  
 
Puheenvuorot:  
Teollisen internetin sovellusmahdollisuudet / Heli Helaakoski, VTT  
Verkostomainen palveluliiketoiminta ja teollinen internet yrityksen arvon luojana / Petri Kin-
nunen, PVP  
IoT:sta tuotteeseen lisäarvoa / Juha Ranta-Nilkku, PehuTec  
Teollisen internetin kasvu on yhteyksistä kiinni / Tomi Liias, Tosibox  
 

Workshopit (4 x 30 min demonstraatioita):  
- IoT:in helppo hyödyntäminen  
- turvallinen tiedonsiirto  
- uuden sukupolven robottiratkaisut  
- Big Datan visualisointi  
 
Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun ammattikorkeakoulun opiskelijaravintolassa tilai-
suuden jälkeen.  
 
Ilmoittautumiset 27.2.2015 mennessä: Katja.Koutonen-Hautala@centria.fi  
Lisätiedot: Marjo.Heikkila@centria.fi 
  
 

StocExpo Antwerpen -messut 14.-17.3.2016 
 
Meno 14.3.  Oulu - Helsinki klo 06.00 - 07.00 
 Helsinki - Bryssel klo 07.35 - 09.15 
  
Paluu 17.3.  Bryssel-Helsinki klo 19.15 - 22.50 
 Helsinki-Oulu 23.59 - 01.05 
  
Majoitus: Ibis Styles Antwerpen 

Hinta: noin 405 € + alv / hlö (1hh), noin 350 € + alv / hlö (2hh). Em. hinnoissa on mukana 

julkista tukea.  

 

Lisätietoja: kansainvälistymispäällikkö Hillevi Ylitorvi, puh. 040 830 3185,  

hillevi.ylitorvi@raahe.fi 

 

Sport Internaitonal –messuille ja kuuteen muuhun messutapahtumaan 
Moskovaan, Venäjälle 22. – 26.3.2016 

Pk-yritysten kansainvälistymisen askeleet -hanke järjestää markkinakartoitus- ja opintomat-

kan Moskovaan Venäjälle 22. - 26.3.2016 Sport international –messuille sekä samalla kuu-

teen muuhun messutapahtumaan eri messukeskuksissa.  

Sport International -messut on kansainvälinen urheilu- ja vapaa-ajan tarvikkeiden ja -

kalusteiden kansainvälinen näyttely:   

mailto:Marjo.Heikkila@centria.fi
mailto:hillevi.ylitorvi@raahe.fi
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http://www.sports-show.ru/SPORT2016_ENG.pdf 

Lisäksi alueella on muita tapahtumia ja näyttelyitä seuraavasti:  

VendExpo, myynnin ja markkinoinnin tapahtuma: http://www.vendingexpo.ru/eng/ 

 

MITT, matkustus ja turismi: http://www.mitt.ru/en-GB 

 

Fireplaces Salon, tulisijat, takat, kiukaat ym.: http://salon-kaminov.ru/en/ 

 

Aqua Salon, hyvinvointi, kylpylä-, sauna- ym. tarvikkeet: http://www.aquasalon-expo.ru/en 

 

House and Garden, talo- ja puutarha-ala: http://www.garden-expo.ru/en 

 

Wooden House, puutalot ja rakentaminen: http://www.woodenhouse-expo.ru/en 

Matka-aikataulu (22. - 26.3.2016) 

22.3.              Juna / Ylivieska-Lahti klo 12.26-17.56 

22.3.              Juna / Lahti-Moskova klo 18.36-09.19 ( makuuvaunu) 

25.3.              Juna / Moskova-Lahti klo 19.53-08.21 ( makuuvaunu) 

26.3.              Juna / Lahti-Ylivieska klo 09.04-14.22 

 

Ilmoittautumiset sekä lisätiedot (hinnat ym.): tapio.rasmus@ysk.fi, p. 050-5581625 

 

Pohjanmaan Suurmessut 23. - 24.4.2016 

Pohjanmaan Suurmessujen matkailuosastolle (Botnia-halli, Mustasaari, pöytä nro A10) ajalle 

23-24.4.2016 on varattu noin  30 m pöytää alueen yhteisosastoa varten. Tarkoituksena on 

mahdollistaa alueen pienten yritysten osallistuminen messuille sekä tehdä koemarkkinointia 

yrityskohtaisesti kunkin omien tuotteiden osalta. Näytteilleasettajana toimii Rajaton-hanke /  

Ylivieskan Seutukehitysyhdistys ry.  

 

Ilmoittautumiset: Sari Andersson, sari.andersson@ysk.fi, puh. 044 7700 052 
 

Mitä palvelumuotoilu on -koulutus 

Aika:  tiistai 16.2.2016 klo 12-16 

Paikka:  Oamk / Oulaisten terveysalan kampus, Kuntotie 2, Oulainen 

 

Koulutuksen teemat: 

Mitä palvelumuotoilu on - keskeiset käsitteet ja menetelmät. Käyttäjälähtöinen suunnittelu. 

Esimerkki soteyrityksessä tehdystä palvelumuotoilusta. Miten suunnitellaan ja kehitetään 

asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja, prosessin vaiheet. Tiedonkeruu, ideointi, konseptointi, 

prototypointi. 

 

 

http://www.sports-show.ru/SPORT2016_ENG.pdf
http://www.vendingexpo.ru/eng/
http://www.mitt.ru/en-GB
http://salon-kaminov.ru/en/
http://www.aquasalon-expo.ru/en
http://www.garden-expo.ru/en
http://www.woodenhouse-expo.ru/en
mailto:tapio.rasmus@ysk.fi
mailto:sari.andersson@ysk.fi
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Kouluttajana toimii Eeva Kangas / FixUi Oy. 

 

Ilmoittautumiset: pe 12.2.2016 mennessä kahvi- ja tilavarausten vuoksi osoitteeseen 

satu.pinola@oamk.fi tai https://www.webropolsurveys.com/S/118129FE23C9D54F.par 

 

Suurhankeosaaja -valmennus Oulussa 
 
Aika: torstaina 17.3.2016 klo 8.30 – 16.00 
Paikka:  Pohto, Vellamontie 12, Oulu 
 
Ohjelma  
klo 8:30  Kahvitarjoilu 
klo 9  Valmennuksen avaus ja järjestävien hankkeiden esittelyt 
klo 9:30  Meneillään olevat ja tulevat suurhankkeet Suomessa, Pohjois-Ruotsissa ja 
 Pohjois-Norjassa / Martti Hahl, Barentskeskus Finland Oy ja Jukka Olli,  
 BusinessOulu 
klo 10:15  Yritysverkostot ja niissä toimiminen / Petri Merisaari, Meripohjolan uudistuva  
 metalli- ja konepajateollisuus –hanke 
klo 11  Lounas (omakustanteinen) 
klo 12  Energiayhtiön rooli ja vastuut laitoshankinnassa / Fennovoima Oy 
klo 13  Kahvitarjoilu 
klo 13:30  Hanhikivi 1 -hanke laitostoimittajan näkökulmasta / Rosatom 
klo 15  Keskustelua päivän teemoista 
klo 16  Tilaisuus päättyy 
 
Ilmoittautuminen: 10.3.2016 mennessä osoitteessa   
https://www.webropolsurveys.com/S/5284AB858C2DB945.par 
 
Lisätietoja: projektipäällikkö Virve Antinoja, virve.antinoja@centria.fi, puh. 044 4492 725 
ja projektipäällikkö Antti Kotka, antti.kotka@ysk.fi, puh. 0400 958 180 
 

 

Sosiaalisen median työkalut hyvinvointialalla -valmennus 

 

Aika:  torstaina 14.4.2016 klo 9-16 

Paikka:  Oamk, Terveysalan Oulaisten kampus, Kuntotie 2, Oulainen 
 
Tilaisuus on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille. Tilaisuu-
dessa saat tietoa sosiaalisen median hyödyntämisestä sekä konkreettista opastusta työkalu-
jen käyttöön. Tilaisuus on maksuton. Katso tilaisuuden tarkempi ohjelma osoitteesta 
http://soteyboost.blogspot.fi/2016/02/hyvinvointi-sosiaali-terveysalan.html   
 
Ilmoittautuminen: 7.4.2016 mennessä osoitteessa 

https://www.webropolsurveys.com/S/B8C03AA077E18961.par 
 
Lisätietoja: satu.pinola@oamk.fi 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/118129FE23C9D54F.par
https://www.webropolsurveys.com/S/5284AB858C2DB945.par
http://soteyboost.blogspot.fi/2016/02/hyvinvointi-sosiaali-terveysalan.html
https://www.webropolsurveys.com/S/B8C03AA077E18961.par
mailto:satu.pinola@oamk.fi
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Nettisivuinfo Kalajoella - tulossa huhtikuussa 

Nettisivuinfo on suunnattu yrityksille, joilla ei ole omia nettisivuja tai jotka haluavat nykyisille 
sivuilleen päivitystä. Yhteinen tilaisuus on muutaman tunnin mittainen ja sen yhteydessä on 
mahdollista saada myös yrityskohtaista sparrausta. Mukana Donetin Tomi Tirri ja Viestintä-
loikan Hanna Perkkiö. Infoon osallistuminen ei sido yritystä mihinkään. Vastaavia tilaisuuksia 
järjestetään Ylivieskassa, Oulaisissa, Sievissä ja Kannuksessa kevään aikana. 
 
Lisätietoja: Sirpa Nevanperä, sirpa.nevanpera@ysk.fi, puh. 040 842 0704    
 

Kalajoen Ammattiopiston järjestämät kurssit 

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 %) 

pe 4.3 Työturva, Oulainen, klo 8-16, 100 e 

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). 
 
Ilmoittautumiset: Kaikki koulutukset löytyvät linkistä (ilmoittautumiset saman linkin kautta): 
http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6 
 
Pääsääntöisesti kaikki koulutukset pidetään Kalajoen Ammattiopistolla, poikkeuksena Työturva 4.3. 
Oulainen / Kinokulman tiloissa. 
 

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

sinikka.ojala@jedu.fi  

Kansainvälinen IW-hitsaaja 
 
Koulutuksesta saat pätevyyden työskennellä tällä osaamista vaativalla alalla. Kalajoen Ammattiopis-
toon pääset joustavasti ja opiskeluohjelma laaditaan henkilökohtainen elämäntilanteesi ja aikaisempi 
osaamisesi huomioiden. 
 
IW-hitsaajan koulutus muodostuu teoriakoulutuksesta, hitsausharjoituksista ja hitsauskokeista. Koulu-
tuksen rakenne perustuu Kansainvälisen hitsaajan opintosuunnitelmaan 
 

Lisätietoja: Mauri Liekola IWE, puh. 040 1508 435, mauri.liekola@jedu.fi      
 

 

mailto:sirpa.nevanpera@ysk.fi
http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6
mailto:sinikka.ojala@jedu.fi
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Kone- ja metallialan perustutkinto 
 
Levyseppähitsaajan koulutus sisältää hitsaustekniikkaa, levytyötekniikkaa, materiaalitekniikkaa, tek-
nistä piirustusta sekä työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukorttikoulutukset. Tutkinnon suorittaja suorit-
taa kone- ja metallialan perustutkinnon, jonka suuntautumisvaihtoehtona on levyseppähitsaaja. Tut-
kinto suoritetaan näyttötutkintona kaksi vuotta kestävän valmistavan koulutuksen jälkeen. Valmistava 
koulutus toteutetaan joustavasti henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan, opiskelu on mahdol-
lista myös työn ohessa.Koulutus on maksutonta.  
 
Haku koulutukseen: http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6 
Tiedustelut: tuula.puoskari@jedu.fi tai 040 1508 480    

 

Sisustusalan ammattitutkinto 
 
Sisustaja on ammattilainen, joka tuntee ja kykenee osallistumaan laaja-alaisesti sisustusalan työteh-
täviin. Sisustaja voi työskennellä esim. toteuttajana sisärakennustöissä yhteistyössä rakentajien, ark-
kitehtien ja sisustusarkkitehtien kanssa. Sisustaja voi toimia myös asiantuntijana alan erikoisliikkeissä 
opastamassa ja myymässä materiaaleja ja tarvikkeita tuntien sisärakentamisen teknisen osaamisen. 
Valmistavan koulutuksen hinta 600 € ja näyttötutkintomaksu 58 €. Koulutus alkaa syyskuussa 2016. 
     
Tiedustelut: tuula.puoskari@jedu.fi, tai 040-1508 480    
 
 

Piharakentamisen artesaanikoulutus 
 
Ympäristömme rakentaminen tarvitsee ammattitaitoisia piha- ja viheralueiden toteuttamisen ammatti-
laisia, tehokasta organisointia sekä luotettavia materiaalivalintoja. Piha- ja viherrakentajana työsken-
televät monipuolisilla piharakentamisen/palvelun toimialoilla (kaupungit, kunnat, seurakunnat ja yksi-
tyiset yritykset), toimiminen itsenäisenä yrittäjänä tai asiakaspalvelu ja myyntityössä alan eri tehtävis-
sä. Koulutukseen voivat hakeutua nuoret ja aikuiset. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotu-
keen. 
 
Haku koulutukseen: www.jedu.fi/kalajoki. 
Lisätietoja: tuula.puoskari@jedu.fi tai 040 1508 480   
 

Aikuiskoulutuksena liikuntaa, matkailua ja hyvinvointia! 
 
Matkailualan perustutkinto, liikunta- ja hyvinvointipalvelut, englanninkielinen painotus. 
Liikunta- ja hyvinvointipalvelun tuottaja pystyy laaja-alaisella osaamisellaan vastaamaan muuttuviin 
matkailualan haasteisiin. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden toimia myös englanninkielisessä 
asiakaspalvelutehtävissä. Työympäristönä voi olla esimerkiksi ohjelma- tai oheispalveluyritykset, ho-
tellit, kylpylät, maatilamatkailuyritykset tai matkailukeskukset. 
 
Tiedustelut: janne.laamanen@jedu.fi tai 040 1508 464    

 
Vapaat toimitilat Kalajoen seudulla - toimitilarekisteri 

Ilmoita vapaa yrityskäyttöön soveltuva toimitila Kalajoen seudulta (Kalajoki, Alavieska ja Meri-
järvi) maksutta Kalajoen kaupungin ylläpitämään toimitilarekisteriin. Huomioi ilmoituksessasi 
mm. seuraavat yritystilan tiedot: 

 mihin käyttöön toimitila soveltuu 
 pinta-ala 
 tilan korkeus ja ulko-ovien koko, onko nosto-ovia 
 onko kyseessä vuokrattava vai myytävä toimitila 

mailto:tuula.puoskari@jedu.fi
mailto:tuula.puoskari@jedu.fi
mailto:tuula.puoskari@jedu.fi
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 siltanosturi ym. erityisvarusteet 
 lämmitysmuoto 
 vuokra- tai myyntihinta 
 yhteystiedot 

Toimitilan ilmoituslomakkeen löydät osoitteesta: 
http://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/vapaat-toimitilat/ilmoita-vapaa-toimitila/  
 
Muistathan myös ilmoittaa, kun vapaa tila on vuokrattu tai myyty edelleen. 
 
Lisätietoja: Anja Tilvis, anja.tilvis@kalajoki.fi, puh. 044 4691 250 
 

Kaupungin yritysavustukset 2016  

Kalajoen kaupunki myöntää vuonna 2016 kalajokisille (kotipaikka Kalajoki) yrityksille avus-
tusta erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tukea myönnetään niin kauan kuin varattua määrära-
haa (30.000 €) riittää jatkuvan haun perusteella. 

Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuk-
siin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista neljästä osa-alueista: 

 1) 
 yrittäjän tai yrityksen työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta aiheutuviin 
matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin) 

 2) 
 sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin, kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja keksin-
töjen edistämiseen liittyviin asiantuntijapalveluihin 

 3) 
 messu- ja näyttelykustannuksiin, internet-sivujen toteutukseen (ei sivujen tavanomainen 
päivitys), esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen 

 4)  yrityksen luvanvaraisten tienvarsiopasteiden lupamaksuihin ja hankintakustannuksiin 

 
Yrittäjien yhteisiä opinto- ja koulutusmatkoja voidaan tukea isommalla kertasummalla, mutta 
tuki näihin on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. 

Tukea ei makseta, jos yritys saa samaan kohteeseen tukea muualta esim. hankkeiden kaut-
ta. Tuki on yritykselle de minimis –tukea. Tuki haetaan vapaamuotoisella hakemuksella aina 
jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan yrityksen esittämien tositekopioiden perus-
teella. Laskussa tulee selkeästi käydä selville laskun aihe ja mukaan on liitettävä yrityksen 
yhteystiedot, y-tunnus ja tilinumero. Tukihakemukset toimitetaan yrityspalvelukeskukseen 
Anja Tilvikselle. Hakemukset liitteineen voi toimittaa myös sähköisesti sähköpostin välityksel-
lä osoitteeseen anja.tilvis@kalajoki.fi.  

 

Kalajoen tapahtumakalenterit on yhdistetty 

  
Tapahtumanjärjestäjät saavat nyt tapahtumatietonsa esille yhdellä päivityksellä kol-
meen eri kalenteriin. Syöttämällä tapahtumatiedot Keskipohjanmaan Kirjapaino Oyj:n 
ylläpitämään KP24-tapahtumakalenteriin, tiedot siirtyvät myös Kalajoen kaupungin 
verkkosivuille sekä Visit Kalajoen tapahtumakalenteriin.  

http://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/vapaat-toimitilat/ilmoita-vapaa-toimitila/
mailto:anja.tilvis@kalajoki.fi
mailto:anja.tilvis@kalajoki.fi
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Kalajoen kaupungin nettisivu-uudistuksen myötä myös kaupungin sivuilla oleva tapahtumaka-
lenteri sai uuden ilmeen. Lisäksi kalenteri yhdistettiin Keskipohjanmaan KP24-
tapahtumakalenterin kanssa. KP24-kalenteri on yhdistetty myös matkailusivustolla olevan 
tapahtumakalenterin kanssa.  

Tulevat tapahtumat ilmoitetaan KP24-tapahtumakalenteriin ”ilmoita tapahtuma” -lomakkeella, 
joka löytyy sekä KP24-sivuilta että kaupungin nettisivuilta. Tapahtuman ilmoittaminen on 
maksutonta eikä sisäänkirjautumista vaadita. Tallennettu tapahtuma tulee näkyviin tapahtu-
makalenteriin ylläpitäjän hyväksyttyä tapahtuman. Paljon tapahtumia järjestävien tahojen toi-
votaan rekisteröityvän. Tällöin tapahtuma tulee näkyviin heti ja muutokset on helppo tehdä. 
Käyttäjätunnukset ja salasanan tapahtumakalenteriin voi tilata osoitteesta menot@kpk.fi.  

 
 
Lomakkeen yhteydestä löytyy ohjeistus, miten lomake täytetään. Tapahtumasta on hyvä an-
taa mahdollisimman paljon tietoa, jotta tapahtuma houkuttelisi hyvin kävijöitä. Varsinkin ta-
pahtuman otsikkoon ja kuvaukseen on hyvä kiinnittää huomiota. Perinteisetkään tapahtumat 
eivät välttämättä ole tuttuja vastamuuttaneille tai vierailijoille. Suosittelemme myös kuvien 
käyttöä.  

Tapahtumat voi ilmoittaa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Kaupungin verkkosivuille tapah-
tumat tulevat joko suomeksi tai englanniksi. Toivomme, että varsinkin suuret yleisötapahtu-
mat ilmoitettaisiin myös englanniksi. 

Tapahtumat olisi hyvä ilmoittaa kalenteriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tapahtu-
matietojen muutospyynnöistä voi laittaa viestiä osoitteeseen menot@kpk.fi tai ottaa yhteyttä 
kaupungin toimistosihteeriin Anja Tilvikseen.  

Toivomme kaikkia tapahtumia järjestäviä tahoja ilmoittamaan aktiivisesti kaikista tapahtumis-
ta yhteiseen kalenteriimme. Jos sinulla ei ole internet yhteyttä käytettävissäsi, tiedot tapah-
tumasta voit ilmoittaa kaupungin toimistosihteeri Anja Tilvikselle, puh. 044 4691 250,  
anja.tilvis@kalajoki.fi  

KP24-tapahtumakalenteri: http://tapahtumat.kpk.fi/   
Kaupungin tapahtumakalenteri: www.kalajoki.fi/tapahtumat/  
Tapahtumakalenterin ohje: http://kalajoki.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/tapahtumakalenteri/  

 
 
 
 
Kalajoen yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot 

 
Yrityspalvelukeskuksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kalajoki.fi  
   

 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 

mailto:menot@kpk.fi
mailto:menot@kpk.fi
mailto:anja.tilvis@kalajoki.fi
http://tapahtumat.kpk.fi/
http://www.kalajoki.fi/tapahtumat/
http://kalajoki.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/tapahtumakalenteri/
mailto:etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

