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Kalajoenseudun Yrityspalvelukeskuksen  
yrittäjätiedote 3 / 2016 
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Ydinvoimahankkeen ajankohtaiset hankinnat ja tapahtumat –infotilaisuus 

Kalajoella 

Aika:  ke 23.3.2016 klo 9-11, kahvitarjoilu klo 8.30 alkaen 

Paikka:  Kylpylähotelli Sanin Aaltosali, Jukupolku 5, Hiekkasärkät Kalajoki 

 

Tule kuulemaan ajankohtaisista hankinnoista, kilpailutuksista ja urakoitsijoiden kokemuksista 

Pyhäjoen ydinvoimalaitoksen suurhankkeeseen liittyen. Paikalla ovat ajankohtaisista asioista, 

kilpailutuksesta ja työmaan käytännön asioista kertomassa Titan-2:n, RAOS Project Oy:n, 

Fennovoima Oy:n ja Andament Groupin edustajat.   

Ilmoittautumiset 20.3 mennessä: Anja Tilvis anja.tilvis@kalajoki.fi 

 

Lisätietoja tapahtumasta:  

Markku Mäkitalo, puh. 044 4691 381 markku.makitalo@kalajoki.fi tai  

Antti Kotka, puh. 0400 958 180, antti.kotka@ysk.fi  

 

Nuorten kesätyötuen hakuaika käynnissä 

 

Ensi kesänä Kalajoella toimivilla yrityksillä ja yksityisillä työnantajilla on mahdollisuus saada 

Kalajoen kaupungin myöntämää kesätyötukea 15 – 17 -vuotiaiden nuorten työllistämiseen. 

Työnantaja voi saada tukea 100 €/vko/nuori 1 – 3 viikon työllistämisjaksolta. Yhdellä työnan-

tajalla on mahdollisuus saada tukea enintään viiden nuoren palkkaamiseen. 

Työnantajat voivat hakea kesätyötukea erillisellä lomakkeella. Tukipäätökset tehdään saa-

pumisjärjestyksessä. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen, kun hän on toimittanut pal-

kanmaksutiedot työ- ja toimintapalveluihin. Tuen maksamisen ehtona on, että nuorelle mak-

setaan vähintään voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Tukea ei 

voida saada oman perheenjäsenen työllistämiseen. 

Nuorten tehtävänä on hakea itse työnantajilta kesätyöpaikkoja ja työnantaja voi hakulomak-

keessa mainita nuoren nimen/nimet hakiessaan tukea. Mikäli työnantajalla ei tukea hakiessa 

ole tiedossa kesätyöntekijän/tekijöiden nimiä, niitä voi tiedustella TE-toimistolta. Nuoret voivat 

myös ilmoittautua TE-toimistoon kesätyönhakijoiksi, elleivät ole itse löytäneet kesätyöpaik-

kaa. 

Nuorten kesätyötukeen liittyvät lomakkeet löytyvät kaupungin nettisivuilta osoitteesta  

http://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyo/  

 

Lisätietoja:  

Saija Heikkilä, puh. 044 4691 284, saija.heikkila@kalajoki.fi  

 

 

 

mailto:anja.tilvis@kalajoki.fi
mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
mailto:antti.kotka@ysk.fi
http://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyo/
mailto:saija.heikkila@kalajoki.fi
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Kirjanpitolain muutokset 2016 / Yrittäjien aamukahvitilaisuus  

 
Aika:  ti 3.5.2016 klo 7.30–10.00  
Paikka:  Yritystalo, Revonkatu 1, Oulainen 
 
Tietoa kirjanpitolakiuudistuksesta yrityksille. TALVEA Tilintarkastuspalvelujen asiantuntija 
HTM Heidi Hukka kertoo mm. seuraavista asioista: 
• Kokorajat ja tilinpäätöksen sisältö 

• Määritelmät, jaksotus-ja arvostussäännöt 

• Konsernitilinpäätöksen muutokset 

• Uudet menetelmäsäännökset, aineistot ja säilytys 

• Pienet ensin – periaate 

• Siirtymäsäännökset 

 

Huom. tulossa myös Omistajanvaihdos-aamukahvit ti 5.4.2016.  
 

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

Maksuttomia laatu-, ympäristö- ja Lean-valmennuksia 9.5, 6.6 ja 7.6.2016                                    

 

Kevään ja alkukesän aikana järjestetään kolme valmennustilaisuutta, joiden teemoina ovat 

Lean ja päivittyvät ympäristö- ja laatujärjestelmät (ISO9001 ja ISO14001 / 2015 versiointi). 

Leanissa toteuttajana on Quality Know-How Karjalainen. Laadun ja ympäristön toteuttajana 

on Laatukeskus.  

Ajankohdat:  

Ma 9.5 Lean-valmennus Centrian tiloissa Ylivieskassa. Koulutus koostuu aamun luennoista 

ja iltapäivän pelistä.  

Ma 6.6 (9001) ja ti 7.6 (14001) laadun ja ympäristöhallintajärjestelmien valmennukset Kylpy-

lähotelli Sanissa Kalajoella. Ohjelma ja sisältö vastaavista koulutuksista:  

ISO 9001  http://kauppa.laatukeskus.fi/kauppa/tuoteinfo.xhtml?lotId=8869 

ISO 14001  http://kauppa.laatukeskus.fi/kauppa/tuoteinfo.xhtml?lotId=8873 

Tilaisuudet kestävät koko päivän. Kalajoenseudun Yrityspalvelukeskuksen asiakkaille tilai-

suudet ovat maksuttomia (hinta normaalisti 710 €/päivä + alv) ja sisältävät kahvit. Ruokailu 

on omakustanteinen. Tilaisuudet järjestää Rajaton-hanke Pohjois-Pohjanmaan liiton myön-

tämällä Euroopan unioniin alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoituksella.  

 

Ilmoittautumisesta:  

Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään heti. Ilmoittakaa mihin osioihin osallistutte ja 

ilmoittakaa myös organisaatiostanne osallistuvat henkilöt. Paikat yrityksille varataan ilmoittau-

tumisjärjestyksessä. Mahdollisen runsaan kysynnän vuoksi voimme joutua rajaamaan osallis-

tujamäärää. Pyrimme kuitenkin varmistamaan, että vähintään yksi osallistuja / ilmoittautunut 

yritys voidaan ottaa tilaisuuksiin mukaan. Ilmoittautumiset Markku Mäkitalolle, puh. 044 

4691 381 tai markku.makitalo@kalajoki.fi 

mailto:sari.andersson@ysk.fi
http://kauppa.laatukeskus.fi/kauppa/tuoteinfo.xhtml?lotId=8869
http://kauppa.laatukeskus.fi/kauppa/tuoteinfo.xhtml?lotId=8873
mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
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Luovat alat - Pariisi 2017 

Tule kuulemaan miten suomalainen brändi Ivana Helsinki syntyi, kasvoi ja kansainvälistyi. 

Aika: pe 1.4.2016 klo 13-16 

Paikka: KOHTAAMO, Pitkänsillankatu 1-3D, 3 kerros Kokkola 

Ivana Helsinki oli ensimmäinen pohjoismainen yritys joka on valittu Pariisin muotiviikon pää-

näytöksiin ja New Yorkin muotiviikkojen viralliseen näytöskalenteriin. 

Pirjon työnkuva Ivana Helsingissä on erittäin moniulotteinen ja siksi käyntikorttiin painettu 

työnimike "tuottaja" kattaa hänen mielestään parhaiten hänen laajaa tehtäväkenttänsä. Pirjo 

vastaa Ivana Helsinki-tuotteiden myynnistä yhteistyössä kansainvälisen myyntiammattilaisten 

verkoston kanssa sekä ideoi, toteuttaa ja koordinoi Ivana Helsingin markkinointia kokonai-

suudessaan. 

 

Varmista paikkasi ja ilmoittaudu viimeistään 24.3. alla olevan linkin kautta: 

https://response.questback.com/sekeskosek/vle1qwuebw/ Tilaisuus on maksuton.  

 

Tilaisuus toteutetaan osana "LUOKKARETKI KOKKOLASTA PARIISIIN" - Syventävät opin-

not kansainvälistymiseen luoville aloille- kokonaisuutta. Luokkaretken tavoitteena on edistää 

luovien alojen kansainvälistymistä. Luokkaretken puitteissa toteutetaan seminaareja, työpajo-

ja, fact finding matkoja, sekä sisäänostajatapaamisia ja opitaan brändäyksestä, some mark-

kinoinnista, face to face myynnistä, tuotteistamisesta, tuotannosta sekä tilaus/toimitus pro-

sesseista suomen huippuosaajien opastamana. 

 

Lisätietoja: Sabina Storbacka, sabina.storbacka@kosek.fi, puh. 044 7809 096   

 

 
Ympäristön luova kehittäminen yhteisöllisin ja opetuksellisin menetelmin  

Kalajoen Ammattiopistolla on käynnistynyt Ympäristön luova kehittäminen yhteisöllisin ja 

opetuksellisin menetelmin – hanke. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2016 – 31.5.2017.  

Hankkeen tavoitteena on edistää alueemme asutun ympäristön viihtyisyyttä ja laadukkuutta. 

Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, joiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä 

ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Näin lisätään piha- ja viherrakennusalaan liittyvää 

osaamista alueemme ammattilaisille, opiskelijoille ja asukkaille. Toimenpiteiden toteutta-

miseksi Ammattiopisto tekee yhteistyötä kuntien, yhdistysten, yritysten ja asukkaiden kanssa.  

Yritykset ja yhteisöt – tervetuloa mukaan kehittämään yhteistä ympäristöä! 

Lisätietoja:  

Tuija Somero, tuija.somero@jedu.fi tai puh. 040 1508 455 

 

 

 

https://response.questback.com/sekeskosek/vle1qwuebw/
mailto:sabina.storbacka@kosek.fi
mailto:tuija.somero@jedu.fi
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Yrityshakemistot netissä – näissä kannattaa olla tarkkana! 

Netissä on paljon yrityshakemistoja, joiden näkyvyyttä kaupataan puhelinmyynnillä tai sähkö-

postiin tulevilla viesteillä.  Myyntiä tehdään usein kyseenalaisin keinoin. Markkinointipuhe 

saattaa olla harhaanjohtava ja kauppa yritetään saada aikaiseksi monin keinoin. Esimerkiksi 

soittaja kertoo päivittävänsä tietoja hakemistoon, mutta ei kerro, että päivitys on maksullista 

ja perässä tulee lasku. Soittaja voi myös myydä ilmaisen kokeilujakson, josta tuleekin myö-

hemmin lasku. Soittaja voi myös antaa ymmärtää edustavansa jotakin viranomaista ja palve-

lu on kaikille pakollinen. Usein nämä yritykset käyttävät tutuilta kuulostavia nimiä hieman eri 

muodossa. Lisäksi sama yritys saattaa esiintyä useilla eri nimillä ja pahimmassa tapauksessa 

näistä kaikista voi tulla lasku. 

Usein tietojen poistaminen kyseistä palvelusta voi olla todella hankalaa poistopyynnöistä 

huolimatta. Seurauksena se, että netin hakemistoista löytyy vääriä yhteystietoja, joita ei saa 

korjattua muuta kuin maksamalla päivityksestä. 

 
Nettisivuinfo Kalajoella 
  
Aika: ke 13.4.2016 klo 8.30 – 9.30 
Paikka:  Tapion Tupa, Matkailutie 3, Hiekkasärkät Kalajoki 
 

Eikö yritykselläsi ole vielä nettisivuja? Vaativatko nettisivusi jo päivittämistä? Tulevatko säh-

köpostit perille? Millaiset ovat hyvät nettisivut? Mitä eri vaihtoehtoja nettisivujen tekemiselle 

löytyy (itse vai ammattilainen)? Mistä saan sähköpostisoitteen yritykselleni ja miksi sellainen 

pitäisi olla?  

 

Asioita ei tarvitse miettiä yksin. Apua löytyy niin sivujen tekemiseen, sisällön tuottamiseen 
kuin kustannuksiinkin. Asiantuntijoina Tomi Tirri / Donetti (www.donetti.fi) ja Hanna Perkkiö 
(www.viestintaloikka.fi). Osallistuminen ei sido mihinkään. Tilaisuus on maksuton. Tarjolla 
kahvia ja pientä purtavaa.   
 
Lisätietoja / ilmoittautuminen (tarjoilun vuoksi):  
Sirpa Nevanperä, puh. 040 8420 704 tai sirpa.nevanpera@ysk.fi  
 
Tilaisuuden järjestää Ylivieskan seutukunnan hallinnoima ja Rieska-Leaderin rahoittama Mi-
nimikro-hanke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viestintaloikka.fi/
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Kalajoen Ammattiopiston koulutuksia 

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 % 

Kursiivilla koulutukset, joista saa tarvittaessa kuljetusalan ammattipätevyysmerkinnän (AP-

merkintä). 

Kaikki koulutukset löytyvät alla olevasta linkistä, josta voi myös ilmoittautua: 

http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6  

Lisätietoja: sinikka.ojala@jedu.fi tai puh. 040 1508 446 

 

AIKUINEN - nyt mahdollisuus opiskella monimuotoisesti myös iltaisin ja 

viikonloppuisin 

Kalajoen Ammattiopiston koulutustarjonta monipuolistuu. Kalajoen Ammattiopisto on jo vuo-

sien ajan tarjonnut joustavasti lyhytkursseja ja ammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta. 

Nyt tarjonta laajenee ammatillisiin perustutkintoihin. Koulutukset on suunniteltu toteutettavak-

si aikaan, jolloin myös työssä käyvät voivat vahvistaa omaa ammatillista osaamista tai koulut-

tautua kokonaan uudelle alalle.  

Ammattitaitoinen henkilöstö, erinomainen oppimisympäristö ja laadukkaasti suunnitellut kou-

lutukset ovat nyt laajemmin tarjonnassa. Perinteinen tapa toteuttaa lähiopetusta ei rajoitu 

vain arkipäiviin. Lisäksi lähiopetuksen rinnalle on kehitetty verkossa opiskelua ja tehostettu 

työpaikalla oppimista eri työtehtäviin.  

Aikuiset suorittavat tutkinnon näyttötutkintoina. Jokaisen kohdalla tehdään henkilökohtaista-

minen, jolloin esim. aikaisempi osaaminen otetaan osaksi tutkinnon suorittamista. Jo aikai-

semmin suoritettu perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto on osa uutta suoritettavaa tut-

kintoa. 

Haku koulutuksiin tapahtuu suoraan oppilaitoksen www-sivujen kautta. Koulutusvaihtoehtoja 

ovat mm. puuseppä, iw-hitsaaja, vaatetusartesaani, sisustusrakentaja sekä liikunta- ja hyvin-

vointimatkailu.  

Lisätietoja: tuula.puoskari@jedu.fi, puh. 040 1508 480 

 

 

http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6
mailto:tuula.puoskari@jedu.fi


7 
 

 

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

 

 

ILA-messut - kansainvälinen ilmailutapahtuma Berliinissä 1.-4.6.2016 

ILA-messut on kansainvälinen ilmailualan tapahtuma Berliinissä, jossa tavoitteena on luoda 

yhteyksiä kansainvälisiin lentokoneteollisuuden valmistusketjuihin ja esitellä heille suomalais-

ta osaamista. Yksi alueemme yrityksistä on osallistumassa messuille omalla osastolla.  

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan messuille joko osastopaikan tai muun tutustumisen 

merkeissä, ota yhteyttä Tapio Rasmukseen. Lisätietoa messuista http://www.ila-berlin.de 

 

Ilmoittautumiset: kehityspäällikkö Tapio Rasmus, puh. 050 5581 625 

 

Kalajoen ammattiopisto palkitsi vuoden 2015 yhteistyöorganisaatioksi   

Kalajoen Yrityspalvelukeskuksen   

Kalajoen Ammattiopisto jakaa vuosittain palkinnon yritykselle tai organisaatiolle, jonka kans-

sa oppilaitos on tehnyt yhteistyötä ja erityisesti koulutuksen kehittämistyötä.  

 

Vuoden 2015 yhteistyöorganisaation palkinto myönnettiin Kalajoen Yrityspalvelukeskukselle 

seuraavin perustein: Yrityspalvelukeskus on tehnyt Ammattiopiston kanssa rikasta "sauma-

tonta" yhteistyötä vuodesta toiseen. Yrityspalvelukeskus on aktiivisesti tiedottanut oppilaitosta 

yrittäjien koulutus- ja kehittämistoiveista ja avustanut koulutusten järjestämisessä. Yrityspal-

velukeskus tiedottaa yrittäjätiedotteissaan aktiivisesti myös Ammattiopiston koulutustarjon-

nasta.  

 
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 

  

http://www.ila-berlin.de/
mailto:etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

