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Ajankohtaista 

Yritysasiantuntija Kaj Sartorisio auttaa vienti- ja suurhankeasioissa 

Yritysasiantuntija Kaj Sartorisio on tullut mukaan vahvistamaan Kalajoenseudun Yrityspalve-

lukeskuksen asiantuntijatiimiä. Kajn tehtävänä on markkinoida ja myydä Kalajoen seutua 

(Kalajoki, Alavieska, Merijärvi) alueelle sijoittuville uusille yrityksille sekä avata suurhankkei-

den hyödyntämismahdollisuuksia Kalajoen seudulla toimiville yrityksille. Tehtäviin kuuluu 

myös yritysten kansainvälistymiseen ja vientiin liittyvät asiantuntijapalvelut.  

 

Yhteystiedot: Kaj Sartorisio, puh. 044 4691 380, kaj.sartorisio@kalajoki.fi  

 

Kevättalkoot Kalajoella ma 25.4.2016 klo 14-18    

Kalajoen Yrittäjäyhdistys kannustaa kaikkia osallistumaan yhteisiin kevättalkoisiin ma 25.4. 

klo 14-18.  Tavoitteena on, että siivotaan omat nurkat ja autetaan samalla naapuriakin. Voi 

siivota oman yrityksen aluetta ja ympäristöä. Tervetuloa myös kylänraitille talkoilemaan.  

Kokoontuminen Kauppa-Jengin pihalla klo 16 ja 17, josta lähdetään ohjatusti siivoamaan eri 

kohteita. 

 
Kahvila MinRose tarjoaa talkookahvit ja Pääkkönen tarjoaa roskalavan keskustaan, 
Ekopuoti Pisara tarjoaa jaksamisjuomat ja S-Market vissyt ja Herkkutori makkarat. 

Hiekkasärkillä talkoillaan samana päivänä ja alueen yritykset osallistuvat samalla Siisti Biitsi -

kampanjaan. Siisti Biitsi -kampanja on Pidä Saaristo Siistinä Ry:n rantojen siivoustalkoo-

kampanja, jonka tarkoituksena on siivota rannat yhdessä kesäkuntoon meille, eläimille ja 

luonnolle. Monta yritystä on jo mukana! 

 

Tieto tulee luoksesi - Fennovoiman hanke-esittelykiertue Kalajoella ke 4.5. 
 
Fennovoima järjestää 2.–4.5. hanke-esittelykiertueen Ylivieskassa, Oulaisissa ja Kalajoella. 

Tilaisuuksissa kerrotaan Hanhikivi 1 -hankkeen etenemisestä sekä työ- ja urakointimahdolli-

suuksista. Yleisölle on kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. 

 

Kaupunkikiertueen aikataulu: 

2.5. Ylivieska, Ylivieskatalo Akustiikka kello 18-20 

3.5. Oulainen, Oulaisten yritystalon auditorio kello 18-20 

4.5. Kalajoki, Kalajoen kaupungintalon valtuustosali kello 18-20 

 

Ilmoittaudu osoitteessa www.fennovoima.fi/pyhajoki/teemaillat tai puhelimitse Fennovoiman 

aluetiedottajalle Kimmo Siiralle, p. 020 757 8593. Ilmoittautuminen päättyy 28.4. Tervetuloa! 

 

 

 

 

mailto:kaj.sartorisio@kalajoki.fi
http://www.fennovoima.fi/pyhajoki/teemaillat
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Katiska – Kalajoen kauppatapahtuma to 5.5.2016  

Katiska – Kalajoen kauppatapahtuma järjestetään helatorstaina 5.5. ja jatkot ovat perjantaina 

6.5. Kalajoen keskustan liikkeissä on erityishulinaa, kisoja, tarjouksia, arvontaa ym. mukavaa. 

Yrittäjäyhdistykseltä voi lainata torikojuja tarvittaessa myyntiä tai vaikka tarjoilua varten. Teh-

dään yhdessä kiinnostava kauppatapahtuma! Tapahtuman yleismarkkinoinnin tarjoaa Kalajo-

kiseutu (ennakko 28.4 puoli sivua ja varsinainen 4.5 kokosivu). 

 

Yhteyshenkilö: mari.palin@kalajoenyrittajat.fi tai puh. 045 6479 566. 

 

Ilmainen bussikuljetus Raahen Suurhankeinfoon ja kiertoajelu Hanhikiven 

ydinvoimalatyömaalle to 12.5.2016 
 

REITTI1: (7.30) Sievi, Ylivieska, Kalajoki, Raahe 

REITTI2: (7.15) Pulkkila, Haapavesi, Oulainen, Vihanti ja Raahe 

 

Tapahtuman järjestäjänä toimii Oulun kauppakamari ja kumppanina Oulun eteläisen seutu-

kunnat/P-P Verkkopalvelut-hanke. Alempana olevan ilmoittautumislinkin kautta saat tar-

kemman tiedon bussiaikataulusta. Paluu lähtöpaikkaan (Sievi/Pulkkila) n. klo 17.30. 

 
Suurhankkeista liiketoimintamahdollisuuksia –suurhankeinfo to 12.5.2016  
 
Aika: torstai 12.5.2016 kello 9.30-16.30 
Paikka: Kauppaporvarin kulttuuri-ja kongressitilat, Kirkkokatu 28, Raahe 
 
Ohjelma 

9.30-11.45 kiertoajelu busseilla Raahe-Pyhäjoki-Raahe 

Bussien yhteislähtö kello 9.30 Raahesta Kauppaporvarin takapihalta Kirkkokatu 28 

11.45 - 12.45 omakustanteinen lounas  

12.45 - 15.00 Suurhankeinfo Raahesalissa, 2. kerros  

Avauksen jälkeen yleisön esittäytymiskierros (nimi/yritys), jonka jälkeen Site Manager Antti 

Pasanen / RAOS Project Oy kertoo Rosatomin toimituslaajuuden tilanteesta sekä Manager, 

Project Development Miia Wallen / Hyötytuuli Oy kertoo yrityksen tuulivoimahankkeiden tilan-

teesta.  

13.45 osallistujien verkostoitumistauko 

Yrityksen esittelymahdollisuus 2. kerroksen lämpiössä ja neuvotteluhuoneissa.  

14.45 Suurhankeinfo Raahesalissa jatkuu, 2. kerros 

Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi kertoo Mustavaaran kaivososakeyhtiön Raahen sulattohank-

keesta.  

15.30 –16.30 Raahen kaupungin tarjoama buffet, 3. kerros 

 

Ilmoittaudu 4.5.2016 mennessä kaikkien em. osioiden osalta osoitteessa: 

https://www.lyyti.in/suurhankeinfo22016 

 
Lisätietoja: Jukka Koivisto, puh. 044 5871 941, jukka.koivisto@ysk.fi tai Antti Kotka  
puh. 0400 958 180, antti.kotka@ysk.fi  
 

mailto:mari.palin@kalajoenyrittäjät.fi
https://www.lyyti.in/suurhankeinfo22016
mailto:jukka.koivisto@ysk.fi
mailto:antti.kotka@ysk.fi
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Tule mukaan Kalajoen keskustan kehittämishankkeen yrittäjäryhmään     

Kalajoen keskustan kehittämishankkeen yrittäjäryhmään pääsee edelleen mukaan! Pysy kär-

ryillä, mitä tapahtuu ja ole mukana yhteistapahtumissa. Liity ryhmään ja laita sähköpostia 

mari.palin@kalajoenyrittajat.fi tai soita 045 6479 566.  

 

Koulutus 

Lean-ajattelu tuottavuuden kehittämiseen 

 

Aika: ma 9.5.2016 klo 8.00 – 16.00 

Paikka: Centria Ammattikorkeakoulu, Vierimaatie 7, Ylivieska 
 

Tavoite:  

Lean-koulutus valmentaa ymmärtämään Lean-ajatusta, vaihtelun merkitystä ja materiaalivir-

tojen käyttäytymistä sääteleviä lainalaisuuksia. Lean on prosessijohtamisfilosofia, joka perus-

tuu kahteen perusperiaatteeseen: 

a) systeemin virtausta voidaan aina nopeuttaa ja 

b) systeemeissä on virtauksen estäviä tekijöitä, jota kutsutaan hukaksi.  

 

Koulutuksessa käsitellään uudistuneen standardin keskeisiä muutoksia, tulkitaan niiden so-

veltamista ja pohditaan käytännön toimenpiteitä. 

 
Koulutuksessa käydään läpi Lean-periaatteet, parannusajatus, tutustutaan lainalaisuuksiin ja 

pelataan peli. Kouluttaja Antti Piirainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy. Koulutus on mak-

suton.  

 
Nyt viimeinen mahdollisuus ilmoittautua: Markku Mäkitalo, puh. 044 4691 381 tai sähkö-
postilla markku.makitalo@kalajoki.fi  
 

 
Kaupan pitää kannattaa 10.5.2016 Ylivieska 
 

Aika: ti 10.5.2016 klo 17.00 – 20.00 
Paikka: Centria Ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska 
 
Koulutuksen sisältönä kustannuslaskennan ja hinnoittelun perusteet, myynnin seurannan 

yrityskohtaiset mittarit sekä tuloksen tekemisen "tiemerkit". Valmentajina Ari Mickos ja Mark-

ku Mäkitalo / Rajaton–hanke. Valmennukset ovat maksuttomia, mutta osallistujayrityksen 

toivotaan osallistuvan Rajaton -hankkeeseen sopivalla yritysrahoitusosuudella. 

 

Ilmoittautuminen tapahtumaan: http://www.ytek.fi/ytek-ilmoittaudu/125/   

 

 

mailto:mari.palin@kalajoenyrittajat.fi
mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
http://www.ytek.fi/ytek-ilmoittaudu/125/
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Ydinvoima-alan perustietoa ja vaatimukset johtamisjärjestelmälle 

Ajankohta: ke 11.5.2016 
Paikka: Technopolis Peltola, Yrttipellontie 1, Oulu (kokoustila Åstrom) 

 

Valmennuksen tarkoituksena on antaa ydinvoimalaitosprojekteihin toimittajaksi tähyävän yri-

tyksen edustajalle kokonaiskuva ydinvoima-alan erityispiirteistä, jotka yritykselle saattavat 

tulla vastaan alalla toimiessa. Erityisesti tarkastellaan johtamisjärjestelmään kohdistuvia vaa-

timuksia, laatu- ja projektinhallintasuunnitelman roolia ja tarkoitusta ydinvoima-alalla. Käytän-

nön esimerkki havainnollistaa johtamisjärjestelmälle asetettujen vaatimusten soveltamista ja 

projektinhallintasuunnitelman käyttöä. Valmennus tukee valmistautumista ydinvoima-alan 

auditointeihin. 

 

Valmennuksen ohjelma, hinnat ja ilmoittautuminen: http://www.finnuclear.fi/valmennus201605  

 

Sosiaalisen median viestinnän ja markkinoinnin tärkeimmät 
säädökset – koulutus 
 
Aika: to 12.5.2016 klo 12.30 - 16.00 
Paikka: Oamk, Terveysalan Oulaisten kampus, Kuntotie 2, Oulainen 
 
Kohderyhmä: Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yritykset ja järjestöt 

Kouluttajat: ebrand Suomi Oy / Jukka Weissenfelt 

 

Valmennuksen sisältönä viestiminen sosiaalisessa mediassa, lait jotka säätelevät viestintää, 

tekijänoikeuden huomioiminen, tietojen kerääminen asiakkaista ja niiden käyttäminen, piilo-

mainonnan välttäminen (mainoksen tunnistettavuus) sekä sosiaalisen median kanavien sää-

dökset (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsUp). 

 

Kahvitus tilaisuuden puolessa välissä. Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!  

Ilmoittautumiset to 5.5. mennessä 

https://www.webropolsurveys.com/S/CA30C5000D283309.par  

tai sähköpostilla satu.pinola@oamk.fi  

 

Tilaisuuden järjestää SoteYBoost –hyvinvointiyrittäjyyshanke http://soteyboost.blogspot  

 

Laadunhallinta ISO 9001:2015  
 

Aika: ma 6.6.2016 klo 8.30 – 16.30 

Paikka: Kylpylähotelli Sani, Kalajoki Hiekkasärkät 

 

 

 

http://www.finnuclear.fi/valmennus201605
https://www.webropolsurveys.com/S/CA30C5000D283309.par
mailto:satu.pinola@oamk.fi
http://soteyboost.blogspot/
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Osallistujat saavat koulutuksessa selkeän yleiskuvan standardin vaatimuksista, vaikuttavuu-

desta sekä perusvalmiuksia laatujärjestelmän käyttöönottoon. ISO 9001:2008 standardia 

käyttäneet ymmärtävät muutokset ja mitä tulee tehdä kehitettäessä toimintoja uusien vaati-

musten mukaisiksi. 

Koulutuksen aikana käsitellään laadunhallinnan järjestelmää, sekä sitä, miten se tukee orga-

nisaation toimintoja ja yrityksen liiketoimintaa. Koulutuksessa käsitellään uudistuneen stan-

dardin keskeisiä muutoksia, tulkitaan niiden soveltamista ja pohditaan käytännön toimenpitei-

tä. Koulutus muodostuu luennoista, vuorovaikutteisista keskusteluista sekä ryhmätöistä 

esimerkkiaineistoon perustuen. Kouluttaja Jorma Kajanus, Laatukeskus Excellence Finland. 

Koulutus on maksuton.  

 

Ohjelma ja lisätietoja: Markku Mäkitalo, puh. 044 4691 381, markku.makitalo@kalajoki.fi  

 

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 

Aika: ti 7.6.2016 klo 8.30-16.30 

Paikka: Kylpylähotelli Sani, Kalajoki Hiekkasärkät 

Osallistujat saavat koulutuksessa yleiskuvan standardin vaatimuksista, vaikuttavuudesta se-

kä perusvalmiuksia ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon. Koulutuksessa käsitellään ympä-

ristöjärjestelmää sekä sitä, miten se tukee organisaation toimintoja ja yrityksen liiketoimintaa. 

Standardia aikaisemmin käyttäneet ymmärtävät ISO 14001:2015 päivityksen keskeiset muu-

tokset ja niiden vaikutuksen järjestelmän päivittämiseen. Koulutus muodostuu luennoista, 

vuorovaikutteisista keskusteluista sekä ryhmätöistä esimerkkiaineistoon perustuen. Koulutta-

ja Jorma Kajanus, Laatukeskus Excellence Finland Oy. Koulutus on maksuton.  

 
Ohjelma ja lisätietoja: Markku Mäkitalo, puh. 044 4691 381, markku.makitalo@kalajoki.fi  

 

 

Kalajoen Ammattiopiston koulutuksia 
 
Lyhytkestoiset koulutukset  
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 € alv 0 % 

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

pe 20.5. Tulityö, klo 8-16, hinta 100 € 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 

 

mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
mailto:markku.makitalo@kalajoki.fi
http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6
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Yrittäjä – ilmoita koulutustarpeesi 
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / Kalajoen Ammattiopisto tehostaa palvelujaan. 
Nyt on mahdollista esittää koulutustoive suoraan internet-sivujemme kautta. 
Suora linkki on https://www.jedu.fi/koulutustarve  
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUn etusivulla (www. jedu.fi) on linkki Ilmoita koulu-

tustarpeesi (sininen laatikko). Linkin takaa löytyy yksinkertainen lomake, jolla yritykset ja 

muut aikuiskoulutusta tarvitsevat voivat kertoa tarpeistaan. Viestit ohjautuvat suoraan JEDUn 

Työelämäpalveluille ja aikuiskoulutukseen jatkokäsittelyyn.  

 

Tulossa 

Esimiesten vertaistuellinen ryhmä syyskuussa 2016 

Ryhmän kokoontumisten tavoitteena on: 

- kehittää ja arvioida esimiehen omaa työtä ja työroolia 

- tukea omaa työssä jaksamista ja löytää keinoja ja työkaluja selviytyä muutos- yms. tilan-

teissa 

- oppia esimiestyön ja haastavien alaisten hallintaa, vuorovaikutusta ja työn organisointia 

- jakaa muita esimiestyöhön liittyviä työelämähaasteita. 

Ryhmän tärkein anti on jakaa erilaisista yrityksistä ja työyhteisöistä tulevien esimiesten kans-

sa kokemuksia ja käytäntöjä yllämainituista ja muista ihmisten johtamiseen liittyvistä asioista . 

Ryhmää vetää aluksi Tuottava Työ -hankkeen työhyvinvointikoordinaattori Tuula Laava, 

Taukokangas Oy. Ryhmälle hankitaan alustajia tarpeen mukaan. Tarkempi tieto ryhmän aloi-

tuksesta jaetaan ennen kesälomia. Ryhmä kokoontuu sen jälkeen yhdessä sovitulla aikatau-

lulla. 

Järj. Ylivieskan seutukunnan Tuottava Työ –hanke  

Lisätietoja ja ennakkoilmoituksia Tuottava Työ -hankevetäjä Pirjo Jylhä-Ollila, Ylivieskan 

seutukunta, p 050 593 6009, pirjo.jylha-ollila@ysk.fi 

 
 

                                                                                                 

 

                              
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.jedu.fi/koulutustarve
mailto:pirjo.jylha-ollila@ysk.fi
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Kalajoen yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot 

 

Yrityspalvelukeskuksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kalajoki.fi 
    

 elinkeinojohtaja Miia Himanka 044 4691 246       
yritysasiantuntija Mirja Mustonen 044 4691 249       
yritysasiantuntija Kaj Sartorisio 044 4691 380 
yrityskehittäjä Markku Mäkitalo 044 4691 381 
turkistalousneuvoja Hanna Valo 044 4691 339         
toimistosihteeri Anja Tilvis 
 
Toimistollamme myös:  
Monikulttuurinen neuvonta MOONA  
projektityöntekijä Heikki Niemi 

044 4691 250 
 
 
040 8682 287  
heikki.niemi@haapop.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

