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Kalajoenseudun Yrityspalvelukeskuksen  
YRITTÄJÄTIEDOTE 5 / 2016 

 

 
 

Tässä tiedotteessa 

Ajankohtaista  
Puhutaan puusta -teemaseminaari 23.5. Kalajoella 
Kalajoen kesäkauden avajaiset – Kalabaliikki 10.–12.6. 
Markkinatutkimusmatka Euromine-messuille 14.–15.6. Skellefteå 
Kuka pelkää mustaa miestä – stereotypiat kumoon ja  
maahanmuuttajat töihin! 16.6. Kalajoki 
Oletko kiinnostunut Puolan markkinoista? 

   

Koulutukset  

Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 25.5. Ylivieska 

Lean Management käytännössä–tuottavuuden kehittämisvalmennus 

Valmistaudu suurhankkeisiin osaamista kehittämällä 
Johtamisen erikoisammattitutkinto Kalajoella! 
Kalajoen Ammattiopiston koulutuksia 
   

Yhteystiedot  
Kalajoen Yrityspalvelukeskus 
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Ajankohtaista 

Puhutaan puusta -teemaseminaari 23.5. Kalajoella 
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan seutukunta ja Kalajoen kaupunki kutsuvat 

Sinut mukaan Puhutaan puusta -teemaseminaariin.  

 

Aika:  ma 23.5.2016 klo 8.30 - 15.30  

Paikka:  Kalajoen Ammattiopisto, Opintie 2  

  

Huonekalu- ja puusepänteollisuuden yritykset uskovat tulevaisuuteen kuluttajien ympäristö-

tietoisuuden kasvaessa. Nyt puhutaan erityisesti puun käytöstä sisustamisessa, kalusteiden 

ja esineiden valmistamisessa. Millaisia työtehtäviä puusepänala tarjoaa, alan koulutustarve ja 

koulutuksen haasteet. 

  

Päivä on avoin kaikille kiinnostuneille. Mukaan toivotaan esim. alan opettajia, opinto-ohjaajia, 

koulutusalajohtajia, yrittäjiä ja erityisesti alan koulutuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Semi-

naari on maksuton sisältäen aamukahvin ja lounaan. 

  

Ilmoittautuminen mahdollisimman pian: 

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

 

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

 

Kalajoen kesäkauden avajaiset – Kalabaliikki 10.-12.6. 
 

Siirrytään kesämielelle eli koko Kalajoen kesäkauden avajaisia - Kalabaliikkia vietetään pe 

10.6 – su 12.6. Ohjelmassa X-Games, Fiat 127-kokoontumisajot, Purjelautailun SM-

osakilpailut, Kite Big Air ja Kite-ratakisat, rantapelastusnäytös, peräkonttikirppis, perennan 

vaihtopäivä, tarjouksia, kisoja, avoimia ovia, toripäivä keskustassa ynnä muuta. 

 

Ilmoita yrityksesi tai yhdistyksesi ohjelma mahdollisimman pian, niin lisätään se viikonlopun 

kokonaisohjelmaan.  

 

Ilmoitukset ja lisätiedot:  

Mari Palin, puh. 045 6479 566, mari.palin@kalajoenyrittajat.fi   

Eija Honkonen, puh. 040 7518 907, eija.honkonen@visitkalajoki.fi  

 

Markkinatutkimusmatka Euromine-messuille Skellefteån 14.-15.6.2016         
 

Alueella toimiva PK-yrityksen kansainvälistymisen askeleet –hanke järjestää yhteistyökump-
paneiden kanssa markkinatutkimusmatkan EUROMINE-kaivosalan ammattimessuille 14. – 
15.6.2016 (Skellefteå). Ruotsia pidetään suurimpana rautamalmin tuottajana EU:ssa ja johta-
vana kullan, hopean, sinkin, kuparin ja lyijyn tuottajana. Kaivosala työllistää noin 87.000 hen-
kilöä Ruotsissa ja Ruotsi on merkittävä tekijä kaivosteollisuudessa peräti 93 prosentin osuu-
della teräksen valmistuksesta EU:n alueella.   
 

 

http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6
mailto:mari.palin@kalajoenyrittajat.fi
mailto:eija.honkonen@visitkalajoki.fi
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Euro Mine Expo –tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi, ja siitä on vuosien kuluessa tullut 
merkittävin ja mielenkiintoisin kaivosteollisuuden tapaaminen Euroopassa. Tapahtuma kerää 
paikan päälle paljon kansainvälisiä kävijöitä. Markkinatutkimusmatkan tavoitteena on luoda 
yleiskatsaus toimialan osaamiseen ja samalla tarkastella liiketoimintamahdollisuuksia mark-
kinalla. Tavoitteena on solmia asiakaskontakteja ja tutustua näytteilleasettajiin ja yritysten 
osastoihin. Matkaohjelma: 
   

Tiistai 14.6.2016  

n. klo 5.00-6.00 Lähtö Raahesta / Kalajoelta Skellefteån (mahdollisesti pikkubussilla) 

klo 12.00 Saapuminen Skellefteån 

klo 12.00 Tutustuminen messuille, kaivosalan seminaareihin ja verkostoituminen  

match making -tapahtumassa, messut avoinna klo 19.00 saakka 

 Yöpyminen lomakeskus Pite Havsbadissa Piteåssa (1 hh).  

 Puh. +46 911 327 00, www.pite-havsbad.se 

 

Keskiviikko 15.5.2016   

Tutustuminen messuille, kaivosalan seminaareihin ja verkostoituminen match making –

tapahtumassa. Messut avoinna klo 9.00 alkaen. Paluumatka alkaa n. klo 15.00. 

 

Kustannukset:  

Yritysten matkojen ja majoituksen (1 hh), kokonaiskustannukset noin 600 € + alv. Hankehal-

linnoija laskuttaa de minimis- ja hankekohtaiset rajoitukset sekä mahdolliset kahdenväliset 

sopimukset huomioiden palvelujen saajalta noin 50 % syntyneistä kokonaiskustannuksista. 

  

Ilmoittautumiset matkalle viipymättä, huom. paikkoja rajoitetusti: 

hillevi.ylitorvi@raahe.fi, puh. 040 830 3185 ja tapio.rasmus@ysk.fi, puh. 050 558 1625 

 

Lisätietoa tapahtumasta osoitteesta: euromine.se 

 

”KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ?” – Stereotypiat kumoon ja maahan-

muuttajat töihin! 

Oulun Eteläisen ja Raahen seudun kehittämisorganisaatiot sekä Oulun Eteläisen alueella 

toimiva Moona-hanke järjestävät PK-yrityksille ja muille toimijoille tarkoitetun nykypäivän työ-

elämän monikulttuurisuutta käsittelevän ajankohtaisseminaarin. 
  

Aika:  to 16.6.2016 klo 11.00 –15.30 

Paikka:  Kylpylähotelli Sanin Maininki-Sali, Jukupolku 3-5, Kalajoki 

 

Tarjolla on mm. monikulttuurisen yrityksen johtajan puhevuoro, maahanmuuttajan näkemys 

lisäarvostaan paikallisessa yrityksessä sekä kokeneen monikulttuurisuuskouluttajan vuoro-

vaikutteinen osuus. 

 

 

 

 

 

http://www.pite-havsbad.se/
mailto:hillevi.ylitorvi@raahe.fi
mailto:tapio.rasmus@ysk.fi
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Globalisaatio näkyy talouden kehityksen lisäksi myös yhä enemmän katukuvassa. Monikult-

tuurisuus on asia, johon törmäämme jatkuvasti joka puolella, myös työelämässä. Suomeen 

on tullut yhä enemmän ihmisiä monista eri kulttuureista eurooppalaistumisen ja rajojen avau-

tumisen myötä. Mukanaan he tuovat samalla oman maansa toimintakulttuurin osaamista ja 

arvokkaita verkostoja.  

 

Monikulttuurisuus alkaa suomalaisilla työpaikoillakin olla jo normaalielämää ja monikulttuuris-

ten organisaatioiden määrä on jatkuvasti kasvussa. Monikulttuurisen johtamisen osaaminen 

on yksi kilpailueduista menestyksekkääseen ulkomaankauppaan ja ulkomaalaisten työnteki-

jöiden potentiaalin esiintuomiseen. Kun monikulttuurinen johtaminen on osa yrityksen strate-

giaa, näkyy tämä henkilöstön motivaatiossa, yrityksen julkisuuskuvassa sekä kannustavina 

lukuina tuloslaskelmassa. 

 

Tilaisuus on maksuton.  

 

Ennakkoilmoittautumiset to 9.6.2016 mennessä osoitteeseen sami.kaarto@nihak.fi. 

 

Oletko kiinnostunut Puolan markkinoista? 

Projektin missiona on luoda ja kehittää Suomi Puola Opastus- ja Tapaamiskeskus 

Centria on käynnistänyt Finlandia SPOT for Business-hankkeen, jonka aikana kartoitetaan 
Puolan markkinoista kiinnostuneita yrityksiä ja Puola-yhteistyöstä kiinnostuneita yhteisöjä.  
 
Hankkeeseen otetaan mukaan vähintään 10 pk-yritystä ja 10 mikroyritystä rakentamisen, 
sisustussuunnittelun, koulutuksen, tutkimuksen ja kehityksen, matkailun, markkinoinnin, kon-
sultoinnin ja käsityön sektoreilta, jotka ovat kiinnostuneet Puolan markkinoista. Puolasta kiin-
nostuneille yhteisöille etsitään sopivia yhteistyökumppaneita. 
 
Projektin missiona on luoda ja kehittää Suomi-Puola opastus- ja tapaamiskeskus - Finlandia-
SPOT Puolaan yhteistyössä alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa. 
 
Lisätietoja englanniksi: Katarzyna Jämsä, puh. 044 4492 723, katarzyna.jamsa@centria.fi  

 
Koulutus 

Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 25.5. Ylivieskassa 

Digitalisaatio on osa hallituksen kärkihankkeita ja sen merkitys kasvaa tulevina vuosina myös 

sosiaali- ja terveysalalla. Digitalisaatio herättää kuitenkin paljon kysymysmerkkejä ja epätie-

toisuutta. Tilaisuuden tarkoituksena on valottaa muutamasta eri näkökulmasta digitalisaation 

tuomia mahdollisuuksia ja tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. 

 

Aika:  ke 25.5.2016 klo 12.30 - 16.00 

Paikka:  Centria ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska 

Kohderyhmä: Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan yritykset ja alan järjestöt 

mailto:katarzyna.jamsa@centria.fi
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Ilmoittautumiset 22.5. mennessä: 

https://www.webropolsurveys.com/S/oCDD5D82EA01DA9C.par tai satu.pinola@oamk.fi  

 

Tilaisuuden ohjelma:  

http://soteyboost.blogspot.fi/2016/05/digitalisaatio-sosiaali-ja-terveysalalla.html 

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestää SoteYboost-hanke. 

 
Lean Management käytännössä - tuottavuuden kehittämisvalmennus 
 
Oulun Yliopistossa järjestettävään tuottavuuden kehittämisvalmennukseen on mahdollisuus 
osallistua joko 26.5 – 27.5.2016 tai 30.5 – 31.5.2016. Kouluttajina toimivat Avantican ja JTO 
LEAN Learning Centerin asiantuntijat.    

 
Osallistumismaksu:  
300 - 450 € + alv / osallistuja (riippuen ryhmäkoosta), normaalihinta 1.180 € + alv / osallistuja. 
Huom. Business Oulu tukee alueen yritysten valmennusta, mutta tuettuja valmennuspaikkoja 
on rajoitetusti. Valmennusryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Lisätietoja:  
Tuottavuus_loikka@avantica.fi tai sähköpostitse osoitteesta leansales@lean-jto.fi. 
 
Ilmoittautumiset välittömästi:  
janne.lamsa@businessoulu.com Ilmoita osallistujan nimi, yritys tai organisaatio, sähköposti, 
puhelin ja laskutusosoite. 

 
 

Valmistaudu suurhankkeisiin osaamista kehittämällä  

Millaisia vaatimuksia suurhankkeisiin mukaan pääseminen tuo alueen yrityksille?  

Millaisia valmiuksia ja osaamista pitää olla päästäkseen mukaan alihankkijaksi?  

Tarvitaanko uutta osaamista vai onko yrityksellä jo tarvittavat edellytykset? 

Tule kuulemaan, mitä perusvalmiuksia ja osaamista yrityksissä tarvitaan suurhankkeisiin ja 

millaista koulutusta yrityksille tarjotaan alueellamme.  

Pyhäjoki  

Aika:  15.6.2016 klo 8.30 - 11.30  

Paikka:  Lukion auditorio, Koulutie 8, Pyhäjoki  

 

Ylivieska  

Aika:  15.6.2016 klo 13.00 - 16.00  

Paikka:  Centria-ammattikorkeakoulun auditorio, Vierimaantie 7, Ylivieska  

 

Tilaisuuksien ohjelma:  

 

Suurhankkeen tuomat vaatimukset yrityksille / Juha Miikkulainen, Fennovoima 

Ydinvoimala-alan toimittajaksi / Rauno Liikamaa, FinNuclear Ry  

https://www.webropolsurveys.com/S/oCDD5D82EA01DA9C.par
mailto:satu.pinola@oamk.fi
http://soteyboost.blogspot.fi/2016/05/digitalisaatio-sosiaali-ja-terveysalalla.html
mailto:Tuottavuus_loikka@avantica.fi
mailto:janne.lamsa@businessoulu.com
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Laatu- ja ympäristöjärjestelmät / Mikko Kettunen, Ceriffi Oy  

Valmistaudu suurhankkeiseen kouluttautumalla  

 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU  

 Centria-ammattikorkeakoulu, Centria tutkimus ja kehitys  

 Oulun kauppakamari - Haapaveden opisto  

 P-P Verkkopalvelut, Ylivieskan seutukunta  

 

Mahdollisuus keskustella koulutuksen järjestäjien kanssa yrityksesi koulutustarpeista.  

Tilaisuuksien alussa on kahvitarjoilu.  

 

Ilmoittautuminen 10.6. mennessä (ennakkoilmoittautuminen välttämätön):  

Jukka Koivisto, jukka.koivisto@ysk.fi, puh. 044 5871 941  

 

Lisätietoja:  

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

 

Johtamisen erikoisammattitutkinto Kalajoella 
 
Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on käytännön  
kokemusta johtamistehtävistä, jotka työskentelevät esimies- tai johtamistehtävässä sekä 
suunnittelevat, johtavat ja kehittävät vastuualueensa toimintaa strategisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka  
 

 haluat toimia johtaja-esimiehenä, jota työkaverisi ja lähipiiri arvostavat 

 haluat kehittää itseäsi, et pelkästään johtajana, vaan myös ihmisenä 

 tiedät, että organisaation menestys on kiinni johtamisen laadusta 

 tiedät, että henkilökohtaisen osaamisesi pitää olla huipputasolla tulevia haasteita varten 

 haluat saada vertaistukea muilta esimiehiltä ja johtajilta 

 haluat saada kokeneilta valmentajilta huippuluokan valmennusta ja johtamispakkiisi uu-
simmat työkalut. 

Koulutus toteutetaan joustavasti työn ohella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukai-

sesti. Lähiopetuspäiviä on noin 16, lisäksi itsenäistä opiskelua. Tutkinnon suorittamisen kesto 

määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman perusteella ja on noin 1-1,5 vuotta.  

Tutkinto suoritetaan osoittamalla johtamisosaaminen oman organisaation johtamistehtävissä 

ja –prosesseissa. Johtamiskoulutusohjelmat voidaan myös toteuttaa yrityskohtaisena, jolloin 

lähiopetuksen painotuksissa ja toteutuksessa huomioidaan yrityksen erityispiirteet tai -

tarpeet. 

Koulutuksen hinta on 1.000 € ja tutkintomaksu 358 €. 

Lisätietoja:  

osoitteesta http://www.jedu.fi/johtamisen-erikoisammattitutkinto tai aikuiskoulutusvastaava 

Tuula Puoskarilta, puh. 040 1508 480, tuula.puoskari@jedu.fi  

 
 
 

mailto:jukka.koivisto@ysk.fi
mailto:antti.kotka@ysk.fi
http://www.jedu.fi/johtamisen-erikoisammattitutkinto
mailto:tuula.puoskari@jedu.fi
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Kalajoen Ammattiopiston koulutuksia 
 
Tulityöturvallisuus pe 20.5.2016 klo 8-16. Hinta 100 €, alv 0 %.  
 

Kaikki Ammattiopiston koulutukset löytyvät oheisesta linkistä, josta voi myös ilmoittautua 

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

 

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

 
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   vapaalla 18.4.2017 saakka      
toimistosihteeri Anja Tilvis 
 
Toimistollamme myös:  
Monikulttuurinen neuvonta MOONA  
projektityöntekijä Heikki Niemi 

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

  

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

