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Kalajoenseudun Yrityspalvelukeskuksen  
YRITTÄJÄTIEDOTE 6 / 2016 

 

 
 

Tässä tiedotteessa 

Ajankohtaista  
Yrittäjätiedotteet muuttuvat uutiskirjeiksi syksystä lähtien 
 
Copenhagen Fashion Week - Markkinatutkimusmatka  
Kööpenhaminan muotiviikoille 10.–12.8.2016 
   

Koulutukset  

Mobiilivideoinnin työpaja 

 

Laatuosaamisen kehittämiskoulutus (KEKO)  

QME – Quality Management Excellence 

  

Johtamisen erikoisammattitutkinto Kalajoella! 

 
   

Yhteystiedot  
Kalajoen Yrityspalvelukeskus 
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Ajankohtaista 

Yrittäjätiedotteet muuttuvat uutiskirjeiksi syksystä lähtien 
 

Yrittäjätiedotteet lähetetään syksystä lähtien uutiskirjeinä automaattisesti niille yrityksille, jot-
ka ovat yrittäjätiedotteen postitukseen luvan antaneet. Uutiskirje ei tule jatkossa enää sähkö-
postin liitteenä. 

Mikäli et halua saada uutiskirjettä voit perua sen saatuasi ensimmäisen uutiskirjeen siinä ole-
van linkin kautta.  

Lisätietoja: Anja Tilvis, anja.tilvis@kalajoki.fi  

 
 

COPENHAGEN FASHION WEEK - Markkinatutkimusmatka Kööpenhami-

nan muotiviikoille 10.-12.8.2016  

 

Pk-yrityksen kansainvälistymisen askeleet –hanke järjestää markkinatutkimusmatkan Köö-

penhaminan muotiviikoille (10.-12.8.2016) tutustumaan ja luomaan uusia kontakteja.  

 

Kööpenhaminan muotiviikkojen ensimmäiseen kohderyhmään kuuluvat niin tanskalainen kuin 

kansainvälinenkin lehdistö, ostajat, ko. teollisuuden ammattilaiset, ja edelläkävijät (esim. 

bloggaajat). Toiseen kohderyhmään kuuluvat kuluttajat, jotka ovat kiinnostuneet muodista, 

kulttuurista ja elämäntyylistä. Lisätietoja muotiviikoista: Copenhagen fashion week  

 

Nyt selvitelläänkin muotiviikoille vierailijana osallistumisesta kiinnostuneita yrityksiä. Matkan 

kustannuksia ja kuluja ei ole vielä selvitetty, vaan selvitellään tarkemmin, mikäli kiinnostunei-

ta muotiviikkojen vierailuun on. Kiinnostuneet lähtijät Kööpenhaminan muotiviikoille ottakaa 

ystävällisesti yhteyttä.  

 

Yhteydenotot: Hillevi Ylitorvi, kansainvälistymispäällikkö p. 040 830 3185  

hillevi.ylitorvi@raahe.fi 

 

Koulutus 

 

Mobiilivideoinnin työpaja 

Maksuton työpaja on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille ja 

alan järjestöille. 

Aika: 25.8.2016 klo 12.30 - 16.00 

Paikka: Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, Kokoustila, 2 krs 

 

mailto:anja.tilvis@kalajoki.fi
http://www.copenhagenfashionweek.com/
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Työpajan sisältö: 

 Videoilmaisun ja kuvakerronnan perusteet  

 Videokameratekniikan perusteet 

 Non-lineaarisen editoinnin perusteet 

 Videoiden tallennus ja jakaminen 

 Harjoitellaan kuvaamista käytännössä, osallistujien omilla älypuhelimilla/digikameroilla. 

 Harjoitellaan digitaalista, non-lineaarista editointia kuvatuilla harjoitusotoksilla. 

 

Ennakkotehtävä:  

Oman koneen valmiuksiin tutustuminen ja tarvittavien ohjelmien lataaminen. Asenna ilmainen 

editointiohjelma: Windows Live Essentials -ohjelmistopakettiin kuuluva Windows Live Mo-

viemaker (“Elokuvatyökalu” suomenkielisissä käyttöliittymissä). Löytyy Software Centeristä 

tai sitten Microsoftin sivuilta. 

Työpajaan tulee ottaa mukaansa jokin videota tallentava laite: älypuhelin, pokkarikamera, 

videokamera, järjestelmäkamera… Sekä kyseisen laitteen oma USB-piuha kuvattujen videoi-

den koneelle siirtämistä varten. Välineet: Älypuhelin ja oma kannettava tietokone. 

Ilmoittautuminen:  
https://www.webropolsurveys.com/S/470BB48ACF41B3B6.par   
viim. pe 19.8.2016 tai satu.pinola@oamk.fi  
  

 

Laatuosaamisen kehittämiskoulutus (KEKO) 
QME – Quality Management Excellence 
 
Koulutus alkaa: ma 5.9.2016 Ylivieskassa 
 
Koulutuksessa yhdistetään alueen yritysten kehittämistarpeet ja korkeasti koulutettujen 
henkilöiden teknologinen osaaminen. Tavoitteena on vastata alueen suurhankkeiden synnyt-
tämiin osaamistarpeisiin. 
 
KEKO-opiskelijat ovat korkeasti koulutettuja teknisen, kaupallisen tai muun soveltuvan kor-
keakoulututkinnon suorittaneita työnhakijoita. 
 
Osallistuminen KEKO-koulutukseen sopii sinun yrityksellesi, kun 
 

 sinulla on kehittämistehtävä, jolta puuttuu tekijä 

 tarvitset korkeaa ammattitaitoa vaativaa osaamista kehittämistehtävääsi 

 haluat antaa KEKO-opiskelijalle mahdollisuuden osaamisensa ja ammattitaitonsa näyt-
tämiseen 

 haluat kehittämistehtävän päätteeksi mahdollisesti rekrytoida tekijän yritykseesi 
 

Yrityksesi kehittämistehtävä voi liittyä esimerkiksi laadunhallinnan, laadun, tuotanto- ja palve-
luprosessien kehittämiseen (lean), kansainvälistymisen tai yritystoiminnan erilaisiin kehittä-
mishankkeisiin. 
 
 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/470BB48ACF41B3B6.par
mailto:satu.pinola@oamk.fi
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Opiskelijoille koulutuksen tavoitteena on  

 antaa käytännönläheinen käsitys pk-yrityksen toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä  

 antaa valmiudet työskennellä tuloksellisesti yrityksessä omaa ammattitaitoa hyödyntäen  

 kehittää organisaation toimintoja yhdessä työnantajan kanssa. 
 

Sisältö  

 Laatuajattelu ja laadunhallinta  

 Laatujärjestelmät ja sertifioinnit  

 Laadun seuranta ja dokumentointi  

 Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen  

 Lean-ajattelu  

 CE-merkinnän vaatimukset ja hankkiminen  

 Laatu- ja toimintakäsikirjat  

 Projektinhallinta  
 

Kesto: Koulutus alkaa 5.9.2016 ja kestää yhteensä 120 pv (noin 6 kuukautta). Yrityksessä 
tehtävän kehittämistehtävän (95 pv) lisäksi opiskelijat osallistuvat lähiopetuspäiviin (20 pv) ja 
etäopetukseen (5 pv).  
 

Hinta: Kokonaiskustannus yrityksellesi KEKO-opiskelijasta on 1.500 euroa + alv. 
 
Lisätietoja: TE-palvelut, puh. 0295 020 702 
 

 

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 €. 
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Lisätietoja:  

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

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

 

 
 
 
 
Kalajoen yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot 

 

Yrityspalvelukeskuksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kalajoki.fi 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityspalvelukeskuksen väki toivottaa aurinkoista ja  

lämmintä kesää kaikille yrittäjille!  

 

 

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

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

http://www.jedu.fi/johtamisen-erikoisammattitutkinto
mailto:tuula.puoskari@jedu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

