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Kalajoenseudun Yrityspalvelukeskuksen
YRITTÄJÄTIEDOTE 7 / 2016

Tässä tiedotteessa
Ajankohtaista
Ydinvoimalaprojektin saapuminen naapuriin -seminaari Kalajoella 7.9.2016 Millä tavoin kaupan ja palvelualan yritykset voivat valmistautua kansainvälistyvään asiakaskuntaan
Yrittäjäyhdistyksen syysmatka - Mänttä ja Helsinki pe-su 9.9.-11.9.2016
Meripohjola-seminaari Kalajoella 16.9.2016 Kalajoki Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä
Koulutukset
Esimiesten vertaistuellinen ryhmä Kalajoella 15.9.2016
Ympäristön luova kehittäminen –hanke YLKE
Kalajoen Ammattiopistossa on alkanut uusi kehittämishanke ”Visit Kalajoki! - Kalajoen seudun matkailun kansainvälisyysvalmiuksien
parantaminen”
Muut
Valtakunnallinen Yrittäjä Road-Show Sievissä 13.9.2016
Vapaat toimitilat Kalajoen seudulla – toimitilarekisteri
Kaupungin yritysavustukset 2016
Yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot
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Ajankohtaista
Ydinvoimalaprojektin saapuminen naapuriin -seminaari Kalajoella 7.9 Millä tavoin kaupan ja palvelualan yritykset voivat valmistautua kansainvälistyvään asiakaskuntaan
Aika:
Paikka:
Ohjelma:
18:00

Keskiviikko 7.9.2016 klo 18.00 – 21.00
Kylpylähotelli Sani, Kalajoen Hiekkasärkät, Jukupolku 3 - 5, 85100 Kalajoki

Avaus
Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari

18:15

Hanhikivi1 -tilannekatsaus
Viestintäassistentti Anniina Kärkkäinen, Fennovoima Oy

18:45

Ydinvoimalaprojektin vaikutukset kaupan- ja palvelualan elinkeinon
kehitykseen
Yhteyspäällikkö Pasi Pitkänen, Porin kaupunki

19:30

Venäläiset asiakkaina Suomessa
Toimittaja-tiedottaja Taneli Dobrowolski,
Suomalais-Venäläinen kauppakamari – SVKK

20:15

Yhteenveto, keskustelua
Yritysasiantuntija Kaj Sartorisio, Kalajoen yrityspalvelukeskus

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset perjantaihin 2.9.2016 mennessä osoitteeseen:
anja.tilvis@kalajoki.fi tai puh. 044 4691 250
Lisätietoja: kaj.sartorisio@kalajoki.fi, 044 4691380, anne.tullila@kalajoki.fi, 044 4691203
Tilaisuuden järjestää Kalajoen kaupunki / Kalajoenseudun palveluliiketoiminnan
kehittämishanke

Yrittäjäyhdistyksen syysmatka - Mänttä ja Helsinki pe-su 9.9.-11.9.2016
Mänttä – perjantai 9.9.


Tutustuminen Mäntän taidemuseoihin. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö ylläpitää kahta
museota, joiden molempien juuret ovat paperia jalostaneen ja taidetta keränneen Serlachius-suvun, metsäyhtiön ja pienen paperipaikkakunnan historiassa.
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Taidemuseo Göstassa nähdään vuosittain useita vaihtuvia näyttelyitä ja aina myös helmiä Gösta Serlachiuksen taidesäätiön omista kokoelmista, jotka kuuluvat Pohjoismaiden suurimpiin yksityisiin taidekokoelmiin.
Mänttä on muuttunut paperikaupungista taidekaupungiksi ja se on vanha teollisuuspaikkakunta. Kaupunki on ollut vahvasti kytköksissä Serlachiuksen sukuun, jonka perintö lyö
edelleen leimansa kaupunkiin. Vuonna 2006 se tavoitteli Suomen ehdokkuutta vuoden
2011 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Vuosittaisia mänttäläisiä kulttuuritapahtumia
ovat Mäntän kuvataideviikot ja Mäntän musiikkijuhlat. Kesällä 2016 Mäntän kuvataideviikoilla oli useiden arvostettujen taiteilijoiden töitä, ja mm. näyttelijänä paremmin tunnetun Lucy Liun taidetta.


Ruokailu Mäntässä ja matka jatkuu Helsinkiin.

Helsinki – lauantai 10.9. ja sunnuntai 11.9.

Vierailu lauantaina Habitare-messuilla. Messukeskuksessa on samanaikaisesti ValoLight, HifiExpo, Antiikki, ArtHelsinki, Helsinki Design Weekin tuottama muotoilun, tilasuunnittelun ja valaistuksen ammattitapahtuma Showroom, sekä sisustus- ja lahjatavara-alan ammattitapahtuma Forma Syksy.



Uuden Löyly-saunan kokeilu. Löyly tarjoaa upeita elämyksiä. Kesäpäivistä kelpaa nauttia upeilla terasseilla ja saunat ovat kuumana joka päivä.
Löyly on ainutlaatuinen niin sijainnin kuin arkkitehtuurin puolesta. Löyly on myös esimerkillinen kestävän liiketoiminnan ja ekologisen rakentamisen edelläkävijä. Ympäristövastuullisuus on hankkeen keskeisenä lähtökohtana huomioitu aina ekosähköstä FSCsertifioituihin rakennusmateriaaleihin ja ruokalistaan saakka.



Yritys / Paikka vierailu (kohde avoin)



Linnanmäki iik!week pe-su klo 16-22. Vapaa pääsy. Linnanmäki muuttuu pelottavammaksi paikaksi äänimaailman, maskeerattujen työntekijöiden ja uuden livekauhukokemuksen myötä. Kiinnostuneet voivat vierailla.



Koko viikon on Helsinki Design Week ja paljon erilaista ohjelmaa, joihin kiinnostuneilla
on mahdollisuus tutustua.

Hinta yrittäjäyhdistyksen jäsenille 200 euroa, ei-jäsenille 250 euroa. Hinta sisältää matkat,
majoitukset, pääsylipun Habitareen, pääsylipun Mäntän Sherlachius-taidemuseoon, yksi ruokailu matkan aikana.
Tehdään yhdessä mukava matka! 
Ilmoittautumiset osoitteeseen: mari.palin@kalajoenyrittajat.fi tai puhelimitse 045 6479 566
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, viimeistään pe 26.8.2016
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Meripohjola-seminaari Kalajoella 16.9.2016 Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä
Aika:
Paikka:
Ohjelma:
08:30
09:00
09:05
09:20
09:50
10:20
10:50
11:20

Perjantai 16.9.2016 klo 8:30 – 11:30
Kylpylähotelli Sani, Kalajoen Hiekkasärkät, Jukupolku 3 - 5, 85100 Kalajoki

Aamukahvit
Tilaisuuden avaus
Yritys- ja sijoittumisasiantuntija Kaj Sartorisio, Kalajoen yrityspalvelukeskus
Meripohjolan uudistuva Metalli- ja konepajateollisuushanke –hanke
Kehittämispäällikkö Jukka Rantakari, Raahen seudun yrityspalvelut
Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä
Hallituksen puheenjohtaja Mikko Katajamäki, Gordionpro Oy
Modernin dokumentinhallinnan edut
Toimitusjohtaja Pekka Korpela, Laavu Solutions Oy
Johdon raportointijärjestelmät
Vanhempi konsultti Jorma Erkkilä, Invenco Oy
Eroon paperilomakkeista – Mobiilitiedonkeruulla säästöjä ja luotettavuutta
Toimitusjohtaja Mikko Kerttula, SCATMAN Oy
Keskustelua ja seminaarin yhteenveto
Yritys- ja sijoittumisasiantuntija Kaj Sartorisio, Kalajoen yrityspalvelukeskus

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 14.9.2016 mennessä osoitteeseen anja.tilvis@kalajoki.fi tai
puh. 044 4691 250
Lisätietoja: kaj.sartorisio@kalajoki.fi, 044 4691380
Seminaari on maksuton.

TERVETULOA!

Koulutus
Esimiesten vertaistuellinen ryhmä kokoontuu aamiaisen merkeissä
Ensimmäinen kokoontuminen järjestetään
Aika:
Torstaina 15.9.2016 klo 8.00 – klo 10.00
Paikka:
Tapion Tupa, Matkailutie 3, Hiekkasärkät, Kalajoki
Ryhmä on avoin ja sen tarkoitus on
 kokoontua n. kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan (myöh. ajat sovitaan 1. tilaisuudessa)
 kehittää ja arvioida esimiehen omaa työtä ja työroolia
 tukea omaa työssä jaksamista, löytää keinoja ja työkaluja selviytyä muutos ym tilanteissa
 oppia esimiestyön ja haastavien alaisten hallintaa, vuorovaikutusta ja työn organisointia
 oppia ja jakaa muita esimiestyöhön liittyviä haasteita
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Tilaisuuden sisältö:
 aamupala ja esittäytyminen
 keskustelua esimiestyön haasteista ja ryhmän tarpeista/teemoista, Osuvakoulutus Oy
 ryhmän kokoontumisten käytännöistä sopiminen
 seuraavan kokoontumisajankohdan ja teeman sopiminen
Ensimmäisessä tilaisuudessa ovat mukana



Osuvakoulutus Oy, kpedu (alustaja/asiantuntijavastuu)
Tuottava työ-hanke (muiden asiantuntijoiden hankinta, kokoontumisten järjestelyvastuu).

Tuottava Työ –hanke tarjoaa tilat ja muut puitteet kokoontumisille ja hankkii tarvittaessa asiantuntijat ryhmän teemojen mukaan. Ryhmän kokoontumiset ovat osallistujille maksuttomia.
Aamukokoontumisessa hanke tarjoaa aamupalan. Hanke jatkuu syksyyn 2017.
Ilmoittautuminen aloitustilaisuuteen viikkoa ennen eli to 8.9. mennessä:
pirjo.jylha-ollila@ysk.fi tai puh. 050 5936 009.

Ympäristön luova kehittäminen –hanke YLKE
Kalajoen Ammattiopistolla on käynnissä Ympäristön luova kehittäminen yhteisöllisin ja opetuksellisin menetelmin -hanke (YLKE). Hankkeessa edistetään alueemme asutun ympäristön
tilaa sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Samalla kehitetään menetelmiä piha- ja viherrakennusalan opetukseen ja talkootyön organisointiin.
Etsimme nyt myös yrityksiä kumppaneiksi ympäristömme viihtyisyyden parantamiseksi. Jos sinulla on yrityksesi toimipisteessä pienimuotoisia parannuskohteita (esim. pienet kiveysalueet, istutukset, raivaukset jne.), ota yhteyttä. Teemme tarvittavat suunnitelmat
asiakkaan toiveiden pohjalta ja toteutamme työn edullisesti opiskelijatyönä. Työn tilaaja vastaa kohteen materiaalien kustannuksista.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: Sakari Kinnunen, p. 040 150 8474, sakari.kinnunen@jedu.fi

Kalajoen Ammattiopistossa alkanut uusi kehittämishanke
”Visit Kalajoki! - Kalajoen seudun matkailun kansainvälisyysvalmiuksien
parantaminen”
Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailualan opetushenkilöstö ja matkailualankoulutuksen
kehittämistyötä tekevät henkilöt. Lisäksi Kalajoen seudun matkailualan yrittäjät, yritysten
avainhenkilöt, matkailualan olemassa olevat ja tulevat työntekijät.
Tavoitteena on kehittää matkailualan koulutuksen ja palvelujen kansainvälisyysvalmiuksia.
Esim. työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon parantamista kieli- ja kulttuurikoulutuksin ja
valmennusohjelman avulla. Hanke toteutetaan 1.8.2016-30.4.2018 aikana.
Lisätietoja hankkeesta: tuula.puoskari@jedu.fi, 040 1508 480.
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Muut
Valtakunnallinen yrittäjä Road-Show Sievissä 13.9.2016
Sievi on yksi 15 valtakunnallisen yrittäjä Road-Shown tapahtumapaikoista. Ainutlaatuinen
tilaisuus tulla huippujuttuun mukaan ja tätä ei tulla järjestämään muissa kunnissa. Eli
www.markkinointi-iltamat.fi Sievissä Vääräjokisalissa 13.9 alkaen klo 16.00. Paikalla hyvää
tarjottavaa asian lisäksi. Tarkempi tieto on linkin nettisivulla, mistä kautta ilmoittautumiset.
Kaikki jotka ovat kiinnostuneet katsomaan laatikosta ulospäin, yrittäjyys sekä buusti omalle
toiminnalle kiinnostaa, niin sydämellisesti tervetuloa paikalle! Eikä tietenkään maksa mittään…. 
Lisätietoja: Mikko Heickell, yritysasiamies/ Teollisuuspuisto Oy/Sievin Kunta, puh. 044 4883
203

Vapaat toimitilat Kalajoen seudulla - toimitilarekisteri
Ilmoita vapaa yrityskäyttöön soveltuva toimitila Kalajoen seudulta (Kalajoki, Alavieska ja Merijärvi) maksutta Kalajoenseudun Yrityspalvelukeskuksen 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
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 ilmoittamasi 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 avustusta erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tukea myönnetään niin kauan kuin varattua määrärahaa (30.000 €) riittää jatkuvan haun perusteella.
Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista neljästä osa-alueista:
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1)

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

2)

sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin, kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja keksintöjen 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 kautta. Tuki on yritykselle de minimis –tukea. Tuki haetaan vapaamuotoisella hakemuksella aina
jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan yrityksen esittämien tositekopioiden perusteella. 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 välityksellä osoitteeseen anja.tilvis@kalajoki.fi.

Kalajoen yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot
Yrityspalvelukeskuksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kalajoki.fi
elinkeinojohtaja Miia Himanka
yritysasiantuntija Mirja Mustonen
yritysasiantuntija Kaj Sartorisio
yrityskehittäjä Markku Mäkitalo
turkistalousneuvoja Pekka Eskeli
toimistosihteeri Anja Tilvis

044 4691 246
044 4691 249
044 4691 380
044 4691 381
044 4691 339
044 4691 250

Toimistollamme myös:
Monikulttuurinen neuvonta MOONA
projektityöntekijä Heikki Niemi

040 8682 287
heikki.niemi@haapop.fi
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