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Tervetuloa aamiaiselle ja työelämäfoorumiin to 
7.2.2019 Kalajoki 
 

Hei alueemme työelämän edustaja! 

Mitä jos aloittaisit yhden työpäiväsi eri tavalla ja tulisit aamiaiselle Kalajoen Shellille 

7.2.2019. 

Kutsu tilaisuuteen: Koulutuskeskus JEDU 

   

7:00 Aamiainen alkaa 

7:30 
Avauspuheenvuoro, kuntayhtymän johtaja Keijo Makkonen, Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymä JEDU 

7:35 Yritysten koulutustarpeet, Mari Palin, Kalajoen Yrittäjät ry 

7:45 
Keskustelu yritysten koulutustarpeista, juontajana toimitusjohtaja Matti Peltola, Jokiedu 
Oy 

8:25 
Yrityspalvelujen näkökulma yritysten koulutustarpeista, elinkeinojohtaja Miia Himanka, 
Kalajoen kaupunki 

8:30 Keskustelun yhteenveto, vapaata keskustelua ja lisää aamukahvia 

 

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 5.2.2019 mennessä lomakkeella https://bit.ly/2RmT4vE, 

spostilla anne.kaartinen@jedu.fi, puhelimitse 040 157 7387 

 

 

 

 

Kalajoki kansainvälistyy  – kaupan, matkailun ja 
palvelualan maksuton aamukahvitilaisuus 13.2.2019 
klo 8 - 10 
  

Osana venäläisen kulttuurin teemaviikkoa kutsumme alueen yrittäjät café MinRoseen 

kuuntelemaan ja keskustelemaan venäläisestä kulttuurista, miten alueen yrittäjien olisi hyvä 

varautua ja huomioida kansainväliset asukkaat palveluntarjonnassaan, miten esimerkiksi 

venäläinen ostoskulttuuri eroaa suomalaisesta ostoskulttuurista sekä onko jotain erityisiä 

palveluita tai tuotteita mille olisi jatkossa tarvetta Kalajoelle muuttavien kansainvälisten 

asukkaiden myötä. 

  

Puhujana tilaisuudessa FM, venäjän kielen opettaja ja venäjän kielen ja kulttuurin 

asiantuntija Aili Saukkonen. 

https://bit.ly/2RmT4vE
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Jotta osaamme varata sopiva määrä aamupalaa, ilmoittauduthan 6.2.2019 mennessä 

osoitteeseen hanne.rantanen@kalajoki.fi tai puhelimitse 040 6731 690. 

  

Tilaisuuteen vapaa pääsy. 

Järjestäjinä Kalajoen kaupunki, Tuottava rannikkoseutu -hanke sekä Kalajoen Yrittäjät ry 

  

Tervetuloa! 

 

 

  

 

Arktisen meren matkailuseminaari 14.2.2019 
Kalajoki 
 

Aika: to 14.2.2019 klo 10-16  

Paikka: Aaltosali, Santa´s Resort & Spa Hotel Sani 

Lisätietoja: Yritysasiantuntija Hanne Rantanen, puh. 040 673 1690, 

hanne.rantanen@kalajoki.fi 

 

 

  

Toimitko työssäsi laatuasioiden kanssa tai vastaatko 

yrityksenne laadun kehittämisestä? 

  

Tervetuloa mukaan aamukahvin äärelle keskustelemaan laatuasioiden polttavista teemoista 

ja ratkaisemaan laatutyöhön ja sen kehittämiseen liittyviä asioita torstaina 20.2.2019 klo 

8 – 10 Kalajoen kaupungintalolle. Aiheena on projektin hallinta: miten pidät langat 

käsissäsi alusta loppuun? Miten hallita muutoksia? 

  

Mukana tilaisuudessa on laatutyötä tekeviä henkilöitä seutukunnan yrityksistä. Yhdessä 

keskustelemme hyväksi havaituista käytännöistä ja saadaan uusia ajatuksia omaan 

tekemiseen. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja voit osallistua niihin tapaamisiin mitkä sopivat 

sinun kalenteriisi. Vastaavia tapaamisia järjestetään kuukausittain, päivämäärät ja aiheet 

mailto:hanne.rantanen@kalajoki.fi
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ovat: 

  

Helmikuu (20.2.): Projektin hallinta: miten pidät langat käsissäsi alusta loppuun? Miten 

hallita muutoksia? 

Maaliskuu (15.3.): Viestintä: miten viestit tehokkaasti koko henkilöstölle? (Huomaa 

muuttunut päivä) 

Huhtikuu (17.4.): Henkilöstön motivointi muutostilanteessa: miten saada henkilöstö 

sitoutumaan uusiin toimintamalleihin? 

Toukokuu (16.5.): Aihe on vapaa! Vapaata keskustelua laatuun ja johtamiseen liittyvistä 

teemoista 

Elokuu (21.8.): Poikkeamat: miten huomioida ja käsitellä virheellisiä tuotteita tai palveluita? 

Syyskuu (18.9.): Sisäinen auditointi: miten saada sisäisestä auditoinnista toimintaa 

kehittävä työkalu? 

Lokakuu (16.10.): Jatkuva parantaminen: miten ylläpitää jatkuvaa parantamista? 

  

Keskustelua ohjaamassa on Tuottava rannikkoseutu- hankkeesta Hanne Rantanen sekä 

Tiina Ihalainen. 

  

Ilmoita osallistumisesi ihan vain, että osaan varata sopivasti aamupalaa: 

hanne.rantanen@kalajoki.fi tai puhelimitse 040 6731 690. 

 

 

  

Kalajoen kaupungin sekä kaupunkikonsernin 

hankintainfo ke 20.2.2019 klo 18:00 

  

Aika: 20.2.2019 klo 18:00 alkaen 

Paikka: Valtuustosali Kaljaasi, Kalajoen kaupungintalo, Kalajoentie 5 

  

Tervetuloa kuulemaan Kalajoen kaupungin sekä kaupunkikonsernin vuoden 2019 

hankinnoista sekä vuoden 2019 aikana suunnitteilla olevista investoinneista, tavara- ja 

palveluhankinnoista. Suunnitelluista hankinnoista ovat paikalla kertomassa kaupungin sekä 

kaupunkikonsernin edustajat. 
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Tilaisuudessa on tarkoituksena käydä vuoropuhelua kaupungin sekä kaupunkikonsernin 

hankinnoista, hankintaperiaatteista ja yrittäjiä askarruttavista asioista hankintoihin sekä 

tarjousprosessiin liittyen. 

Varsinaisen esittely- ja keskustelutilaisuuden jälkeen on mahdollista keskustella hankinta-

asioista myös kahdestaan viranhaltijoiden kanssa. 

  

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 

Tervetuloa mukaan! 

Kalajoen kaupunki 

  

Lisätiedot: Miia Himanka, elinkeinojohtaja, puh. 044 4691 246 

 

 

  

 

Piha, Puutarha ja Kädentaitomessut 30.-31.3.2019 
Kalajoki 
 

Kalajoella järjestetään Piha, Puutarha ja Kädentaitomessut   

Aika: 30.-31.3.2019 klo 10-16 

Paikka: Event Park Arena, Noste 28 

Tapahtuman järjestää: Suomen Messupromoottorit Oy pääyhteistyökumppaninaan 

Kalajoen kaupunki. 

 

Messujen teemana on kädentaidot, joten tapahtumassa nähdään myös käsityöalan 

näytteilleasettajia ja ohjelmaa, esimerkiksi työnäytöksiä. Näytteilleasettajien paikat nyt 

myynnissä! 

 

Tervetuloa Piha ja Puutarhamessuille! 

Lisätietoa Kävijöille ja Näytteilleasettajille: https://messu.com/messuohjelma/kalajoki,-

piha,-puutarha-ja-kädentaito-messut/näytteilleasettajille/  
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LuotuKasvuun -hankkeen toiminta Kalajoella 
keväälle 2019 

   

LuotuKasvuun (Luonnontuoteala kasvuun) on Euroopan maaseuturahaston (80%) ja PSK-

Aikuisopiston (20%) yhdessä rahoittama hanke, jossa parannetaan luonnontuoteosaajien ja 

-yrittäjien valmiuksia ammattimaiseen kasvuyrittäjyyteen Pohjois-Pohjanmaalla. Samalla 

tehdään alaa näkyväksi sekä luodaan yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia alan tuotteiden 

myyntiin ja markkinointiin. 

 

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa: anne.siira-pietikainen@psk.fi 

LuotuKasvuun -hankkeen toiminta kevät 2019 Kalajoki: 

https://www.psk.fi/media/koulutusesitteet_2018/luotukasvuun-

materiaali/toimintatarjotin2.0kevat2019kalajoki.pdf  

 

 

Suurhankeinfo 1/2019, Oulu 

  

Oulun kauppakamarin Suurhankevaliokunta järjesti Suurhankeinfon Oulussa 24.1.2019. 

Tilaisuudessa aiheina olivat: 

• Oulun kaupungin keskustan hankkeet ja Oulunportti 

• Terrafame Oy:n akkukemikaalitehdasinvestoinnin ja muun toiminnan palvelutarpeet 

• NordFuel- hankkeen tilannekatsaus 

• Hailuodon kiinteän yhteyden tilannekatsaus ja tulevat tarpeet 

Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa sitä, miten päästä Terrafamen aliurakointiin mukaan. 

Terrafame hyödyntää hankinnoissaan sähköisiä työkaluja. Jos haluat osallistua Terrafamen 

aliurakointiin, tulee sinun rekisteröidä yrityksesi Terrafamen verkkosivuilla 

https://www.terrafame.fi/haluatko-liikekumppaniksi 

  

Tilaisuudessa esitetyt materiaalit ovat nähtävillä osoitteessa: 

https://www.lisaakauppaa.fi/page/presentations/ 

  

Lisätietoja: Yritysasiantuntija Hanne Rantanen, hanne.rantanen@kalajoki.fi 
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Kaipaatko uusia ajatuksia yritystoiminnan 

kehittämiseen? 

  

Onko yrityksessäsi jokin kehitettävä asia minkä toteuttamiseen kaipaisit lisää ajatuksia? 

Etkö oikein tiedä mistä aloittaa? 

Mättääkö arkipäiväisessä tekemisessä joku asia kerta toisensa jälkeen, eikä oikein tiedä 

miten edetä ongelman poistamiseksi? 

  

Yritysasiantuntija on käytettävissä auttamaan tehostamaan ja parantamaan yrityksen 

toimintatapoja, prosesseja, laatua sekä johtamista. Ota reilusti yhteyttä niin keskustellaan 

yhdessä, miten parhaiten päästään teidän asiassa eteenpäin! 

  

Yritysasiantuntija – Tuottava rannikkoseutu, Hanne Rantanen, hanne.rantanen@kalajoki.fi, 

puh. 040 6731 690 

 

 

  

 

" On aika tulla ja on aika lähteä" 
Nyt on minun aikani lähteä, 

Pakkailen ´reppuani´ keräten iloiset ja tapahtumarikkaat muistot mukaani! 

KIITOS TEILLE YRITTÄJÄT, YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 JA TYÖKAVERIT, 

Hyvästä yhteistyöstä ja Mielenkiintoisesta ajasta, 

jonka olen Kalajoella saanut kokea tämän työn kautta! 

  

Mirja Mustonen 

yritysasiantuntija  

 

 

  

Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen 
yhteystiedot 
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• Elinkeinojohtaja Miia Himanka, puh. 044 4691 246 

• Yritysasiantuntija Hanne Rantanen, puh. 040 6731 690 

• Turkistalousneuvoja Pekka Eskeli, puh. 044 4691 339 

• Yritysasiantuntijan paikka on parhaillaan haussa 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi  

Ajanvaraukset tapaamiseen puhelimitse tai sähköpostilla. 

 

 

  

 

Tutustu Kalajoen seudun yrityspalveluiden 
nettisivuihin 
                        KALAJOKI            ALAVIESKA         MERIJÄRVI 
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