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Ydinenergia-alan toimitusprosessivalmennus alihankkijoille
FinNuclear Association järjestää ”Ydinenergia-alan toimitusprosessi” -valmennuksen Helsingissä 6-7.10.2015. Valmennus perehdyttää osallistujia ydinenergia-alan toimitusprosessin
käytäntöihin ja lupaprosessiin Suomessa toimittajan näkökulmasta yksinkertaisen ja konkreettisen esimerkin avulla. Osallistujat saavat perustietoa ydinvoimalaitoksen toimitusprosessin periaatteista suomalaiseen lainsäädäntöön ja käytäntöihin pohjautuen. Valmennus toteutetaan yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja kokeneiden asiantuntijoiden kanssa.
Valmennuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.9. Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyvät osoitteesta http://www.finnuclear.fi/toimitusprosessivalmennus

Pk-yritysten sparrausiltapäivä ti 22.9.2015 klo 12.30 Ylivieskassa
"Myös pieni yritys voi ja saa menestyä"
Petri Rajaniemi on keskittynyt yrittäjyyden ja työelämän muutokseen sekä auttamaan yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia. Hän on toiminut pitkään yrittäjänä ja vaikuttanut mm.
Suomen Yrittäjät ry:ssä kehittämispäällikkönä. Hänen esityksensä on ajattelua ja kyseenalaistamista ruokkiva kokonaisuus, jossa tarkastellaan ajan, ihmisen ja liiketoiminnan ilmiöitä
alueemme erityispiirteet huomioiden.
Luennon jälkeen jakaannutaan asiantuntijoiden vetämille sparrausklinikoille, joiden vaihtoehtoisina teemoina ovat pk-yritysten mahdollisuudet osallistua suurinvestointeihin tai kansainvälistymisen ensiaskeleet ja verkostoituminen pienyrityksen lähtökohdista.
Sparrausiltapäivän hinta on 30 € / yritys (sis. luento, sparrausklinikka ja kahvitukset).
Tervetuloa inspiroitumaan ja luomaan kontakteja!
Lisätietoja ja Ilmoittautumiset pe 19.9. mennessä sähköisesti osoitteeseen
anna-mari.simunaniemi@jedu.fi tai puhelimitse 044 7692 217.

Laadun työpajat
Tarjoamme työpajoja laadunkehittämisen, laatu-, ympäristö- ja toiminnankuvausjärjestelmien,
sekä harmonisoitujen standardien osalta. Työpajat jatkuvat keskeytyksettä vuoden 2017 loppuun saakka. Ilmoittaudu mukaan!
Keskitymme:






laadunkehittämiseen ja työkaluihin
toiminnan kuvaamiseen ja kehittämiseen; valmistus, osto, myynti…
laadunhallintajärjestelmä 9001 käyttöönotto ja rakennus, sekä järjestelmän päivitys
standardiin 2015
ympäristöhallintajärjestelmän 14001 käyttöönotto ja rakennus, sekä päivitys standardiin
2015
tarjoamme tukea erikoisstandardeihin, kuten hitsauksen laadunhallinta 3834, teräs- ja
alumiinirakenteiden CE-merkintä 1090
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mahdollista saada myös tukea ja ulkopuolinen näkemys laatujärjestelmän johdon katselmuksiin ja sisäisiin auditointeihin.

Lisätietoja Markku Mäkitalo, yrityskehittäjä, puh. 044 4691 381, markku.makitalo@kalajoki.fi

Nykytilankartoitus - yrityksen ”kuntotesti”
Yrityksen kuntotesti valitusta näkökulmasta:
1.
2.
3.

Yrityksen strategia ja johtaminen
Toiminta ja valmistus
Tuotteet ja palvelut

Tarkoituksena on tarjota kuvaus yrityksen nykytilasta ja ulkopuolinen näkemys ja tiekartta/suunnitelma mahdollisista jatkotoimista.
Etuna yrittäjälle:




Nopea vasteajan ja nopea palautteen reitti
Yrityksen yhteydenotosta työ pyritään tekemään kahdessa viikossa
Toimintamalli ei sido juuri yrittäjän aikaa (n. 4 h kahden viikon aikana).

Lisätietoja Markku Mäkitalo, yrityskehittäjä, puh. 044 4691 381, markku.makitalo@kalajoki.fi

Minimikro-hanke
Hankkeen tavoitteena on tehdä selvitys Ylivieskan seutukunnan ja Rieska-Leaderin alueella
olevien ns. minimikroyritysten (1-4 henkeä työllistävät yritykset) kehittämistarpeista, kasvun
esteistä ja liiketoiminnan ideoista.
Jos yritykselläsi on kasvuhalukkuutta, tarve palkata lisätyövoimaa sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämistarpeita, tule mukaan. Tästä on mahdollisuus saada lisää näkyvyyttä, markkinoida, kehittää tuotteita ja/tai palvelua, tuotteistaa, verkostoitua, kansainvälistyä jne.
Lisätietoja Sirpa Nevanperä, puh. 040 842 0704, sirpa.nevanpera@ysk.fi

Johtajien vertaistukiryhmä
Ylivieska seutukunnan Tuottava työ –hanke aloittaa eri toimialojen yritysjohtajille ja yrittäjille
JOHTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄN.
Vertaistukiryhmien aloitustilaisuus pidetään ke 14.10.2015 klo 8.00 – 10.00
Hotelli-Ravintola Lounatuulessa Ylivieskassa, Tulolantie 23 (http://www.lounatuuli.com/) .
Ryhmä/ryhmät ovat luottamuksellisia, ensimmäinen kerta on avoin ja antaa tietoa ryhmän
toiminnasta. Ohjelmassa kahvit ja lyhyt esittäytyminen, keskustelua vertaistukiryhmän/ ryhmien teemoista ja alustajista, ryhmän kokoontumisten käytännöistä sopiminen sekä
seuraavan kokoontumisajankohdan ja teeman sopiminen.
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Ryhmän/ryhmien tarkoitus on
- kokoontua muutaman kerran vuodessa tai tarpeen mukaan
- antaa ideoita ja tukea omaan johtamistyöhön
- antaa tietoa johtamisesta, asiantuntijan alustuksen ja ryhmän keskustelujen pohjalta
- tukea yritysjohtajan omaa jaksamista
- välillisesti synnyttää muuta yhteistyötä ryhmäläisten kesken.
Ensimmäisessä tilaisuudessa ovat mukana
- työnohjaaja, kehittämis- ja muutosvalmentaja Tuula Laava, Taukokangas Oy ja
- Tuottava työ -hankkeen vetäjä Pirjo Jylhä-Ollila, Ylivieskan seutukunta.
Tuottava työ –hanke tarjoaa tilat ja muut puitteet kokoontumisille ja hankkii tarvittavat asiantuntijat, ryhmän esittämien teemojen mukaan. Ryhmän kokoontumiset ovat osallistujille maksuttomia. Toiminta jatkuu syksyyn 2017.
Ilmoittautuminen aloitustilaisuuteen pe 9.10. mennessä pirjo.jylha-ollila@ysk.fi tai
puh. 050 593 6009.

Kalajoen Ammattiopiston järjestämät kurssit
Kursivoidulla merkatuista koulutuksista saa halutessaan kuljetusalan ammattipätevyysmerkinnän.
to-pe 8.-9.10
SPR ensiapu 1 klo 8-16, hinta 150 € alv 0 (AP-merkinnällä 200 € sis. alv)
pe 6.11
Sähkötyöturvallisuus klo 8-16, hinta 100 € alv 0
pe 13.11
Työturva klo 8-16, hinta 100 € alv 0
pe 20.11
Tulityö, klo 8-16, hinta 100 € alv 0
to 3.12
Tieturva 1 klo 8-16 (AP-merkinnällä 150 € sis. alv)
pe 4.12
Hätäensiapu klo 8-15, hinta 100 € alv 0 (AP-merkinnällä 150 € sis. alv)
to 10.12
Työturva klo 8-16 (AP-merkinnällä 150 € sis. alv)
Kaikki koulutukset löytyvät linkistä: http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6
Ilmoittautumiset linkin kautta tai suoraan osoitteeseen sanna.hietala@jedu.fi

Yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot
Kalajoen kaupunki
Yrityspalvelukeskus (Virastotalon 1. krs)
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
Kaupungin sähköpostiosoitteet ovat muotoa

puh. 08 469 11 (puhelinvaihde)
www.kalajoki.fi
etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

elinkeinojohtaja Miia Himanka
yritysasiantuntija Mirja Mustonen
yrityskehittäjä Markku Mäkitalo
turkistalousneuvoja Hanna Valo
toimistosihteeri Anja Tilvis
yritysrekisterin päivittäjä Maarit Jussinniemi

044 469 1246
044 469 1249
044 469 1381
044 469 1339
044 469 1250
044 469 1334

Toimistollamme myös:
Monikulttuurinen neuvonta MOONA
projektityöntekijä Heikki Niemi

040 868 2287
heikki.niemi@haapop.fi
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