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Kalajoen yrityspalvelukeskuksen yrittäjätiedote
7/2015

Sähköinen tiedottaminen
Yrittäjätiedotteen paperisista tiedotteista luovutaan kokonaan
vuoden 2015 loppuun mennessä.
Vuoden 2016 alusta tiedote lähetetään vain sähköpostitse
yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Sähköpostiosoitteiden lähde: Kalajoen yritysrekisteri
Tiedote on luettavissa myös jatkossa kaupungin nettisivuilta.

Tässä tiedotteessa
Ajankohtaista

Miten toimit, kun haluat tarjota yrityksesi tuotteita / palveluja ydinvoimahankkeen toimijoille
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yhteistyö yrittäjien kanssa
syvenee, varaa aika tapaamiseen Kalajoelle!
Laadunhallintajärjestelmän ydinstandardi ISO 9001 uudistui

Rahoitus

Leader-infotilaisuus to 8.10.2015 Kalajoella
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysrahoitus 2016 - 2020

Tapahtumat

Omistajanvaihdostapahtumat 8.10.2015 Nivalassa ja Kärsämäellä
Pohjois-Pohjanmaan Matkailuparlamenttiin 15.–16.10. Kalajoella
Voihan Venäjä - Venäjänkaupan ajankohtaisseminaari 26.10. Nivala
Infotilaisuus Saksan Joulutoreista 10.11. Nivalassa
Kalajoen Joulunavaus ja Wanhan kaupungin Joulutori la 21.11.

Koulutukset

Kalajoen Ammattiopiston lyhytkestoisia aikuiskoulutuksia

Yhteystiedot

Kalajoen Yrityspalvelukeskus
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Miten toimit, kun haluat tarjota yrityksesi tuotteita / palveluita
ydinvoimahankkeen toimijoille? Rakennusalan yritykset, urakoitsijat, konepajat, majoituksen tarjoajat, ruoka- ja kuljetuspalvelut, vapaa-ajanpalvelut… Rekisteröi yrityksesi viimeistään nyt!
Hanhikiven ydinvoimala-alueen Rosatom Overseasin päähankkijoita ovat venäläiset yritykset
Atomenergomash, Gidropress ja Titan 2. Erityisesti Titan 2 on jo kartoittamassa sopivia yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita alueelta. Rosatom Overseasin ja Titan 2 edustajat ovat
kannustaneet alueen yrityksiä olemaan aktiivisia ja rekisteröitymään kiinnostuneiksi alihankkijoiksi tai palvelun tuottajiksi. Yrityksen rekisteröityminen on ollut em. yritysten edustajien mukaan toistaiseksi vähäistä.

Yritysten rekisteröitymisen ohjeet
Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään toimittamaan tietonsa englanniksi ja rekisteröitymään
sähköpostitse osoitteisiin hanhikivi@rosatom.ru sekä juha.miikkulainen@fennovoima.fi
Mikäli tarvitset apua rekisteröitymiseen, yrityspalvelukeskuksen työntekijät auttavat mielellään! Laita sähköpostiin lyhyesti oman yrityksesi tuotteet ja palvelut englannin kielellä, sekä
sellaisen henkilön yhteystiedot, joka voi kommunikoida yhteydenottoihin englanniksi.
Lisätietoja alihankkijaksi rekisteröitymiseen löydät osoitteesta
http://www.fennovoima.fi/hanke/laitostoimittaja/alihankinta

Lisätietoja
Elinkeinojohtaja Miia Himanka, puh. 044 4691 246, miia.himanka@kalajoki.fi

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yhteistyö yrittäjien kanssa
syvenee – varaa aikasi tapaamiseen Kalajoella!
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) syventää käytännön yhteistyötä
alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa Palvelua lähellä yrittäjää –
tapaamisilla.
TE-toimiston ohjaus- ja neuvontapalvelut tarjoaa asiantuntemusta yritysten henkilöstön rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja muihin yritystoiminnan kehittämiseen liittyviin asioihin.
TE-toimiston ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat yrittäjille maksuttomia.
TE- toimiston ohjaus- ja neuvontapalvelut saatavilla Kalajoella yrityspalvelukeskuksen tiloissa klo 13 - 18 välisenä aikana seuraavina päivinä:





keskiviikkona 7.10.2015
keskiviikkona 4.11.2015
keskiviikkona 18.11.2015
keskiviikkona 9.12.2015
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Varaa aika yrityksellesi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:



jos suunnittelet avainosaajan tai työntekijän palkkaamista yritykseen
jos yrityksellä on tarve kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin (yrityksellä on mahdollista
saada palkkatukea koulutettaville henkilöille sekä kouluttajan kustannuksiin).

Lisätietoja
Ajanvaraukset

kehittämispäällikkö Jouni Korhonen, puh. 0295 056 627
yritysasiantuntija Mirja Mustonen, puh 044 4691 249

Laadunhallintajärjestelmän ydinstandardi ISO 9001 uudistui
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut 23. syyskuuta uudistetun version
laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevästä standardista ISO 9001. Samalla on
julkaistu uudistettu versio myös laadunhallintajärjestelmien perusteita ja sanastoa käsittelevästä standardista ISO 9000. Uudistus sisältää monia merkittäviä parannuksia standardeihin.
Siirtymäaikaa uuden standardin osalta on kolme vuotta. Käytännössä siirtymään vaikuttaa
myös yrityksen auditointiaikataulu. Uudistettu standardi on tilattavissa esimerkiksi SFS:ltä.
Suomenkielinen versio on saatavissa myöhemmin syksyllä.
Yrityspalvelukeskus pystyy tukemaan muutostyössä. Ole yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut
siitä, mikä käytännössä muuttuu ja mitä tulisi tehdä. Autamme myös yrityksiä, joilla ei aikaisemmin ole ollut olemassa laadunhallintajärjestelmää.
Lisätietoja: Markku Mäkitalo, p. 044 469 1381, markku.makitalo@kalajoki.fi

LEADER-Infotilaisuus
Kalajoen kaupungin ja Rieska-Leader ry:n yhteinen Leader-rahoituksen infotilaisuus
Aika
Paikka

torstai 8.10.2015 klo 18.30 (kahvit klo 18 alkaen)
Kalajoen kaupungintalon valtuustosali

Tilaisuudessa mukana Rieska Leader ry:stä toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa,
Leader-neuvoja Heidi Pasanen ja hankesihteeri Asko Eerola kertomassa hankkeiden
haku- ja rahoitusmahdollisuuksista. Heiltä voi saada myös hanke- / henkilökohtaista
neuvontaa hankeasioihin.
Kalajoen kaupungin maaseutujohtaja Antti Pulkkinen ja hankeasiamies
Saila Kukkonen kertovat ajankohtaista asiaa kaupungin kylä- ja hankerintamalta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysrahoitus 2016 - 2020
Rahoitus suunnataan erityisesti kasvukykyisten ja –haluisten aloittavien sekä toimivien yritysten kehittämishankkeisiin. Rahoitus kohdistetaan innovatiivista osaamista edustaviin ja/tai
kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin. Hankkeilla tulee olla myös positiivinen vaikutus aluetalouteen. Rahoitusta myönnetään investointeihin ja kehittämistoimiin.
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Investointeja voivat olla rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit (aineelliset investoinnit). Lisäksi
rahoitusta voi saada teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon,
ohjelmistojen ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaan (aineettomat oikeudet).
Kehittämistoimenpide voi olla tuotannon, liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta
merkittävää kehittämistä.
Tukea palkkakustannuksiin kehittämishankkeissa yritys saa erityisperustein. Palkkakuluina
hyväksytään uuden työntekijän palkat lähinnä kansainvälistymiseen sekä tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen liittyen rajoitetuin ajan. Tukea ei myönnetä operatiiviseen toimintaan, myyntiin ja markkinointiin (esim. mainoskampanjat, yritysilmeen suunnittelu, verkkosivujen tekeminen).
Autamme hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa, ole yhteydessä!
Lisätietoja rahoituksesta
Yritysasiantuntija Mirja Mustonen puh. 044-4691 249, mirja.mustonen@kalajoki.fi
Yrityskehittäjä Markku Mäkitalo puh. 044-4691 381, markku.makitalo@kalajoki.fi

Omistajanvaihdostapahtumat Nivalassa ja Kärsämäellä
Omistajanvaihdostapahtumat järjestetään:
Nivala
torstaina 8.10.2015 klo 8-10
Nivalan Teknologiakeskus Nitek, Pajatie 5, Nivala
Kärsämäki torstaina 8.10.2015 klo 13-15
Neste Paanulinnan 2 krs. neuvottelutila, Haapajärventie 1, Kärsämäki
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 7.10.2015 mennessä tuomas.anttila@nihak.fi tai 044 445 7007

Kutsu Pohjois-Pohjanmaan Matkailuparlamenttiin 15.–16.10.2015
Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailun kehittämistoimikunta järjestää matkailuparlamentin
15.–16.10.2015 Kalajoella Kylpylähotelli Sanissa. Seminaari alkaa torstaina 15.10. klo 12.30
ja päättyy perjantaina 16.10. klo 13.00.
Ensimmäisenä päivänä keskustellaan matkailun kehittämisestä ja julkaistaan PohjoisPohjanmaan matkailun kehittämisstrategia 2020. Toisen päivän teemana on kulttuurimatkailu. Matkailuparlamentti on avoin kaikille kiinnostuneille. Osanottajat vastaavat itse matka- ja
majoituskustannuksista.
Ilmoittautuminen 8.10 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/2AE477ACCD41E42C.par
Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan liiton vs. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322
5797 tai arja.hankivaara@pohjois-pohjanmaa.fi
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Voihan Venäjä – Venäjänkaupan ajankohtaisseminaari
Aika
Paikka

Maanantai 26.10.2015 klo 12.00 - 16.00.
Teknologiakeskus NITEK, Iso Sali, Pajatie 5, Nivala

Ohjelma
11:00 - 12:00

Lounas (HUOM! omakustanteinen)
Lounasravintola Sapuska / NITEK
12:00 - 12:15
Tilaisuuden avaus
Vientiasiantuntija Ari Alakangas, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK
12:15 - 13:00
Venäjän-kaupan tilannekatsaus
Toimitusjohtaja Mirja Tiri, Suomalais-venäläinen kauppakamari
13:00 - 13:45
Kaupankäynnin esteet
Toimitusjohtaja Pekka Peltonen, Markinvest Oy
13:45 - 14:15
Kahvi- ja teetarjoilu
14:15 - 15:00
PK-yritykset Venäjällä Seniorikonsultti Katja Haukipuro,
Finnish Trade Organisation Fintra Oy
15:00 - 15:45
Pyhäjoen ydinvoimala – mitä tarjolla PK-yrityksille?
Kehityspäällikkö Juha Miikkulainen, Fennovoima Oy
15:45 - 16:00
Keskustelua ja tilaisuuden päätös
Tilaisuus on maksuton. Ennakkoilmoittautumiset pyydetään tekemään viimeistään
torstaina 22.10.2015 sähköpostitse osoitteeseen anne-mari.kukkola@nihak.fi

Infotilaisuus Saksan Joulutoreista
Aika
Paikka

Tiistai 10.11.2015 klo 12.00 - 14.00.
Teknologiakeskus NITEK, Pieni sali, Pajatie 5, Nivala

Tilaisuudessa Kalevala Spirit Oy:n toimitusjohtaja Akke Virtanen esittelee Saksan joulutorikonseptia. Jotta Kalevala Spirit voi tarjota jatkuvasti laajenevaa valikoimaa ja uutuuksia, etsii yhtiö koko ajan uusia kumppaneita.
Jo viidentoista vuoden ajan on kainuulainen Kalevala Spirit Oy vienyt eri tuottajien
valmisteita Saksan joulutoreille. Niin torien koko, monipuolisuus kuin myyntikin on kasvanut jatkuvasti ja niinpä tänään yhtiö varaa jo jalkapallokentän kokoisia alueita kaupunkien sydämestä. Eli ei olla yhdellä eikä kahdella kojulla liikenteessä, vaan tarjotaan
kokonaisuutta, jossa on esillä parhaat palat Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista.
Tänään kaupungit ovat Hannover, Leipzig ja Stuttgart. Tämä tarkoittaa samalla erilaisia alueita Saksasta, erilaisia ilmastoja, kulttuureja ja ansiotasoja. Kuukauden aikana
saavutetaan jo yli miljoona kävijää ja myyjiä on toreilla yli sata.
Tilaisuus on maksuton.
Ennakkoilmoittautumiset viimeistään torstaina 5.11.2015 sähköpostitse osoitteeseen
anne-mari.kukkola@nihak.fi

Kalajoen Joulunavaus ja Wanhan kaupungin Joulutori la 21.11.
Kalajoen kaupunki yhteistyökumppaneineen järjestää Kalajoen joulunavauksen ja joulutorin lauantaina 21.11.2015 klo 14 - 18 Plassin markkinapaikalla. Yrittäjillä, yhdistyksillä, koululuokilla ja yksityisillä on mahdollisuus tulla myymään joulutorille itse valmistettuja tuotteita (käsityöt, elintarvikkeet, leivonnaiset, joululahjat).
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Myyntipaikat
Joulutorilta on mahdollisuus varata erilaisia myyntipaikkoja:
a) telttakatoksen myyntipaikka 20 € (leveys 2 m x syvyys 4 m)
b) puurakenteinen torikoju 50 € (leveys 2,6 m x syvyys 1,7 m), käytettävissä 3 kojua
c) markkinapaikan alueelta on myös mahdollista varata katokseton myyntipaikka, johon voi
tuoda oman teltan, hinta 10 €
d) Santaholman konttorin (Plassin kylätalo) pieni pöytäpaikka 5 €, käytettävissä 5-7 myyntipaikkaa.
Myyjien tulee itse huolehtia tarvittavista myyntipöydistä tai esittelytelineistä. Myyjien paikat
määrätään järjestäjän toimesta. Huom. katoksellisia paikkoja on rajoitetusti! Joulutoria markkinoidaan laajasti Kalajoelle ja lähiseudulle.
Paikkavaraukset ja lisätiedot 16.10.2015 mennessä Anja Tilvikseltä, puh. 044 4691 250 ja
anja.tilvis@kalajoki.fi.

Kalajoen Ammattiopiston järjestämät kurssit
Kursivoidulla merkatuista koulutuksista saa halutessaan kuljetusalan ammattipätevyysmerkinnän.
to-pe 8.-9.10.
pe 6.11.
pe 6.11.
pe 13.11.
ma-ti 16.–17.11.
pe 20.11.
to 3.12.
pe 4.12.
to 10.12.

SPR Ensiapu 1, klo 8-16, hinta 150 e alv. 0 % (AP-merkinnällä 200 e,
sis. alv 24 %)
SPR Hätäensiapu 8-16, hinta 100 e alv. 0 % (AP-merkinnällä 150 e,
sis. alv 24 %)
Sähkötyöturvallisuus, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 %
Työturva, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 %
SPR Ensiapu 1, klo 8-16, hinta 150 e alv. 0 %
Tulityö, klo 8-16, hinta 100 e alv. 0 %
Tieturva 1, klo 8-16 (AP-merkinnällä 150 e, sis. alv 24 %
Hätäensiapu, klo 8-15, hinta 100 e alv. 0 %, (AP-merkinnällä 150 e,
sis. alv 24 %)
Työturva , klo 8-16 (AP-merkinnällä 150 e, sis.alv 24 %)

Kaikki koulutukset löytyvät alla olevasta linkistä:
http://wilma.jedu.fi/browsecourses?school-id=6
Ilmoittautumiset linkin kautta tai sanna.hietala@jedu.fi

Yrityspalvelukeskuksen yhteystiedot
Kalajoen kaupunki
Yrityspalvelukeskus (Virastotalon 1. krs)
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
Kaupungin sähköpostiosoitteet ovat muotoa
elinkeinojohtaja Miia Himanka
yritysasiantuntija Mirja Mustonen
yrityskehittäjä Markku Mäkitalo
turkistalousneuvoja Hanna Valo
toimistosihteeri Anja Tilvis
yritysrekisterin päivittäjä Maarit Jussinniemi
Toimistollamme myös:
Monikulttuurinen neuvonta MOONA
projektityöntekijä Heikki Niemi

puh. 08 469 11 (puhelinvaihde)
www.kalajoki.fi
etunimi.sukunimi@kalajoki.fi
044 469 1246
044 469 1249
044 469 1381
044 469 1339
044 469 1250
044 469 1334

040 868 2287 heikki.niemi@haapop.fi

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | www.kalajoki.fi

