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RAHOITUSTILAISUUS ti
19.5.
klo 12:00 - 13:45
Mukana Finnveran, Ely:n ja
Business Finlandin asiantuntijat,
joilta voit kysyä korona-ajan
avustuksista tai -lainoista.
Tilaisuus on maksuton ja se
pidetään Teams-sovelluksen avulla.
Mukaan pääset ilmoittamalla itsesi
Ytekin tj Sampo Siikille
sampo.siik@ylivieska.fi
Tervetuloa!
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KASVUPÄIVÄT 3. - 4.6.
KASVUHAKUISILLE YRITYKSILLE
Tilaisuus pidetään verkossa ja on ILMAINEN KAIKILLE!
Asiantuntijoina mm: Lauri Salovaara/Myynti, Maarit Mäkelä/Vienti ja
Jari Parantainen/Tuotteistus.
Ilmoittautumiset tästä
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IoT -MAHDOLLISUUDET JA HYÖDYNTÄMINEN
-KOULUTUS 15op
Asioiden internet avuksi liiketoiminnan kehittämisessä?

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa syksyllä 2020 IoT:n hyödyntämistä
yrityksen liiketoiminnan tai muun toiminnan kehittämiseen keskittyvän
ILMAISEN KOULUTUSKOKONAISUUDEN, jonka laajuus on 15
opintopistettä.
IoT -mahdollisuudet ja hyödyntäminen -koulutus on korkeakoulutasoinen.
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Iisalmen, Varkauden ja YLIVIESKAN alueen
alueilla sijaitsevien yritysten, muiden organisaatioiden sekä julkishallinnon
työntekijöille sekä alueen työttömille työnhakijoille. Koulutus toteutetaan
yhdessä Joustavat koulutusmalli yhteistyössä yrityselämän kanssa -hankkeen
kanssa.
Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta viimeistään 31.7.2020.
Otamme hakijaan tarvittaessa yhteyttä mahdollisia lisätietoja varten. Hakijalla
pitää olla suoritettuna toisen asteen koulutus, kuten lukio tai ammatilliset
opinnot. Hakijalta edellytetään halukkuutta ja innokkuutta kehittää omaa
osaamistaan.
Perustele hakemuksessa hyvin, miksi sinä juuri tarvitset tätä koulutusta.
Opiskelijavalinta tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella.
Tiedotamme kaikkia hakijoita valinnoista elokuun puolivälissä 2020.
Kurssimodulit (15 op)
- IoT:n perusteet (5 op)
- Kuinka IoT voi palvella liiketoimintaa (5 op)
- IoT:n ja ihmisen välisestä synergiasta (5 op)
Koulutus alkaa syksyllä 2020 ja kesto on kokonaisuudessaa 7 kk. Koulutuksen
aloituspäivä voi olla paikan päällä Iisalmessa tilanteen salliessa.
Koulutuksen toteutus on pääosin verkko-opetusta ja sen voi suorittaa työn
ohella. Ensisijaisesti haetaan henkilöitä, jotka suorittavat koko
koulutusmodulin.
Tarkemmat tiedot ja haku tästä
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Haluaisitko päästä Justimuksen tv-sarjan kuvauksiin!!
KILPAILUKUTSU 10-22 vuotiaille Ylivieskalaisille!

OMAT HOODIT HAASTAA SUT!
Nyt sulla on tilaisuus kertoa, miltä elämä maistuu etäkoulussa, -töissä tai
miten paluusi kouluun tai töihin on sujunut. Me haluamme kuulla, mitä
sinulle kuuluu.
Kerro siis yksi tai useampi hyvä asia tästä erikoislaatuisesta tilanteesta. Kerro
myös, mitä aiot tehdä kotipaikkakunnallasi heti, kun esimerkiksi liikuntapaikat,
kahvilat, kirjastot, nuorisotalot ja muut kivat paikat avautuvat! Oo luova.
Jos olet 10 – 22 –vuotias ja asut jossakin allamainituista kaupungeista, lähetä
meille teksti, kuva tai video ajatuksistasi 31.5. mennessä ja osallistut kilpailuun,
jonka palkintona on Segway Ninebot ES2 –sähköpotkulauta ja pääsy
avustajaksi Justimuksen DUO2-tv-sarjan kuvauksiin elo-syyskuussa
2020. Voittajalle ilmoitetaan 6.6.2020 voitosta henkilökohtaisesti. Osallistujien
teoksia julkaistaan Omat Hoodit -kampanjan some-kanavissa pitkin kevättä. Voit
osallistua yhdellä tai useammalla teoksella. Voit osallistua yksin tai yhdessä
toisten kanssa. Mikäli osallistut ystäväsi kanssa yhteisellä teoksella, muistakaa,
että teoksen tulisi syntyä siten, että olette toisiinne etäyhteydessä.
Lisätietoja kisasta ja teoksen lähetysohjeet:
Tästä
Omat Hoodit -kampanjassa mukana olevat kaupungit: Alavus, Huittinen, Iisalmi,
Ikaalinen, Imatra, Kalajoki, Kauhajoki, Kauhava, Keuruu, Kristiinankaupunki,
Kurikka, Laitila, Loimaa, Parkano, Raahe, Rauma, Riihimäki, Salo, Sastamala,
Savonlinna, Uusikaupunki, Valkeakoski, Varkaus, Ylivieska
Seuraa jo tehtyjä Omat Hoodit -videoita Instassa #omathoodit

SUOMALAISEN
ALIHANKINNAN
EKOSYSTEEMI YHDESSÄ
PAIKASSA!!
Alihankinta.infosta asiakkaat
löytävät ne palvelut, joita
alihankintayrityksillä on
Alihankinta.info -portaalissa yritykset
hakevat alihankkijoita tarvitsemiensa
palveluiden perusteella. Portaali tukee
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alihankintaverkostojen säilymistä ja
mahdollistaa uuden
yhteistyökumppaneiden löytymisen
poikkeustilanteessa.
Täältä löytyy siis oikeaa osaamista.
Erityisesti nyt korona-aikana ja sen
jälkeen tämä on yksi työkalu, jolla
yritykset voivat pitää
alihankintaverkostoja koossa ja etsiä
myös uusia tuottajia.
Portaali on helppokäyttöinen ja
toimiva työkalu. Palvelussa on
metallialan lisäksi muovi- ja
elektroniikka-alan yrityksiä.
Seutukaupunkien yritysverkosto hankkeen kautta kaikkien 56
seutukaupunkien yrityksillä on
mahdollisuus liittyä Alihankinta.info portaaliin ILMAISEKSI vuoden 2022
loppuu asti.
Alihankinta.infoa tehdään
tunnetuksi
Portaaliin kerätään verkoston avulla
satoja yrityksiä, jolloin palvelusta
tulee toimiva ja kiinnostava.
Palvelusta viestitään laajasti tilaajille
ja koko suomeen.
Alihankinta.info -liity tästä
Seuraa somessa #Alihankintainfo
Lisätietoja/yhteyshenkilö:
Jukka Saarela
asiakkuuspäällikkö Ytek Oy
Seutukaupunkiverkosto -hanke
Puh. 040 6724 900
jukka.saarela@ylivieska.fi
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Tue paikallista yrittäjää -kampanja
Koronavirusepidemia on iskenyt voimalla pienyrityksiin.
Suosi kulutusvalinnoillasi PAIKALLISTA YRITTÄJÄÄ
ja auta säilyttämään palvelumme sekä työpaikkamme.
Pidetään Ylivieska elinvoimaisena!
- Tilaa pienyrittäjien verkkokaupoista
- Osta lahjakortteja
- Käytä kotiinkuljetusta
Ilmoita yrityksesi tiedot ja mahdolliset poikkeusolojen palvelut Ylivieskan
kaupungin nettisivuille www.ylivieska.fi ILMAISEKSI!
Kampanjamainos löytyy Ytekin FB:sta, jota saa jakaa!
Kampanjatarroja saat hakea Eijan Kankaasta ja Leikkuusta, Ylivieskan
Kotikutomosta ja Ytekiltä!
Lisätiedot:
maria.rautionaho@ylivieska.fi

KORONA
YRITTÄJÄ - TARVITSETKO APUA
KORONATILANTEESSA?
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YTEK Ylivieskan
Kehityspavelut

YRITTÄJIEN HANKEKLINIKKA

Sampo Siik 040 6822 190

olla mukana tukemassa yrityksiä

sampo.siik@ylivieska.fi

koronaepidemian aiheuttamassa

Centria-ammattikorkeakoulu haluaa

poikkeusoloissa.

Jukka Saarela 040 6724 900

Centria auttaa yrityksiä hakemaan

jukka.saarela@ylivieska.fi

kehitysrahoituksia, ja tarjoaa apua

Maria Rautionaho 040 6329 606

esim. Business Finlandin tai Ely-

maria.rautionaho@ylivieska.fi

keskusten rahoitushakemusten
täyttämisessä.

Marjo Kivioja 044 4106 461
marjo.kivioja@ylivieska.fi

Ylivieskan alueen yhteyshenkilö
elisa.saarela@centria.fi

Lisätietoja:

puh. 044 4492 635

www.ytek.fi

YKSINYRITTÄJIEN TUKI
AVOINNA 30.9.2020
ASTI
Yksinyrittäjät voivat hakea 2000
euron tukea kunnilta
koronavirustilanteessa. Avustusta
voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020
välillä syntyneisiin kustannuksiin ja
sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.
Haku ja lisätiedot Ylivieskan
kaupungin sivuilta www.ylivieska.fi
Tämän hetkinen hakemustilanne n. 90 kpl. Tervetuloa hakemaan!!
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Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
Peruuta uutiskirjeesi
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