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Oletko ryhtynyt yrittäjäksi?

UUSIEN YRITTÄJIEN AAMUPALATILAISUUS YTEKILLÄ
Ti 6.10.2020 klo 8:00-9:00
YTEK Ylivieskan Kehityspalvelut on Ylivieskan kaupungin elinkeinoyhtiö, joka tarjoaa
kaupunkilaisille monipuolisia elinkeinopalveluita. Tule tutustumaan
meihin! Keskustellaan miten voisimme olla avuksi uuden yrittäjyyden polulla.
Tilaisuudessa mukana myös kaupunginjohtaja Maria Sorvisto sekä Ylivieskan yrittäjien
edustaja. Kokoonnumme väljästi Ytekin aulatilassa, turvavälit huomioiden.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.
Os. Torikatu 3, LH 9-10
www.ytek.fi

YKSINYRITTÄJÄN KORONATUKIHAKU AVOINNA
SYYSKUUN LOPPUUN
Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron toimintatukea Ylivieskan kaupungilta
koronavirustilanteessa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta
johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai
ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien
freelanceryrittäjät. Avustuksen suurus (2000 e) on kaikille sama. Haku Ylivieskan
kaupungin nettisivuilta.
www.ylivieska.fi
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YRITTÄJIEN
KUNTABAROMETRI 2020
Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja
elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa
vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa
pienten ja keskisuurten yritysten
toimintaa ja taloudellista
toimintaympäristöä. Syksyn 2020 Pk-yritysbarometri perustuu 5 100 pk-yrityksen
vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä
taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja
kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.
Kyselystä selviää myös, missä kunnissa on paras yrittää!
Kuntabarometriin tästä
Ylivieskan alueraporttiin tästä
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YRITYSPÖRSSI YTEKIN NETTISIVUILLA!!
Oletko myymässä yritystäsi tai haluaisitko ostaa yrityksen? Ilmoita siitä Ytekin
Yrityspörssissä ILMAISEKSI.
Sinulla on mahdollisuus jättää ilmoitus myös ilman julkistettavia yhteystietojasi.
Tällöin mahdolliset yhteydenotot tulevat Ytekin yritysneuvojien kautta.
Olemme yhteydessä sinuun!
Yrityspörssiin tästä

TUOTEMODULOINNIN
TYÖPAJA Ylivieskassa
28.10.2020
Centria tutkimus ja kehitys, YTEK
Ylivieskan Kehityspalvelut ja Pivota
Modular järjestävät yhteistyössä
tuotemoduloinnin työpajan Ylivieskassa
28.10. klo 8.30-16.00.
Tuotemoduloinnin työpaja on yrityksille
suunnattu valmennus, jossa simuloidaan
yrityksen tuotekehitystä. Työpajassa
perehdytään modulaarisiin
tuoterakenteisiin, tuotemoduloinnin
periaatteisiin, työkaluihin ja vaikutuksiin.
Osallistujat testaavat erilaisia
tuoterakenteita ja arvioivat niiden
vaikutuksia yrityksen eri toimintoihin ModulMatch-modulointipelin avulla.
Työpaja on suunnattu yritysten johdolle sekä myynti-, suunnittelu-, tuotanto- ja
aftersales -toiminnoista vastaaville henkilöille sekä muille tuotemoduloinnista
kiinnostuneille.
Työpajan vetäjä Ilkka Klemetti, DI, on yksi Suomen eturivin tuotemoduloinnin
asiantuntijoista.
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä
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VIENNIN ASIANTUNTIJA
Ytekillä 22.10.2020
Laitetaan yrityksesi vientiasiat kuntoon!
Soita ja varaa oma aika viennin
asiantuntija Juha Lahtiselle.
Ajat:
9:00-10:30
10:30-12:00
13:00-14.30
14:30-16:00
Puh 040 6822 190
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NUORISTA
TUOTANNOLLISIA YRITTÄJIÄ
i4.o aikakaudella -hanke
Etsitkö yrityksellesi osakasta, yhtiökumppania, tai
jatkajaa? Haluaisitko mahdollisesti ulkoistaa osanyrityksesi tuotannosta tai
toimitilasta? Kiinnostaako uudet tuotantoteknologiat ja niiden
hyödyntäminen yritystoiminnassa? Tai oletko alle 30-vuotias ja haluat
kehittää yrittäjyystaitojasi monipuolisella liiketoimintaan liittyvällä
valmennuksella?
Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella -hankkeessa toimimme
yhdessä yritysten ja nuorten kanssa, tavoitteena kehittää alle 30vuotiaiden yrittäjyystaitoja ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia
yrittäjäksi aikoville nuorille, jonka kautta alueelle syntyy nuorten
käynnistämiä tuotannollisia ja teollisen tuotannon palvelua harjoittavia
yrityksiä. Samalla opimme tuntemaan Industry 4.0:n tarjoamia
mahdollisuuksia ja kehitämme alueen alihankintaverkostoa.
Kolmivuotinen ESR-hanke hanke toteutetaan yhteistyössä Raahen
seudun kehityksen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän,
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n ja Ylivieskan teknologiakylä YTEK
Oy:n kanssa. Hankkeen valmennukset ja muut toimenpiteet
alkavat vuoden 2021 alusta. Kysy lisää tai ilmoittaudu heti mukaan!
Lisätiedot:
Pauliina Mattila, projektipäällikkö, pauliina.mattila@centria.fi, puh. 044
4492 631
Petri Sipilä yrityskehittäjä petri.sipila@ylivieska.fi puh. 040 5794 435
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DIGIVALMIUKSIEN
ETÄVALMENNUS
MIKROYRITTÄJILLE
Oulun yliopistossa on
käynnistynyt kesäkuussa 2020
Sisua ja digiä yrittäjyyteen ESR
-hanke, jolla pyrimme
helpottamaan mikro-yrittäjien
tilannetta Korona-kriisin aikana.
Aloitamme lokakuussa
uudentyyppisen, nimenomaan
mikroyrittäjille suunnattuun
etävalmennuksen, jossa painopisteenä digivalmiuksien kehittäminen
ja korona-ajan aiheuttamat muutostarpeet liiketoimintaan.
Ilmoittaudu nyt, vain nopeimmat mahtuvat mukaan! Valmennus on
osallistujille maksuton ja se sopii eri toimialojen yrittäjille/eri tilanteissa
oleville yrittäjille.
Lisätietoja tästä

Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi
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