Lue selaimessa

Uutiskirje 03/2022

www.ytek.fi

1/7

Ylivieskan kaupunki tukee 15-17 -vuotiaita paikallisia
nuoria kesätöiden saamisessa
Kesätyösetelin arvo on 370e ja niitä jaetaan vuonna 2022 yhteensä 100 kpl.
Ylivieskan kaupunki maksaa ylivieskalaiselle yritykselle tai kolmannen sektorin
toimijalle korvauksen nuoren työllistämisestä jälkikäteen.
Lisätiedot ja haku tästä

Ylivieskalainen uusi
Yrityspuisto omavaraiseksi
uusiutuvalla sähköllä
Skarta Group Oyj:n tytäryhtiö Skarta
Energy Oy, Ylivieskan kaupunki sekä Ylivieskan teollisuusalueella sijaitseva, vaativia
putkistoratkaisuja voimalaitoksiin, prosessiteollisuuteen ja teollisuuteen tarjoava Recion
Oy ovat tehneet aiesopimuksen uudesta Vierivoima®-hankkeesta, jonka tarkoituksena
on rakentaa teollisuusalueelle hiilineutraali YRITYSPUISTO.
Recionin omistamaa teollisuuskiinteistöä kehitetään hankkeessa kohti hiilineutraalia
yrityspuistoa. Käytännössä teollisuusalueelle suunnitellaan oma sähköenergian
sisäverkko, jolla sähkön tuottaminen on mahdollista lähes kokonaan ilman siirtomaksuja.
Sähköverkko tuottaisi yrityspuiston yrityksille edullista sähköä, joka on tuotettu
aurinkovoimalla. Recion toimii yrityspuiston ankkuriyrityksenä ja markkinoi puistoa
toimitiloja tarvitseville yrityksille.
Lue koko juttu tästä

Yrittäjille olennaista ja
ajantasaista tietoa Ukrainan
sodan vaikutuksista
Lue lisää

2/7

Uudet asukkaat - tervetuloa
Ylivieskaan!
Ylivieskan kaupunki on käynnistänyt
asukasmarkkinointikampanjan, jolla
halutaan muistaa uusia Ylivieskaan
muuttaneita asukkaita.
Vuonna 2022 Ylivieskaan muuttaneille
lähetetään Tervetuloa vireään Ylivieskaan
- kortti, joka sisältää myös lahjakortin
johonkin seuraavista kaupungin
palveluista: Liikuntapalvelut, Ylivieskan
seudun kansalaisopisto tai Ylivieskan
kulttuurikeskus Akustiikka.
Uudet asukkaat - olette lämpimästi
tervetulleita Ylivieskaan - kasvun
kaupunkiin!
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Kierrä mukana NYT!
Kiertotalousseminaari
Ylivieskassa
to 7.4.22 klo 12-15, Centrian auditorio
Ohjelmassa mukana mm. Madventuresista
tuttu kasvo Riku Rantala.
Tilaisuus järjestetään kolmen hankkeen
voimin, joiden hallinnoijina toimii
Ylivieskan kaupunki ja Centria.
Mukana:
Maria Sorvisto Ylivieskan kaupunki, Mika Kiljala Huld,
Tommi Karjalainen AkkuSer Oy, Tuomas Messo Cell-Life
Olavi Soinio, Vestia ja Riku Rantala
Battery Recycle akkupuisto -hanke
BR Pilot Plant -hanke
Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella -hanke
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Kuinka yritystä johdetaan tilaisuus
23.3.2022 klo 12:00-15:00
Hotelli Käenpesä, Ylivieska
Tilaisuus on tarkoitettu yrityksen
strategisesta kehittämisestä
kiinnostuneille henkilöille toimialasta tai
yrityskoosta riippumatta. Saat
yrityksellesi työkaluja ja ajatuksia liiketoiminnan systemaattiseen ja johdonmukaiseen
kehittämiseen käytännön esimerkkien kautta.
Tilaisuus on maksuton
Johtajapaneelissa mukana:
Mari Palin Kala-Kalle/Vähäsarja Oy, Antti Rantala Rave Rakennus Oy,
Kari Salonsaari Alutec Oy
Lisätiedot:
petri.sipilä@ylivieska.fi, puh 040 5794 435
ilkka.tahvanainen@kalajoki.fi, puh. 040 3552 861
mika.kolehmainen@raahe.fi, puh. 040 1357 017
Tilaisuuden järjestää Ylivieskan ja Raahen seutukuntien alueella käynnissä oleva ESR:n
rahoittama KASKI -hanke.
ilmoittaudu tästä
4/7

Fiksu Ylivieska -hanke mukana
Ryskypäivillä
Valokuituun ja digitaalisiin palveluihin
keskittyvä Fiksu Ylivieska -hanke
on mukana Rysky -päivillä. Fiksuhankkeen löytää Ylivieskan
kaupungin osastolta nro 36,
jonne toivotaan ihmisiä paikalle
kertomaan toiveita ja ajatuksia.
Fiksu Ylivieska -hankkeessa
selvitellään Ylivieskan vaihtoehtoja
valokuidun osalta sekä selvitellään
digitaalisten palveluiden
tulevaisuuden näkymiä. Millaisia
ajatuksia tai tarpeita sinulla tai
yritykselläsi on – niitä voi kertomaan
Rysky-päivillä suoraan hankkeen
projektipäällikkö Anja Takkuselle.
Osastolla voi täyttää lipukkeen, jolla
osallistuu kävijöiden kesken
järjestettävään arvontaan.
Hankkeen osalta tilanne on edennyt
siihen, että nyt odotetaan Traficomin
tekemää markkina-analyysiä, joka selvittää ns. tukikelpoiset alueet
Ylivieskassa. Sen jälkeen päästään pohtimaan minkälaisia ratkaisumalleja voisi
Ylivieskan kohdalla olla. Digitaalisten palveluiden osalta on tarkoitus järjestää
kuntalaisia osallistavia kokoontumisia, joissa saadaan myös tietoa digitaalisten
palveluiden nykytilasta ja kurkistetaan tulevaan. Näistä tiedotetaan kevään
aikana tarkemmin.
Tervetuloa osastollemme!
Ylivieskan kaupunki, Fiksu Ylivieska -hanke, Anja Takkunen puh. 040 1580 574
anja.takkunen@ylivieska.fi
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Elinkeinopalvelut - yrittäjiä
varten
Yrityksen perustaminen
Yrityksen kasvu ja kehittäminen
Yrityksen muutostilanteet
Petri Sipilä 040 5794 435
petri.sipila@ylivieska.fi
Jukka Saarela 040 672 4900
jukka.saarela@ylivieska.fi
Lue lisää
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