
 

 

Tule ja osallistu ”Kemiönsaaren työpaikat” -expoon!  

Aika Perjantaina 2.2.2018, klo 13.00 – 17.00 

Paikka Wrethalla, Kemiö (Museotie) 

 

Oletko työn tarpeessa? Etsitkö vakituista työtä, kesätyötä, urakkatyötä tai harjoittelupaikkaa? Oletko 

vaihtamassa alaa?  

 

Tarvitsetko tietoa koulutusmahdollisuuksista? Kiinnostaako oppisopimus? Tarvitsetko tietoa tuetuista 

työmahdollisuuksista? Onko kynnys hakeutua töihin Kemiönsaaren ulkopuolelle korkea? 

 

Kiinnostaako yrittäjyys? 

 

 

*     *     *     *     * 

 

Osallistumalla ”Kemiönsaaren työpaikat” -expoon voit saada kaikkiin näihin kysymyksiin vastauksia ja 

samalla luoda tarvittavat kontaktit työnantajiin, työllisyysneuvojiin ja muihin asiantuntijoihin. 

 

Paikalla työnhakijoiden ja yritysten lisäksi asiantuntijoita, jotka neuvovat rekrytointi- ja 

yrittäjyysasioissa - esimerkiksi liiketoiminnan suunnittelua sekä yrityksen perustamista ja rahoituksen 

hankintaa koskevissa kysymyksissä. 

 

Otathan huomioon, että tapahtuma voi olla itsellesi samalla erinomainen tilaisuus tulevaisuutta varten? Päivitä 

varmuuden vuoksi CV:si ja ole valmis jakamaan sitä yrityksille jotta he voivat ottaa sinuun yhteyttä työasioissa. 

 

 



Ohjelma 

 

13.00   Tilaisuuden avaus ja järjestäjien tervehdys 

Kalevi Kallonen, Kemiönsaaren kunnan elinkeinolautakunnan puheenjohtaja 

Mats Nurmio ja Ann-Margareth Österås, Kemiönsaaren kunta 

Heidi Loukiainen, Kemiönsaaren Yrittäjät 

  

n. 13.15  Kemiönsaaren kesätyöt 2018 

  Ruotsiksi  klo 13.15 / Suomeksi klo 13.30: Kunnan paikat ja kesätyöseteli 

  Henrika Tytärniemi, ohjaaja, Nuortentyöpaja ISLA+ 

 

n. 14.00  Yrityksille tukea: investoinnit, lainat, rekrytoinnit ja kehittäminen 

  Mika Harju, TE-toimisto, asiantuntija, yrityspalvelut 

Timo Mäkelä, ELY-keskus, rahoituspäällikkö 

Annika Aalto, Finnvera, rahoitusneuvoja 

Emil Oljemark, Leader – Samassa Veneessä, toiminnanjohtaja 

 

n. 15.00   Oppisopimukset tänään 

Mika Rautiainen, Salon Seudun Ammattiopisto, myynti- ja 

markkinointipäällikkö 

 

17.00   Tilaisuus päättyy 

 

Ohjelmaan merkityt puheenvuorot ovat lyhytkestoisia. Organisaatioiden edustajat ovat paikan päällä 

tavoitettavissa ständinsä luona koko tapahtuman ajan. 

 

Kahvilassa tarjolla kahvia ja teetä. Makkaragrilli kuumana Ekocenterin voimin.  

   

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

 

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, mutta: 

HUOM! Ilmoittautumalla mukaan tapahtuman Facebook-sivulla 

olet mukana hienon palkinnon arvonnassa! Arvonta tapahtuu 

perjantaina ja palkinto jaetaan paikan päällä. 

https://www.facebook.com/events/1188485307951350/ 

 

Mats Nurmio, Yritysneuvoja 

040 053 9179, mats.nurmio@kimitoon.fi 

 

Ann-Margareth Österås, Työllistämistoiminnan esimies 

040 648 6434, ann-margareth.osteras@kimitoon.fi 

 

Sven Ivars, Hankekoordinaattori 

040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi 

 

https://www.facebook.com/events/1188485307951350/
mailto:sven.ivars@kimitoon.fi


Kuljetukset 

Taalintehtaalta järjestetään ilmainen linja-autokuljetus seuraavasti: 

12.30 Lähtö Taalintehtaalta (Bio Pony) 

12.32 Koulun/Ruukinhallin parkkipaikka 

12.55 Wrethalla, Kemiö 

 

Paluubussi Wrethallasta Taalintehtaalle lähtee klo 14.00 ja 16.00 

Ilmoitathan kuljetukseen osallistumisesta Sven Ivarsille (0404 885527) 

 

Expo-alue ja tilaisuuteen liittyvät palvelut 

Tilaisuus on avoin kaikille työasioista kiinnostuneille. Tapahtumapaikka on sisätiloissa, Wrethallan 

juhlasalissa.   

Tapahtuman kotisivut 

Tapahtumasta tiedotetaan netissä seuraavasti: 

Kotisivut: http://www.kimitoon.fi/fi/yrittaminen_tyollisyys/kemionsaaren_tyopaikat_-expo 

Facebook: https://www.facebook.com/jobbkimitoon/ 

 

Näytteilleasettajaksi alustavasti ilmoittautuneet yritykset: 

Katso yrityslistaa tapahtuman Facebook- tai kotisivulla. 

VINKKI: Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ennen paikalle tuloa! Tutustu niiden toimintaan ja mieti 

valmiiksi joitakin sinulle tärkeitä kysymyksiä joihin yritysten edustajat voivat vastata. Voit myös samalla 

pyytää yrityksen yhteystietoja mikäli mieluummin keskustelet myöhemmin rauhallisemmassa 

ympäristössä. Näin luot hyvän vaikutelman itsestäsi, ja voit tarvittaessa palata asiaan myöhemmin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM: NYT JA JATKOSSA 

Mikäli haluat jatkossakin seurata työmarkkinoita Kemiönsaarella, ja saada tietoa esim. 

yrityksistä, joilla on tarvetta palkata uusia työntekijöitä tai lisäväkeä tilapäisiin urakoihin jne., 

kannattaa käydä tykkäämässä Facebookin ”Kemiönsaaren työpaikat”-sivua. Sama pätee 

harjoittelupaikkoihin, oppisopimuspaikkoihin jne... Voit myös itse ilmoittaa itsestäsi 

työnantajille FB-sivulle kirjoittamalla tekstisi suoraan (me hyväksymme tekstin ensin) tai 

lähettää tekstin meille (sivuston ylläpitäjät: Sven, Mats, Ann-Margareth) niin väsäämme sivulle 

ilmoituksen.   

https://www.facebook.com/jobbkimitoon/ 

 

http://www.kimitoon.fi/fi/yrittaminen_tyollisyys/kemionsaaren_tyopaikat_-expo
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