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Työllä on tekijät

K

aupungin yrityspalvelut ovat
osa 1.7.2016 muodostettua elinvoimayksikköä. Tehtäväalueemme
kattaa lisäksi kaavoituksen, maankäytön suunnittelun, kaupunkikehityksen ja kaupungin yleisen markkinoinnin. Tiimimme vahvistui,
kun toinen yritysneuvoja aloitti työt
viime vuoden lopussa ja uusi markkinointisihteeri tämän vuoden alussa. Lisäresurssien myötä pystymme
entistä aktiivisemmin pitämään yhteyttä alueen yrityksiin ja olemaan
tukena yrityksen eri vaiheissa.
Yksikkömme yritysneuvojat ovat
käytettävissänne paitsi yrityksen

alkutaipaleella myös myöhemmin
yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Alkavalle yritykselle perusneuvontamme on maksutonta ja luottamuksellista. Olemme apuna myös
yrityksen tienhaaroissa, kun edessä on
vaikkapa rekrytointi, omistajanvaihdos tai toimitilojen etsiminen.
Investoinnit ja niihin tarkoitetut tuet
ovat nekin osaamistamme. Tähän
lehteen olemme koonneet vinkkejä
yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen soveltuvista rahoitusmahdollisuuksista. Yritystukiasiat ovat tällä
hetkellä murroksessa, joten jos rahoitukselle on tarvetta, kannattaa asiaan

tarttua nyt. Muutaman vuoden kuluttua tukitilanne on voinut muuttua hyvinkin paljon.
Loimaan kaupungin yrityspalveluilla on paljon tietoa yritystoimintaan liittyvistä asioista, ja meihin
kannattaa olla yhteydessä. Soitellaan tai tavataan!

Matti Tunkkari
Kehittämisjohtaja

Ohoi – bisnestä näkyvissä!
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yö- ja elinkeinoministeriön teettämän Suomen Meriklusteri
kohti 2020 -lukua -selvityksen mukaan meriklusterin pitkän aikavälin
tulevaisuus näyttäisi olevan melko
valoisa ja sisältävän monia kehittymisen mahdollisuuksia niin suurille
kuin pienillekin toimijoille. Liiketoimintanäkymät vaihtelevat kuitenkin
pääryhmittäin syklisyydestä johtuen,
mikä onkin alan merkittävä ominaispiirre. Tällä hetkellä telakoiden tilauskirjat ovat vuoteen 2024 asti täynnä
risteilijätilauksia, ja meriteollisuuden
kokonaistoimittajat (KT) etsivät parhaillaan aktiivisesti tälle sektorille uusia alihankkijoita.
Suomalaiset KT-toimittajat ovat
vuosien saatossa levittäytyneet maailmanlaajuisiksi toimijoiksi eivätkä ole
enää riippuvaisia vain suomalaisista
telakoista. Kokonaistoimittajat valmistavat nimensä mukaisesti kokonaisia alueita laivoista kuten vaikkapa
ravintoloita, kylpylöitä ja teattereita.
Nyt tarvitaan perinteisten laivanrakentajien lisäksi alihankkijoita, jotka
tarjoavat esimerkiksi ohutlevyosaamista, sähköjärjestelmiä, IT- ja suunnittelupalveluja, sisustusmateriaaleja,
kalusteita ja valaistusta.
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Alihankinta kiinnostaa
Loimaalla toimii jo monta yritystä, joilla on vuosien kokemus meriteollisuuden alihankintatöistä. Yritysneuvojille on alkuvuoden aikana
tullut useampi kysely, miten alan alihankintarenkaisiin voi päästä. Tästä
syystä ja toimialan hyvien näkymien
vuoksi Loimaan kaupungin elinvoimayksikkö päätti aloittaa yhteistyössä
Industria Oy:n, Forssan Yrityskehitys
Oy:n sekä Jokioisten ja Tammelan
kuntien kanssa pienprojektin avittamaan paikallisten yritysten reittiä
osaksi meriteollisuuden arvoketjuja.
Huhtikuussa pidetyssä infotilaisuudessa meriteollisuuden asiantuntija Reijo Kivelä valotti toimialan
tulevaisuutta ja toimintamalleja sekä
kokonaistoimittajien tarpeita ja vaatimuksia. Kesäkuussa järjestetään maksuton valmennuspäivä, joka antaa
konkreettiset eväät valmistautua aluetoimittajatapaamisiin. Ensimmäinen
KT-tapaaminen on elokuussa, jolloin
tuotekorttien perusteella esiseulotut
yritykset pääsevät esittelemään ja tarjoamaan tuotteitaan ja palvelujaan.
Kesäkuun sparraustilaisuuteen ehtii vielä mukaan. Lisätietoa ja ilmoittautumiset marianna.pajula@loimaa.fi.
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Reijo Kivinen ja Markku
Jokinen työstävät yli
7 000 kiloa painavia
potkurien jäähdyttimiä.

ALASTAROLLA RAUTAISTA OSAAMISTA
meriteollisuuden vaativiin tarpeisiin

P

itkän linjan yrittäjät Reijo Kivinen ja Markku Jokinen perustivat synkimmän laman aikaan vuonna
1991 Taltor Oy:n, kun heidän työnantajansa päätyi konkurssiin.
Alastarolla toimivan metallialan
yrityksen päätuotteita olivat pitkään
kääntö- ja pyörityspöydät, hitsaustornit, hitsauskuljettimet, robotti- ja
erikoispöydät, asiakaskohtaiset mekanisointi- ja automaatiolaitteet sekä
hitsauskiinnittimet ja jigit.
Erilaisia pyörityslaitteita onkin
vuosikymmenten saatossa kulkeutunut maailmalle useita satoja, viimeisin
kääntölaite valmistui ja luovutettiin
vastikään Inhan Tehtaiden käyttöön
helpottamaan Buster Boatsin suurimman luksusmallin, yli 9-metrisen alumiiniveneen, valmistusta.
Toistakymmentä vuotta sitten
Taltor Oy:lle avautui tilaisuus tehdä

FläktWoods Oy:lle ilmastointihuoneiden runkoja. Vuosien hyvä yhteistyö poiki jatkoa, kun FläktWoods
Oy:n päämies ABB Oy Marine tarvitsi
LNG-aluksissa käytettäviä ruoripotkurien massiivisia jäähdytinyksiköitä.
Helsingissä toimiva Marine-yksikkö
vastaa maailmanlaajuisesti meriteollisuuden kehittämisestä ABB-teollisuuskonsernissa.
Sopimus pitkästä sarjasta on ollut
yrittäjien mieleen ja työllistää tiukkoine aikatauluineen edelleen pitkälti
ensi vuoteen. Yli 7 000 kiloa painavia
järkäleitä työstetään 2–3 kuukautta
erittäin tarkkojen vaatimusten mukaan. Jäähdytinyksiköt myös maalataan, sähköistetään ja pakataan
puukontteihin eri alihankkijoiden
toimesta, ennen kuin ne ovat valmiita
matkaamaan Alastarolta Etelä-Korean
telakalle.
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Paperitöitä riittää
Meriteollisuuden prosessit ovat tarkoin säänneltyjä. Aikataulujen pitävyys ja laadun todentaminen ovat
perusedellytyksiä onnistuneelle alihankintayhteistyölle. Oivana esimerkkinä on venäläisen loppuasiakkaan
vaatimus todistuksesta, jolla yritys
pystyi todentamaan WinNovan pätevöintilaitoksen oikeutta vastaanottaa
hitsauksen pätevöintikokeita.
Tilaaja määrittää aikataulut, joiden
mukaan toimitaan ensitöistä alkaen
aina kuljetusrekan saapumiseen asti.
Työn vaiheista ja niiden etenemisestä
raportoidaan kellontarkasti viikoittain. Lisäksi tehdään paikan päällä jokaisen merkittävän työvaiheen välissä
useampi, ulkopuolisten tarkastajien
suorittama, tarkastuskierros monine
pöytäkirjoineen, ennen kuin loppuasiakkaan edustaja hyväksyy jäähdytysyksikön pakattavaksi maailmalle.

ELINVOIMAA – LOIMAA

Loimaalla on monenlaista hevostoimintaa, joka osaltaan tuo kaupunkia tunnetuksi. Erilaiset
hevostapahtumat ja kilpailut tuovat matkailijoita paikkakunnalle. Loimaan 450 hevosen
ympärillä tarvitaan monenlaista työllistävää yritystoimintaa, kuten talliyrittäjiä, eläinlääkäreitä, kengittäjiä, heinäntuottajia, valmentajia, varustekauppiaita ja rakentajia.

Hi-techiä hevosille yli 60 maahan

Kuvat: Haico Oy

V

uonna 1991 perustetun perheyritys Haico Oy:n brändi tunnetaan
maailmanlaajuisesti ammattimaisissa
hevospiireissä. Vientiyrityksen päätuotteet suunnitellaan ja valmistetaan peltoaukeiden keskellä, yrityksen
uusissa tuotantotiloissa Karhulankylässä, ja ne ovat yrittäjä Jukka
Lindholm-Ventolan omia keksintöjä.
Monikäyttöisen Haico High-Speed juoksumaton asiakaskohderyhminä ovat pääasiallisesti kilpahevosten
ammattivalmentajat, hevosalan tutkimusyksiköt sekä eläinlääkärit. Tuulikone, säädettävä juoksumatto sekä
hipaisunäytöllä toimiva ohjausyksikkö mahdollistaa hevosen ja sen käyttö-

tarkoituksen mukaan räätälöitävät
valmennusohjelmat, mutta laitekokonaisuutta voidaan käyttää myös hevosten kuntouttamisessa, diagnoosien
tekemisessä ja tutkimustyössä.
Haico Equidame -fantomin eli
keinotamman huipputekniikan ansiosta siitosoriiden siemenet saadaan
kerättyä talteen tehokkaasti ja tulok-
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sellisesti hevosjalostajille oriasemilla
ja siittoloissa.
Haico-leikkauspöydillä hoidetaan
vuosittain peräti yli 80 000 hevosta
ympäri maailmaa. Eri malleja on tällä
hetkellä kuusi kappaletta, ja vastikään
Quatarista tullut innovaatiopyyntö
istuttaa kiireisen yrittäjän taas kerran
suunnittelupöydän ääreen.
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Ratsastusterapia elinvoiman lähteenä

M

elliläläinen Sanna Vehniäinen
haaveili jo lapsena työstä hevosten parissa. Elämä kuitenkin vei
sosiaalityön, lähinnä lastensuojelun,
pariin, ja Sanna onkin kouluttautunut sekä sosionomiksi että suorittanut
psykoterapian valmentavat opinnot.
Ratsastusterapiasta Sanna kiinnostui
erään lapsen myötä. Hän huomasi,
miten hankalista keskittymishäiriöistä
kärsinyt lapsi jaksoi koko tunnin kestäneestä ratsastustunnista keskittyä ja
tehdä ohjeiden mukaan peräti kolme
varttia – normaalisti lapsi ei ollut kahta minuuttia paikoillaan. Sanna seurasi toimintaa ja hakeutui lopulta Ypäjän
Hevosopistolle kolmivuotiseen koulutukseen. Hän valmistui ratsastusterapeutiksi SRT vuonna 2015.
Viime vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut Ratsastusterapia Sanna
Vehniäinen tuottaa psykososiaalista
ratsastusterapiaa, joka virallisesti on
sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista
kuntoutusta ratsastusterapian keinoin.
Varsinais-Suomessa yrittäjänä toimiminen on ainoa vaihtoehto työskennellä ratsastusterapeuttina. Suomessa
on tällä hetkellä vajaa 130 ratsastusterapeuttia SRT, joista vain kourallinen toimii työnantajan palveluksessa
Helsingissä ja muualla Suomessa. Loput ovat osa-tai kokoaikaisia yrittäjiä.

Hevonen lisää hyvinvointia
Yrittäjänä Sanna toivoo, että nelijalkaiset työkaverit, tehtävään koulutetut terapiahevoset Sanni, Ropsu ja
Muffe, pysyvät terveenä. Hän haluaa
tuoda lapsille ja nuorille sekä heidän
perheilleen suunnattuja terapiapalveluja alueelle ja rakentaa yrityksen,
jossa olisi hyvä ja kehittyvä yhteistyöverkosto sekä palvelun hyödylliseksi
kokeva asiakaskunta. Toiveissa olisi
pitkällä tähtäimellä yhdistää eri sektorit (lastensuojelu, lasten- ja nuorten
psykiatria, päiväkodit, koulut) rajapintayhteistyöhön.
Sannan mielestä hevonen lisää elinvoimaa. Yksilötasolla hevonen tukee

Ratsastusterapeutti Sanna
Vehniäinen toivoo, että
nelijalkaiset työkaverit
pysyvät terveenä.

hyvinvointia ja jaksamista, ylläpitää
työkykyä ja voimaannuttaa. Ratsastusterapia kuntouttaa lapsia ja lisää
perheiden arjen hyvinvointia sekä tuo
elinvoimaa kuntoutujille. Myös ryhmämuotoisessa terapiassa hevonen
toimii monipuolisesti, sillä hevosen
vuorovaikutustaidot ovat lyömättömät. Sote-uudistus kuitenkin mietityttää. Tällä hetkellä maksusitoumuksia
voivat myöntää esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito
ja sosiaalitoimi sekä vakuutusyhtiöt,
mutta miten on jatkossa?
Alan tulevaisuuden Sanna näkee
valoisana, sillä luontoarvot ja green
care -toiminta sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat ovat edelleen
nousussa. Hevosten kanssa työskenteleminen sekä harrastustoiminta
ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät
yhteisöllisyyttä niin lasten, nuorten,
aikuisten kuin vanhustenkin parissa.
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Ratsastusterapia
• Kokonaisvaltaista kuntoutusta,
jossa kuntoutuja, tehtävään
koulutettu hevonen ja ratsastusterapeutti tekevät yhdessä
töitä yksilöllisesti asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Ainoa terapiamuoto, jolla on
mahdollisuus samanaikaisesti
vaikuttaa henkisellä, fyysisellä,
kognitiivisella ja sosiaalisella tasolla. Sen avulla opitaan oman
kehon, toiminnan, mielen ja/tai
käyttäytymisen hallintaa.
• Ratsastusterapeutti-SRT® on
patentti- ja rekisterihallituksen
myöntämä nimike koulutetuille
ratsastusterapeuteille.
• Ratsastusterapiakoulutuksen
järjestävät Ypäjän Hevosopisto ja
Suomen Ratsastusterapeutit ry.

ELINVOIMAA – LOIMAA

Hyväksi HAUkuttu – lähiruokaa koirille

H

au-Nau Tuote on loimaalainen
perheyritys, joka valmistaa kuivattuja lihatuotteita koirille. Pekka
Rautiainen perusti yrityksen vuonna 2000 huomattuaan, ettei kotimaista tuotantoa enää ollut Loimaalla.
Rautiainen oli aiemmin myynyt tuotteita pienissä määrin metsästyskokeissa koiranomistajille. Siitä ajatus oli
jäänyt hautumaan.
Pekka Rautiaisen yrittäjätarina sai
alkunsa 1970-luvun lopulla, jolloin
hänellä oli useampikin rakennusalan
yritys Raumalla. 1980-luvulla tuli
aika palata kotimaisemiin jatkamaan
kotitilaa Loimaan Piltolaan. Tilalle
saneerattiin myöhemmin Hau-Naun
tuotantotilat. Alkuvaiheessa Rautiainen haki raaka-aineen Koiviston teurastamolta ja valmisti sekä tuore- että
kuivatuotteita kotonaan.

Raaka-aineet haetaan läheltä
Tänä päivänä Hau Nau Tuote on
osakeyhtiö, jonka tuotteita myydään
verkkokaupassa, tehtaanmyymälässä Mellilässä, eläinkaupoissa ympäri
Suomea ja tukkukaupan kautta. Yritys
myy kaikki valmistamansa tuotteet, ja
asiakassuhteet ovat pitkiä. Rautiaisten
perheelle on tärkeää valmistaa puhtaita
ja laadukkaita tuotteita, joiden raakaaine tunnetaan. Pekka Rautiainen
hakee raaka-aineet, kuten sisäelimet
ja korvat, lähiteurastamoilta. Perheyritys valmistaa tuotteet käsityönä, ja
tuotteiden puhtautta valvotaan omavalvontasuunnitelman ja viranomaisvalvonnan avulla. Iso kiertoilmauuni
kuivattaa raaka-aineen niin, että tuotteen kosteudeksi jää alle 7 %.
Tällä hetkellä yritys kehittelee tuotteita riistaeläinten lihasta ja sisäelimistä. Koirilla on nykyään paljon allergioita, jolloin riista saattaa olla ainoa
sopiva ruokavalio. Lemmikit ovat tärkeitä ihmisille, joten myös niiden ruokintaan kiinnitetään entistä enemmän
huomiota. Alan tulevaisuus vaikuttaa
hyvältä, tosin yrittäjä toivoisi raakaainepuolelle tasa-arvoista ketjua, jossa
jokainen tuottajasta valmistajaan saa

Pekka Rautiaisen valmistamat herkut lähtevät myyntiin eri puolelle Suomea.

oman osansa. Hän toivoo, että laadukas kotimainen tuotanto säilyy tulevaisuudessakin.
Pekka Rautiaisen mielestä eläimet
tuovat elinvoimaa eri tavoin. Työttömyys ja lama näkyvät lemmikkieläinten tärkeyden kasvamisena. Bisnekselle tämä ei välttämättä ole huono asia,

sillä eläimiin panostetaan enemmän
tilanteesta huolimatta. Lemmikkieläimet myös auttavat ihmisiä jaksamaan
ja ovat seurana muun muassa vanhustentaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Eläinten positiivinen vaikutus on
hieno asia. Rautiaisen mielestä koira
on ihmisen paras ystävä.

JCI Loimaa piristää torin ympäristöä

L

oimaan kaupunki tekee yhteistyötä
useiden eri tahojen kanssa kehittääkseen kaupunkikuvaa sekä koko
loimaalaista yhteisöä. Yksi yhteistyökumppaneista on Loimaan Seudun
Nuorkauppakamari, joka on aktiivisesti kehittänyt ja kasvattanut toimintaansa muutaman viime vuoden
aikana.
Tänä vuonna kaupungin ja nuorkauppakamarin yhteistyö keskittyy
torin ympäristöön. Suunnitteilla on
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pop up -myymälöitä sekä torin näyteikkunoiden stailaamista ja sisustamista. Mahdollisuuksien mukaan tähän työhön otetaan mukaan Novidan
opiskelijoita ja opettajia, ja onpa mielessä pienen yleisökilpailunkin järjestäminen.

Katse kasvuun ja kansainvälisyyteen?
Selvitä julkiset rahoitusmahdollisuudet ajoissa!
Yritystukiviidakossa menee ymmärrettävästi kokeneemmallakin yrittäjällä pää pyörälle erinimisten tuki- ja
rahoituspalvelujen kanssa. Julkisten
toimijoiden tuotteita on tarjolla useita
kymmeniä, ja niistä jokaisella on vielä
omat painotuksensa ja rajoituksensa,
minkälaiseen toimintaan ne soveltuvat.
Julkiset rahoituspalvelut on pääsääntöisesti haettava ennen kehittämisprojektin aloittamista. Siksi on
tärkeää selvittää ja verrata eri rahoitus- ja tukivaihtoehtoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – mieluiten
heti, kun ensimmäiset alustavat investointi- tai kehittämissuunnitelmat on
tehty.

Mitä, mistä, milloin?
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja
paikallinen Leader-toimintaryhmä
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry voivat myöntää pienille ja
keskisuurille yrityksille tukea kehittämistoimiin, jotka edistävät yritysten
kilpailukykyä, yrittäjien verkostoitumista, uusien työpaikkojen ja yritystoiminnan syntymistä.
Perustamistuki asiantuntija- ja
neuvontapalveluihin on suunnattu aloittaville tai uudelle toimialalle
laajentaville yrityksille. Yritykset voivat tällä tuella muun muassa teettää
markkinaselvityksiä ja markkinointisuunnitelmia sekä testata ja kehittää
uusia tuotteita ja palveluita.

Investointituki on tarkoitettu kasvaville ja kehittyville pienyrityksille
esimerkiksi koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan, rakennusten
rakentamiseen, ostoon ja kunnostamiseen sekä aineettomiin investointeihin. Keskisuurelle yritykselle tukea
voidaan myöntää ainoastaan, jos tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuote.
Aineellisten investointien toteutettavuustutkimukseen myönnet-

tävällä tuella voi esimerkiksi selvittää, onko tarkoituksenmukaisempaa
hankkia valmis tuotantorakennus sen
sijaan, että rakentaisi uuden. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki
ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Yritysten kehittämispalvelut -konsepti on tehokas ja edullinen tapa

hankkia räätälöityjä asiantuntijapalveluita pk-yritysten liiketoiminnan eri
osa-alueiden kehittämiseen.
Tekesin kasvupaketti mahdollistaa
yritysten nopeamman kasvun kansainvälisille markkinoille. Pakettiin
kuuluvat uusi Team Finland Explorer
-rahoitus sekä Tekesin rahoituspalveluista Innovaatioseteli, Digiboosti,
Tempo, Kiito ja Messuavustus.

Yritysneuvojat auttavat
Loimaan kaupungin elinvoimayksikön yritysneuvojat auttavat seulomaan yrityksesi elinkaaren eri vaiheisiin soveltuvimmat julkiset tuet ja
avustukset sekä julkisen rahoituksen
yhteistyökumppanit.
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Tutustu rahoituspalveluihin
ja ota yhteyttä!
Maaseudun investointi- ja
kehittämistuet
Leader-tukien paikalliset asiantuntijat, Varsinais-Suomen
Jokivarsikumppanit ry
Taina Simola, p. 0440 251 521
Satu Juntunen, p. 0440 640 640
(etunimi.sukunimi@jokivarsi.org)
www.jokivarsi.org
www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/
yrittaja-kauppa-teollisuus/yritystuet
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
yritysasiantuntijat
Sirkka Rantala, p. 0295 022 742
Mia Vienne, p. 0295 022 756
Markku Alm, p. 0295 022 542
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi )
Timo Mäkelä, p. 0295 022 619
timo.v.makela@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/web/ely/
maaseudun-yritysrahoitus

Yritysten kehittämispalvelut
Varsinais-Suomen yhteyshenkilö
ELY:ssä
Jukka Ojala, p. 0295 036 204
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Tekes-tuotteet
Team Finland asiakaspalvelu,
p. 0295 020 510
www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/

Osoitelähde: Alma Talentin Päättäjät ja vaikuttajat -tietokanta puh. 010 6654 445 | Tietojen tekninen toimitus: Posti Oy, PL 7, 00011 POSTI

Kesän matkailukausi
on alkamassa

Ilmaista näkyvyyttä loimaantapahtumat.fi -sivulla!
Loimaantapahtumat.fi-sivusto on tapahtumien järjestäjille ilmainen väline tiedottaa tilaisuuksista sekä loimaalaisille että vierailijoille, jotka etsivät
tekemistä viikonlopuksi tai loman ajaksi. Sivuston kehittäminen on lähtenyt
asukkaiden ja satunnaisten kävijöiden
toiveesta saada Loimaalla järjestettävistä tapahtumista tiedot keskitetysti
yhteen paikkaan kaikkien nähtäville.
Sivuston käytettävyyttä on parannettu tiedonhakijan ja ilmoittajan kannalta.
Sivustoa on selkeytetty, ja ilmoittajan on

entistä helpompi lisätä uusi tapahtuma.
Myös tapahtumien päällekkäisyyksiä
pystytään välttämään, kun tapahtumaa
suunnittelevat voivat tarkistaa tietyn
ajankohdan tarjontaa. Ilmoittajia on
aktivoitu mukaan ja käyttäjille sivustoa
tehdään tunnetuksi mm. digitaalisella
markkinoinnilla sekä lehti-ilmoittelulla
ja -jutuilla.
Mikäli haluat lisätä tapahtumasi sivustolle, tilaa tunnukset ja ohjeet osoitteesta tapahtumakalenteri@loimaa.fi

Uunituoreet vuoden 2017 matkailukartat ovat jaossa Loimaan kaupungin toimipisteissä sekä alueen matkailu- ja palveluyrityksissä. Loimaan seutukunnan
matkailutarjonta on koottu yhteiseen
karttaan, josta löytyvät seudun majoitus- ja ruokailupaikat, nähtävyydet,
aktiviteetit, kokous- ja juhlatilat sekä
monet yleisötapahtumat. Loimaan keskustan kartan ja
seutukunnan kattavan GT-kartan
avulla on helppo
löytää kohteiden
sijainnit. Kartta
on hyödyllinen
niin ohikulkevalle turistille kuin
seudun omille
asukkaille.

Rekrytointiapua yrittäjille JOBILINKKI-hankkeesta
Jobilinkin tavoitteena on saada
yritysten tarpeet ja työntekijöiden
osaaminen kohtaamaan. Jobilinkissä ohjataan ja tuetaan työnantajia esimerkiksi palkkatukeen,
rekrytointiin ja työkokeiluun liittyvissä asioissa.
Jobilinkki-hanke käynnistyi tammikuussa 2017 yrityskoordinaattorin ja
työhönvalmentajan voimin. Haluamme
rakentaa ja vahvistaa Loimaan yritys- ja
työnantajaverkostoa lähemmäksi työnhakijaa. Hankkeeseen ohjautuvat työttömänä työnhakijana TE-toimistossa
olevat asiakkaat. Jobilinkissä kartoitamme asiakkaan ammatillista osaamista,
vahvistamme työhönhakutaitoja sekä
etsimme yritysverkostoa mukaan työllisyyden hoitoon.
Yrityskoordinaattori kartoittaa työnantajien rekrytointitarpeita sekä toiveita työnhakijoiden ammattitaidosta ja
osaamisesta. Yrityskoordinaattori tuntee hankkeeseen ohjautuneen työnhakijan vahvuuksia ja osaamista, mistä on
apua, kun työnantajat etsivät tehtävään
soveltuvaa henkilöä.

Toivomme, että työnantajat lähtisivät
rohkeasti mukaan. Ota yhteyttä yrityskoordinaattoriin Arja Ääreen, mikäli
yrityksessänne on tarvetta työntekijöille tai mahdollisuus tarjota työkokeilusekä palkkatukipaikkoja.

PL 9, 32201 LOIMAA
Kauppalankatu 3, katutaso
Yritysneuvoja
Paula Avellan
p. 02 761 4345
(perusneuvonta,
koulutusneuvonta)

Loimaan Seudun työkeskuksen
tuki ry, www.lstt.fi
Yrityskoordinaattori Arja Ääri
p. 044 236 0660
arja.aari@lstt.fi
Työhönvalmentaja Sari Laakso
p. 044 243 8909
sari.laakso@lstt.fi

Yritysneuvoja
Marianna Pajula
p. 02 761 4347
(perusneuvonta, yritystuet,
kumppaniverkostojen palvelut)
Kehittämisjohtaja
Matti Tunkkari
p. 02 761 1101
(kaavoitus, toimitilat, hankkeet)
etunimi.sukunimi@loimaa.fi
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