
 

 

Tule ja osallistu ”Kemiönsaaren työpaikat” -expoon!  

Aika Perjantaina 2.2.2018, klo 13.00 – 17.00 

Paikka Wrethalla, Kemiö (Museotie) 

 

Oletko valmis keskustelemaan yrityksesi rekrytointitarpeesta ja ottamaan vastaan teistä 

kiinnostuneiden henkilöiden kyselyt ja avoimet hakemukset? 

  

Tarvitsetko kovan ammattilaisen vakituiseen työtehtävään? Kesätyöntekijöitä? Keikkaluontoista apua? 

Tukea rekrytoimiseen? Henkilöstöpalveluyrityksen palveluja?  

 

Haluatko tietoa alalla tapahtuvista muutoksista ja uusia ideoita? Tutustua toisiin paikallisiin ja 

seudullisiin yrityksiin, ja kenties löytää uusia yhteistyökuvioita? 

 

*     *     *     *     * 

 

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

samalla luoda tarvittavat kontaktit tuleviin työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin!   

 

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

rekrytointiasioissa. Keskustellaan myös eri alojen tulevaisuuden skenaarioista Kemiönsaarella.  

 

Otathan huomioon, että tapahtuma voi olla yrityksellesi samalla erinomainen markkinointitilaisuus? Tilaisuus 

on ilmainen. 

 

 



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 

  Kunnan paikat ja kesätyöseteli 2018 

  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. 

 

Kahvila auki koko ajan. Makkaragrilli kuumana Ekocenterin voimin. Yritysten edustajille tarjoamme 

kahvit ja voileivät.  

   

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

 

Ilmoittautuminen perjantaihin 19.1.2018 mennessä 

sähköpostitse tai puhelimitse: 

 

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 

 

Expo-alue ja ständiin liittyvät palvelut 

Tarvitsetko messupöydän? Sähköä? Lisätilaa? 

Yrityksellä on käytettävissä 2x2 m alue, johon saa tuoda 

mukaan tarvitsemansa tavarat, esim. oman ständipöydän, 

tuolit, roll-up, käyntikortit, esitteet jne. Taitettavat 

messupöydät saa pyynnöstä lainata järjestäjältä.  



Järjestäjälle on ilmoitettava ennen 19.1.2018, mikäli löytyy tarvetta messupöydälle ja/tai sähkölle. 

Ilmoittautumisten ja tarpeiden perusteella tehdään aluejaot, joten olkaa hyvät ja ilmoittautukaa 

määräaikaan mennessä. 

Jos yrityksellänne on rekrytointitarvetta mutta ette pääse paikalle, niin otattehan silti yhteyttä meihin. Voimme 

tapahtuman aikana ylläpitää palvelupistettä yrityksenne puolesta, johon kerätään ”ei-paikan-päälle-

pääsevien” yritysten ilmoitukset ja yhteydenottopyynnöt. Voimme myös puolestanne/pyynnöstänne kerätä 

avoimia työnhakulomakkeita ja toimittaa ne teille tilaisuuden jälkeen. 

 

Tapahtuman kotisivut 

Tapahtumasta tiedotetaan netissä seuraavasti: 

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

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

 

Näytilleasettajaksi 10.1. mennessä alustavasti ilmoittautuneet 

Västanfjärds Mekaniska Verkstad, Western Shipyards, Dalsbruks Fabrik, Strandells, Örö, Salmonfarm, 

Kasnäs Spa & Hotel, S-Rautia Kemiö, D-Marin, Midnight Sun Sailing, DB Marina, Robins Marin, Kullas 

Gård, VMP Varamiespalvelu, Axxell Brusaby, VPS henkilöstöpalvelu, Salon ammattiopisto, 

Saaristohetki, Osuuskunta Vinde, Kemiönsaaren kunta... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM: NYT JA JATKOSSA 

Mikäli teillä ilmenee jatkossakin tarvetta palkata uusia työntekijöitä tai tarvitsette lisäväkeä 

tilapäisiin urakoihin jne., voitte vapaasti käyttää Facebookin ”Kemiönsaaren työpaikat”-sivua 

asian mainostamiseen. Sama pätee harjoittelupaikkoihin, oppisopimuspaikkoihin jne... Voitte 

kirjoittaa FB-sivulle tekstinne suoraan (me hyväksymme tekstin ensin) tai lähettää tekstit 

meille (sivuston ylläpitäjät: Sven, Mats, Ann-Margareth) niin väsäämme sivulle tekstit.   

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

Muistattehan että rekrytointi-ilmoitukset – niin pienet kuin suuret tehtävät – ovat sitä parasta 

markkinointia yrityksellenne!  
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