Ilmoittaudu verkossa:

metsakeskus.fi/
tapahtumat
Haku sanalla ”Bioliito”

Mitä tukia voit hyödyntää liiketoiminnassasi? Miten johdat yritystäsi tai kokonaista urakointiverkostoa? Oletko miettinyt urakointia ulkomailla? Onko sinulla rekrytointivaikeuksia? Tule Bioliidon koulutuksiin kuuntelemaan uusin tieto asiantuntijoilta ja verkostoitumaan alasi yritysten ja muiden toimijoiden kanssa!
Verkkokoulutukset

Liiketalouden koulutukset

Metsätien rakentaminen ja kannattavuus 19.11.2019 klo 14:00–16:00

Verkkovälitteiset koulutukset kestävät tunnista kahteen ja sisältävät lisäksi itseoppimistehtäviä, lisämateriaalia ja tietolähteitä. Liiketalouden verkkokoulutukset on jaettu neljäksi teemaksi, jotka pitävät sisällään yhteensä 16 eri koulutusta. Voit osallistua joko
yksittäin koulutuksiin tai suorittaa teemoja kokonaisuuksina. Yhden liiketalouskoulutuksen hinta on €20 ja teeman €60. Osallistumalla kaikkiin neljään koulutukseen
saat yhden ilmaiseksi!

Koulutuksessa käydään läpi metsätien rakentamisen peruspilarit: suunnittelu, kilpailutus, työvaiheet ja tyypillisimmät virheet. Lisäksi koulutuksessa opetetaan metsätien
suunnittelun ja toteutuksen kannattavuuslaskelman teko. Kouluttajana Mika Nousiainen,
metsäteiden johtava asiantuntija Metsäkeskuksesta. Koulutuksen hinta 20 euroa.
Tuki yrityksille 26.11.2019 klo 13:00–15:00
Koulutuksessa käydään läpi yrityksille suunnatut investointituet, kehittämisavustukset ja
-palvelut sekä julkistoimijoille annettavat tuet, jotka vaikuttavat yritystoimintaan. Kouluttajina energiatukien asiantuntija Satu Kuusela Business Finlandista sekä yritysasiantuntija Lea Marski ja yritysrahoitusasiantuntija Heikki Moilanen ELY-keskuksesta. Koulutuksen hinta 20 euroa.
Kansainvälinen urakointi 21.1.2020 klo 8:00–10:00
Koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät metsäurakoinnin kohdemaat ja niissä työskentelyyn liittyvät lait ja säädökset. Kouluttajana varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitosta. Koulutuksen hinta 20 euroa.

Hinnoittelu ja tarjouslaskenta
Teemassa opetellaan hinnoittelemaan, ottamaan huomioon julkisyhteisö asiakkaana,
sopimusten laatimisen perusteet ja tarjouksen tekemisen eri vaiheet. Pääkouluttajana
OAMKin liiketalouden opettaja Jarmo Kastikainen.
Hinnoittele kannattavasti 13.11.2019 klo 9:00–10:30
Julkinen sektori ostajana 19.11.2019 klo 9:00–10:30
Sopimukset toiminnan kivijalkana 26.11.2019 klo 9:00–10:30
Tarjoa oikein (tulossa 2019, aika ja kouluttaja ilmoitetaan myöhemmin)
Hankinta ja investoinnit

Verkostojohtaminen ja urakanhallinta 18.2.2020 klo 8:00–10:00
Koulutus keskittyy urakan hallinnan ja verkostojohtamisen keskeisiin kysymyksiin. Kouluttajana varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitosta. Koulutuksen hinta 20
euroa.

Teemassa opetellaan tavaroiden ja palveluiden hankkimisen arvioinnin vaiheet, budjetointi, johdon laskenta, investointien kannattavuuden arviointi ja yrityksen rahoituksen
ja pankkipalveluiden turvaaminen. Pääkouluttajana OAMKin liiketalouden opettaja
Jarmo Kastikainen.

Lähikoulutukset

Tavara- ja palveluhankinnat 3.12.2019 klo 9:00–10:30

Kouluttajana varatoimitusjohtaja Mikko Räisänen, Ecolan. Koulutuksen hinta 40 euroa.
Tuhkalannoituskoulutus, Luosto, 5.11.2019 klo 8:30–12:30

Budjetointi ja talousohjaus 5.12.2019 klo 9:00–10:30
Investointien suunnittelu 10.12.2019 klo 9:00–10:30

Tuhkalannoituskoulutus, Ylivieska, 12.11.2019 klo 8:30–12:30

Yrityksen rahoitus- ja pankkipalvelut (tulossa 2019, aika ja kouluttaja ilmoitetaan
myöhemmin)

Lisätietoja
Hanne Vaarala
projektipäällikkö, Bioliito-hanke
puh. 050 477 7304
hanne.vaarala@metsakeskus.fi

Lisätietoja
Jarmo Kastikainen
Liiketalouden lehtori, ekonomi
puh. 040 141 5177
jarmo.kastikainen@oamk.fi

Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
Rekrytointikoulutus tammikuussa!
Miten hyödynnät kontakteja ja sosiaalista mediaa rekrytoinnissa? Mitä on
osallistava rekrytointi? Hyödynnä verkostosi ja omat yrityksen sisäiset
henkilöstöresurssit parhaalla mahdollisella tavalla uusia työntekijöitä etsittäessä! Koulutuksen aikana voit lähettää meille oman työpaikkailmoituksesi, teemme siitä nimettömän ja saat objektiivista palautetta sekä rekrytoinnin asiantuntijoilta että potentiaalisilta työnhakijoilta (loppuvaiheen opiskelijat omalta alaltasi). Koulutuksen hinta 40 euroa. Lisätietoja Hannelta.
Meillä on tulossa myös muita sosiaaliseen mediaan ja digityökalujen käyttöön liittyviä koulutuksia, seuraa hankkeemme Facebook- ja nettisivuja!

Käytännön kansainvälisyys –infotilaisuus Metsärekryssä
Työskentely ja urakointi Suomen ulkopuolella. Maksuton aamukahvi ja
infotilaisuus yrityksille Metsärekryn yhteydessä 10.2.2020.

Retki Viroon Tarton Maamess-messuille Tarttoon 15.–
18.4.2020
Tule mukaan vierailemaan yhdessä Pohjois-Euroopan suurimmista maaseutumessuista! Viron Tartossa Maamess 2020 tuo yhteen lähes 500
näytteilleasettajaa 12 maasta ja yli 45 000 vierailijaa metsä–, bioenergia–,
luonnonvara– ja maatalouden aloilta. Matkan aikana käymme tutustumassa myös bioenergiaterminaaliin ja muihin uusiutuvan energian kohteisiin.
Hanke tukee matkaa, joten hinnat ovat erittäin kilpailukykyiset! Matka yhdelle hengelle kahden hengen huoneessa on 276 euroa ja yhden
hengen huoneessa 406 euroa. Paikkoja on rajoitetusti, joten varaa matkasi jo tänään! Messujen nettisivut löytyvät osoitteesta https://
maamess.ee/

Bioliidon pysyvät verkkokoulutukset
Ammattimaiset, uusinta tietoa välittävät kurssit netissä! Osallistuminen
videotallenteiden ja materiaalien avulla. Tekninen tuki ja kouluttajan apu
aina taattu! Osallistuaksesi lähetä sähköpostia Raili Yli-Huikulle: raili.ylihuikku@metsakeskus.fi. Tällä hetkellä käytettävissä olevat koulutukset:
Yksityistielain muutokset: Koulutuksessa käydään läpi uuden yksityistielain muutokset ja sen vaikutukset toimijoille ja tiekuntien osakkaille.
Kouluttajana Metsäkeskuksen metsäteiden johtava asiantuntija Mika
Nousiainen. Koulutuksen hinta 20 euroa.

Lisätietoja koulutuksista ja tapahtumista:
Hanne Vaarala
projektipäällikkö, Bioliito-hanke
puh. 050 477 7304
hanne.vaarala@metsakeskus.fi

Tykkää ja seuraa meitä netissä!
www.facebook.com/bioliito
www.oamk.fi/bioliito
BioLiito - hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia uusille metsäalan toimijoille ja vahvistaa vanhojen toimintaa järjestämällä koulutusta ja
neuvontaa. Nykyisen liiketoiminnan tietoinen kehittäminen varmistaa yritysten paremman menestymisen mahdollisuuden nykyisessä kilpailutilanteessa. Hanke tarjoaa laaja-alaisesti liiketaloudellista ja teknistä koulutusta, yritysten verkostointia ja digitekniikan haltuunottoa.

Tule mukaan reissulle
Euroopan suurimpiin
kuuluville metsä– ja bioenergia-alan messuille
Viroon huhtikuussa! Hinta vain 276 euroa!
Kuva Harjumaalla sijaitsevalta Keila-Joan vesivoimalaitokselta lokakuulta 2019

