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19.11.2020 Keski-Pohjanmaa -lehdessä julkaistu advertoriaali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANKE-ESITTELY 
 

RR-tietopalvelu, hankekuvaus: 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20461 KPkuntaraha.fi : 

http://www.kpkuntaraha.fi/Hankehaku.aspx?show=ok 

Slideshare 14.5.2016 

https://www.slideshare.net/anneelisabet/eveesite2016 Twitter, 

Anne Isokoski https://twitter.com/anneisokoski 

Keskipohjanmaa 29.8.2016. https://www.keskipohjanmaa.fi/uutiset/418899/apua-tyourien-

http://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20461
http://www.kpkuntaraha.fi/Hankehaku.aspx?show=ok
http://www.slideshare.net/anneelisabet/eveesite2016
http://www.keskipohjanmaa.fi/uutiset/418899/apua-tyourien-pidentamiseen
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pidentamiseen Kpedu toiminta- ja vuosikertomukset 2015-2020, esim. 

https://www.kpedu.fi/docs/default-source/hallinto/projektiraportti-

2015.pdf?sfvrsn=0 Kpedu:n sisäinen viestintä, esim: 

http://kpedu01.oncloudos.com/kokous/20193534-6-1.PDF 

rekrytointi-ilmoittelu, esim: https://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/keski-
pohjanmaan- aikuiskoulutus/yrityskehittaja-kouluttaja/52681/ 

 
 

TILAISUUDET TAPAHTUMAT 
 

Yrittäjän Onnenpäivät 

Kpedu:n verkkosivut 30.8.2016: Innostunut työntekijä tekee yritykselle hyvää tulosta. 
https://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/kpedun-
etutorit/still- uutisarkisto/2016/08/30/innostunut-työntekijä-tekee-yritykselle-hyvää-tulosta 

Keski-Pohjanmaa : Apua työurien pidentämiseen. 
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutiset/418899/apua- tyourien-pidentamiseen. 

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 2016. 

ttps://issuu.com/kpedu/docs/liite_aikuiskoulutus_nettiin_2016/15 Twitter Anne Isokoski: 

https://twitter.com/kpedutweets/status/772716575937925120 

Ossi Aura : 

https://twitter.com/AuraOssi/status/772805725009612800/photo/1 

Tuula Törhönen : 

https://twitter.com/tuulatee/status/772772216975032320 

KP Yrittäjät : https://twitter.com/KPYrittajat/status/763328269190037504/photo/1 

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=rEf2Pyz0y78&list=UUfZdNjqDVTf61gUFNO5AEaA&index=40&t=0s 

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. https://www.yrittajat.fi/keski-pohjanmaan-
yrittajat/a/uutiset/538069- koulutusuutisia-keski-pohjanmaalta 

 
 

Innostuksen aamupäivä 2018. 

Kpedu viestintä 
https://www.kpedu.fi/old/kpedu/viestintä/uutisarkisto/tapahtuma/2017/09/05/kpedu/inno
stuksen- aamupäivä! 

Centrian uutiset. https://web.centria.fi/uutinen/innostuksen-aamupaiva-

59/2527 

http://www.keskipohjanmaa.fi/uutiset/418899/apua-tyourien-pidentamiseen
http://www.kpedu.fi/docs/default-source/hallinto/projektiraportti-2015.pdf?sfvrsn=0
http://www.kpedu.fi/docs/default-source/hallinto/projektiraportti-2015.pdf?sfvrsn=0
http://kpedu01.oncloudos.com/kokous/20193534-6-1.PDF
http://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/kpedun-etutorit/still-
http://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/kpedun-etutorit/still-
http://www.keskipohjanmaa.fi/uutiset/418899/apua-
http://www.youtube.com/watch?v=rEf2Pyz0y78&list=UUfZdNjqDVTf61gUFNO5AEaA&index=40&t=0s
http://www.yrittajat.fi/keski-pohjanmaan-yrittajat/a/uutiset/538069-
http://www.yrittajat.fi/keski-pohjanmaan-yrittajat/a/uutiset/538069-
http://www.kpedu.fi/old/kpedu/viestint%C3%A4/uutisarkisto/tapahtuma/2017/09/05/kpedu/innostuksen-
http://www.kpedu.fi/old/kpedu/viestint%C3%A4/uutisarkisto/tapahtuma/2017/09/05/kpedu/innostuksen-
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https://m.facebook.com/kpammattiopisto/posts/2396623680391486 

Kpedu:n sekä yhteistyökumppaneiden sisäinen viestintä 
 
 

OLLAPA POMO 2025! 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kpedu-keski-pohjanmaan-

ammattiopisto/ Facebook: https://www.facebook.com/events/s/ollapa-pomo-

2025/2509767466009620/ Kpedu:n sekä yhteistyökumppaneiden sisäinen 

viestintä 

esim. KOSEK: https://www.kosek.fi/tapahtumat/20606/ollapa-pomo-2025-

seminaari/ esim. Kokkokamari 1/2020: 

https://issuu.com/jcikokkola/docs/kokkokamari-1-2020 

 

TYHYVAUHDITTAMO 
 

KUTSU KICK-OFF –tapahtumaan, jaettu sähköpostilla sekä Kpedu:n ja yhteistyökumppaneiden some-
kanavien kautta, esim 
https://intra.kosek.fi/webdata/liitteet/20170207T111351_076199.pdf 

https://yritys.kannus.fi/tapahtuma/hyvinvointialan-verkostotapaaminen-pe-172-klo-13-

kokkola/1739 Facebook: Humaanikone: https://www.facebook.com/humaanikone/posts/eve-

hankkeen-tiimoilla- 
innostutaan-ja-uudistutaan-keski-pohjanmaalla/332739623805219/ 

 
 

INNOSTUKSEN AAMUPÄIVÄ 

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät 

https://www.yrittajat.fi/keski-pohjanmaan-yrittajat/a/uutiset/559558-innostuksen-
aamupaivasta-evaita- yksilolliseen-tyohyvinvointiin 

Kpedu:n sekä yhteistyökumppaneiden sisäinen viestintä 

esim. Centria : https://web.centria.fi/uutinen/innostuksen-aamupaiva-

59/2527 esim. Työterveyslaitos TTL: 

https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=755&id=4300 esim. KOSEK: 

https://intra.kosek.fi/webdata/liitteet/20170815T130231_018063.pdf 

 

http://www.linkedin.com/company/kpedu-keski-pohjanmaan-ammattiopisto/
http://www.linkedin.com/company/kpedu-keski-pohjanmaan-ammattiopisto/
http://www.facebook.com/events/s/ollapa-pomo-2025/2509767466009620/
http://www.facebook.com/events/s/ollapa-pomo-2025/2509767466009620/
http://www.facebook.com/events/s/ollapa-pomo-2025/2509767466009620/
http://www.kosek.fi/tapahtumat/20606/ollapa-pomo-2025-seminaari/
http://www.kosek.fi/tapahtumat/20606/ollapa-pomo-2025-seminaari/
http://www.facebook.com/humaanikone/posts/eve-hankkeen-tiimoilla-
http://www.facebook.com/humaanikone/posts/eve-hankkeen-tiimoilla-
http://www.yrittajat.fi/keski-pohjanmaan-yrittajat/a/uutiset/559558-innostuksen-aamupaivasta-evaita-
http://www.yrittajat.fi/keski-pohjanmaan-yrittajat/a/uutiset/559558-innostuksen-aamupaivasta-evaita-
https://intra.kosek.fi/webdata/liitteet/20170815T130231_018063.pdf
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OSAAMIS- JA UUDISTUMISLOIKKIA 

blogi: https://tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com/2020/05/kun-kysynta-ja-tarjonta-
kohtaavat.html 

TÄSMÄKOULUTUS 

Kpedu / EVE-hankkeen kotisivut: https://www.kpedu.fi/docs/default- 
source/Projektisivustot/eve_täsmäkoulutusta_a4.pdf?
sfvrsn=2 

Kannuksen Yrittäjät https://yritys.kannus.fi/tapahtuma/aamupalatilaisuus-yrittajille-ja-tyoyhteisoille-
291 klo- 8-ki/1686 

YLE Radio Keski-Pohjanmaa 1.10.2018: Täsmäkoulukselle kysyntää laajentuvissa 
yrityksissä Keski- Pohjanmaalla. https://yle.fi/uutiset/3-10432283 

Jokaista työntekijää tarvitaan.Keski-Pohjanmaa 26.9.2018. 

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/549852 Kpedu:n sisäinen viestintä: esim. 

http://kpedu01.oncloudos.com/kokous/20193534-6-1.PDF 

HR Agenttivalmennus 

case CANORAMA, https://www.tttlehti.fi/tyossaoppijasta-hr-koordinaattoriksi/ 

Hämeen ELY-keskuksen blogi: http://tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com/2020/05/kun-
kysynta-ja- tarjonta-kohtaavat.html 

Kitinkannus asiakaslehti: https://kitinkannus.fi/materiaalit/pdf/kitinkannus_2019.pdf 

KARTOITUKSIA, SELVITYKSIÄ 

Jaana Koiviston tyhy -kartoitus: 

https://www.linkedin.com/company/kpedu-keski-pohjanmaan-

ammattiopisto/ SOMEKANAVAT 

www. 

https://fi-fi.facebook.com/eve.hanke.7. Sivujen päivitys lopetettu 2018. 
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