Järviseudun seututiedote 3-2021
- Syksyn toimintaa ja tapahtumia
Palveluista kasvua teollisuusyrityksille
Teollisissa yrityksissä on usein totuttu
ajattelemaan ja toimimaan tuotantolähtöisesti,
jolloin tärkeintä on tuote ja tuotantoprosessi.
Palveluiden keskiössä on kuitenkin aina asiakas ja
hänen liiketoimintansa. Mietitkö, miten päästä
alkuun palveluiden kehittämisessä?
Teollisuustoimija, tule mukaan verkossa
järjestettävään tietoiskuun ma 13.9. klo 13-14,
jossa saat lisätietoa palveluiden kehittämisestä,
palveluliiketoiminnan työkaluista sekä voit
halutessasi varata yrityksellesi ajan
henkilökohtaiseen sparraukseen! Lisätiedot:
https://paalut.seamk.fi/ Ilmoittautumiset:
https://www.lyyti.in/PalveluistaKasvuaTeollisuude
lle

Pienten yritysten ketterät strategiat hankkeen koulutukset (SeAMK)
-

ke 15.9. klo 14-16 (Teams) Etänä vai
toimistolla – kohti tulevaisuuden
hybridityötä (Liisa Mäkelä, Vaasan yo)
- to 30.9. klo 10.30-15.00 Digitalisaatio ja
alustatalous seminaari (puhujana mm.
Pauli Aalto-Setälä)
- to 7.10. klo 9.30-11.00 Digitalisaation
hyödyntäminen taloushallinnossa ja
johtamisessa (Priima Laskenta Oy)
Koulutustarjonta on maksutonta ja avointa kaikille
E-P:n alueen pienille yrityksille. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset:
https://www.seamk.fi/yrityksille/tkiprojektit/ketteratstrategiat/

Hyvinvoinnin verkkotyöpaja
Oletko sivutoimi- tai kevytyrittäjä? Tule mukaan
hyvinvoinnin verkkotyöpajaan to 16.9. klo 15.3017.30. Työpajan teemoina ovat itsestä
huolehtiminen ja kokonaisvaltaisen palautumisen
kulmakivet. Työpaja on kaikille avoin ja
osallistujille maksuton. Tilaisuuden järjestää

yhteistyössä SeAMK ja Työterveyslaitos. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset: satu.metsomaki@seamk.fi

Maatalouselinkeinojen vetovoima
Tervetuloa Tienviitat-hankkeen tilaisuuteen, jossa
pohditaan yhdessä maatalousalan houkuttelevuutta. Tilaisuus on pe 1.10. klo 9.30-15.00 JAMI:n
Kurejoen toimipisteessä. Aiheeseen saattelee
kirjailija ja maaseudun puolestapuhuja Antti
Heikkinen. Tilaisuudessa tutustutaan myös JAMI:n
opetuspuutarhaan ja -maatilaan.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
https://www.lyyti.fi/reg/Tienviitathankkeen_tyop
aja_0317

Ideasta yritykseksi II
JPYP järjestää ke 6.10. klo 16.30 – 18.00 Teamsvalmennuksen liikeidean kehittäjille ja alkaville
yrittäjille. Valmennuksen aiheina ovat yritystoiminnan tuet, yritysmuodot ja yritysmuodon
valintaan vaikuttavat tekijät sekä yrittäjän ja
yrityksen vakuutusturva. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: www.jpyp.fi/tapahtumat

Aisaparin alueen nuori – tämä on sinulle
Aisapari on mukana kansainvälisessä Erasmus+ nuorisohankkeessa, jonka tavoitteena on
kannustaa nuoria jakamaan ajatuksiaan
maaseudusta. Hankkeessa on kumppaneina
nuorisoryhmiä Ruotsista ja Saksasta ja he
vierailevat Aisaparin alueella 16.-21.10. Vierailun
aikana nuoret mm jakavat kokemuksia
maaseudulla asumisesta. Hankkeeseen etsitään
mukaan Aisaparin alueella asuvia nuoria, jotka
ovat kiinnostuneita saamaan kansainvälistä
kokemusta, uusia ystäviä ja kehittämään
kielitaitoaan. Lisätietoa Ellinoora Takala,
tnc@aisapari.net

Maaseutuparlamentti 28.–30.9.2021 netissä ja monipaikkaisesti eri
puolilla maata www.maaseutuparlamentti.fi/

Aisapari ry tiedottaa
-

Leader-hanketukien hakujakso päättyy 30.9. Yritystuilla on jatkuva haku.
Vauhtia valokuituun! Aisaparissa työskentelee Heikki Pellonpää, joka avustaa valokuituverkosto
kiinnostuneita kyliä suunnittelemaan valokuidun rakentamista. Hankkeessa tehdään alueittain
kyselyjä, joiden tulosten perusteella investointeja voidaan suunnitella. Lisätietoja:
heikki.pellonpaa@aisapari.net
- Uutta! Aisaparin uutislähetys Facebook-livenä aina torstaisin klo 14
Lisätiedot www.aisapari.net ja Facebook Aisapari

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tiedottaa
-

JPYP uudisti verkkosivunsa. Uudistuksessa kiinnitettiin huomiota palveluiden löytymiseen sekä
tiedon haun sujuvuuteen. Myös yhteydenottoon on mahdollistettu uusi tapa. Nyt JPYP:n
yritysneuvojille voi jättää yhteydenottopyynnön suoraan sivustolla. Lisäksi sivusto palvelee
aikaisempaa paremmin alueelle sijoittumista suunnittelevia yrityksiä.
Tutustu uusiin sivuihin: www.jpyp.fi

Maakuntakorkeakoulu tiedottaa
-

Avoin AMK –opinnot: Automaatiotekniikan ja konetekniikan insinööritutkinnon yksittäisiä
opintojaksoja tarjolla hybridiopintoina Alajärvellä. Kysy lisätietoja: marjo.vistiaho@seamk.fi
Tutustu laajaan SeAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan www.seamk.fi/avoinamk

Järviseudun ammatti-instituutti
-

Maatalousyrittäjävalmennus (30 osp) monimuotokoulutuksena, 1.10.2021-29.4.2022 Alajärvellä.
Lähiopetusta 25 päivää (noin 1-2 viikonloppua/kk)
Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp), floristin osaamisala, Floristi. Monimuotokoulutuksena
25.10.2021 alkaen Alajärvellä
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, JAMI Vimpeli, nonstop
Kysy vapaita opiskelupaikkoja! Jatkuva haku kaikkiin tutkintoihin www.jamin.fi -> hakulomake.
Opiskelu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lähiryhmässä tai monimuotoisesti, työpaikalla
koulutussopimuksella tai oppisopimuksella - tai näiden yhdistelmänä. Kaikissa tutkinnoissa
mahdollisuus suorittaa myös osatutkintoja 15 osp laajuisista tutkinnonosista lähtien.

Jamin Palvelut Oy koulutuksia
- Tulityökurssi ti 14.9. klo 8.00-16.00, JAMI Kurejoki
- Hygieniaosaamistesti pe 24.9. klo 14.00-14.45, JAMI Alajärvi
- Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus SFS 6002 pe 1.10. klo 8.00-16.00, JAMI Kurejoki
- Työvoimakoulutuksia:
o Keittiöalastako minulle ammatti, JAMI Alajärvi 20.9. ->
o Kone- ja metallialan ammattitaitokartoitus, JAMI Vimpeli 13.9. ->
o Robotiikan hyödyntäminen tuotannossa, JAMI Vimpeli 20.9. ->
o Alumiinihitsaus, JAMI Vimpeli nonstop
o Hitsaajan pätevöitymiskoulutus, JAMI Vimpeli nonstop
o Metallialan jatko- ja täydennyskoulutus, JAMI Vimpeli, nonstop
Lisätiedot www.jamin.fi/aikuiskoulutus Ilmoittautuminen virpi.mattila@jamin.fi tai p. (06) 2412 7115.

Tiedotteen toimitti: Marjo Vistiaho, marjo.vistiaho@seamk.fi

