
  
 

 
 

 

 
 

Järviseudun seututiedote 4-2021 
- Loppusyksyn toimintaa ja tapahtumia

 

Opintomatka aluemarkkinointiin ja 
yhteisöllisiin etätyötiloihin 
Tervetuloa mukaan maksuttomalle opintomatkalle 
Hämeenkyröön ja Tampereelle to 4.11. Lähtö 
yhteiskuljetuksella Alajärveltä klo 6.30. 
Vierailukohteina Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy 
sekä kaksi yhteisöllistä etätyötilaa Tampereella 
(Crazy Town ja Teho-osasto). Matkan järjestävät 
yhteistyössä Työ etsii tekijäänsä ja Rural Working 
Hub -hankkeet. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
 

Kasvun aamu 
JPYP:n marraskuun Kasvun aamu ti 9.11. klo 8.00-
9.15 Alvariinissa. Haaveiletko yritystoiminnan 
laajentamisesta? Kaipaatko käytännön vinkkejä 
yrityskaupan läpivientiin tai oletko kiinnostunut 
B2B markkinoinnin ajankohtaisista teemoista? 
Kasvun aamun aikana kuullaan Myynninmaailman 
kasvutarinaa ja Ilkka-Yhtymän kuulumiset Mikon 
Isoniemen kertomana. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset 2.11. mennessä: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
 

Eteläpohjalaisten yritysten tarpeet ja 
tulevaisuudennäkymät -kysely 
Olemmeko jääneet koronan jäljiltä kanveesiin? Vai 
jatkammeko eteenpäin entistä vahvempina? 
Mikäli et vielä ole vastannut kyselyyn, niin vastaa 
viimeistään viikon 43 aikana. Kyselyllä selvitetään 
eteläpohjalaisten yritysten tarpeita ja tulevaisuu-
den näkymiä. On tärkeää, että myös Järviseudun 
yritysten ääni kuuluu ja näkyy vastauksissa. 
Jokainen vastannut saa yrityskohtaisen analyysin 
oman yrityksensä tuloksista suhteessa muihin 
eteläpohjalaisiin yrityksiin. Linkki kyselyyn: 
https://link.webropolsurveys.com/S/C45E72EFBC
A7031F  Lisätiedot: sanna.joensuu-salo@seamk.fi 
 

Yritysten idearinki 
JPYP:n organisoima Yritysten idearinki koostuu 3-4 
tapaamisesta, joiden aikana yrittäjät yhdessä 
toisten yrittäjien ja sparraajien kanssa löytävät 

 
ratkaisuja ongelmiinsa, kehittävät uusia ideoita ja 
uudistavat yritystään. Idearingissä käytetään 
menetelmää, joka jatkojalostaa ideoita eteenpäin 
pala palalta. Idearinkiin voi tulla mukaan ilman 
hajuakaan ideasta, jota haluaa kehittää – monta 
päätä toimii paremmin kuin yksi pää! Ilmoita 
yrityksesi mukaan viimeistään 8.11. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: https://www.jpyp.fi/yritysten-
idearinki/ 
 

Metsien luonnonraaka-aineista uusia 
tuotteita 
Kiinnostaako metsistä kerättävien luonnon-
tuotteiden jalostaminen? Kotimaassa ja eripuolilla 
maailmaa suomalaisista puhtaista luonnonraaka-
aineista jalostettavien tuotteiden kiinnostus 
kasvaa nopeasti. Suomen metsäkeskus ja Järvi-
Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy järjestävät yhdessä 
aiheeseen liittyvän yhteistyötilaisuuden ke 10.11. 
klo 10-12 Punaisen Tuvan viinitilalla Alajärvellä. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.lyyti.fi/reg/Metsien_luonnonraakaai
neista_uusia_tuotteita_2521 
 

Mitä sinun tulee tietää työnantajakuvasta 
sekä työelämän millenniaaleista? 
Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Rekry-
toinnin haasteissa organisaatiot tarvitsevat panos-
tusta myös työnantajakuvan kehittämiseen. Työ 
etsii tekijäänsä -hanke (JPYP) ja SeAMK Maakunta-
korkeakoulu järjestävät yhteistyössä ti 23.11. klo 
8.00-11.30 maksuttoman seminaarin Alvariinissa, 
jossa pääsee kuulemaan, voitetaanko 
tulevaisuuden rekrytointihaasteet sitouttamalla 
nykyiset työntekijät? Keskittymällä uusien 
houkutteluun? Vai sekä että? Entä mitä tapahtuu, 
kun millenniaalit (22-38-vuotiaat) valloittavat 
työmarkkinat? Ovatko he työnantajan päiväuni vai 
painajainen? Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
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Aisapari ry tiedottaa 
- Aisaparin syyskokous ke 24.11. Lapualla. Tarkempi kellonaika ja paikka julkaistaan kokouskutsussa 

alueen paikallislehdissä ja Aisaparin kotisivuilla. 
- Rahoituskausi lähenee loppuaan ja kauden viimeiset kehittämishankkeiden hakujaksot ovat heti 

alkuvuodesta. Seuraava määräpäivä hakemusten jättämiselle on 31.1.2022, sen jälkeen haku 
avataan, jos myöntövaltuutta on vielä jäljellä. Aloita suunnittelu jo nyt! Yritystuilla on jatkuva haku  

- Aisaparin uutislähetys Facebook-livenä aina torstaisin klo 14 
Lisätiedot www.aisapari.net ja Facebook Aisapari 

 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tiedottaa  
- Liiketoimintaa uudessa normaalissa -hanke lisää JPYP alueen mikroyritysten selviytymiskeinoja ja 

valmiuksia pandemian jälkeisessä toimintaympäristössä. Hanke edistää mm. yritysten, tilitoimistojen 
ja rahoittajien yhteistyötä. Hankkeen projektipäällikkönä aloittaa 1.11. Mirva Särkiniemi 
mirva.sarkiniemi@jpyp.fi  Lisätiedot: https://www.jpyp.fi/liiketoimintaa-uudessa-normaalissa/   

- Welcome2EP neuvoo alueen yrityksiä ja organisaatioita maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon 
liittyvissä asioissa ja prosesseissa. JPYP:n alueella neuvojana toimii Diana Makasyuk puh. 050 412 
8851 ja s-posti: diana.makasyuk@kurikka.fi Palvelua tarjotaan suomeksi, englanniksi ja muulla 
kielellä tarvittaessa tulkin avulla. Lisätiedot: https://www.welcome2ep.fi/ 

- Yrittäjä, tutustu julkisten hankintojen mahdollisuuksiin: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ 
 

Maakuntakorkeakoulu tiedottaa 
- Työhyvinvointi kannattaa! -seminaari to 2.12. klo 8.00-10.30 Kauhavan Hela-Ravintolassa. Myös 

etäosallistuminen mahdollista. Tilaisuus on viisiosaisen, maakunnallisen työhyvinvointiin liittyvän 
seminaarisarjan aloitusluento. Työhyvinvointiin liittyvä seminaari järjestetään Järviseudulla  
to 24.3.2022. Lisätiedot:  https://www.seamk.fi/tapahtuma/tyohyvinvointi-kannattaa/ 

- Matkailuun liittyvät ajankohtaiset asiat löydät täältä: https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-
projektit/matkailuhankkeet-seamkissa/ 

- Kevään uudet jatkuvan oppimisen osaamiskokonaisuudet: Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena 
10 op, Ravitsemusosaaja 25 op, Verkkoliiketoiminta 10 op ja Web-ohjelmointi 26-46 op   
Lisätiedot: www.seamk.fi/avoinamk  -> Osaamiskokonaisuudet 

 

Järviseudun ammatti-instituutti  
- Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp), floristin osaamisala, Floristi. Monimuotokoulutuksena 

17.1.2022 alkaen Alajärvellä. Kysy vapaita opiskelupaikkoja! 
- Tienviitat-hanke järjestää 1-2 työpajaa, joista ensimmäistä suunnitellaan pidettäväksi pe 28.1.2022. 

Tilaisuuksista saatuja aineistoja käytetään osana hankkeen päätuotosta, jossa esitetään skenaarioita 
ja esityksiä Järviseudun alueen maa- ja puutarhatalouden elinkeinojen tulevaisuudesta. 

- 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 
- Hygieniaosaamistesti pe 26.11. klo 14.00-14.45, JAMI Alajärvi 
- Tulityökurssi ke 8.12. klo 8.00-16.00, JAMI Kurejoki 
Lisätiedot www.jamin.fi/aikuiskoulutus  Ilmoittautuminen virpi.mattila@jamin.fi tai p. (06) 2412 7115.  

 

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