
  
 

 
 

 

 
 

Järviseudun seututiedote 1-2022 
- Alkuvuoden toimintaa ja tapahtumia

 

Vetovoiman aamukahvit: Tekniikan alan 
yritysten työnantajamielikuva 
Työnantajamielikuva on tärkeä osa yritysten 
vetovoimaa. Tule kuulemaan ke 26.1. klo 8-10 
aitoja kokemuksia työnantajamielikuvan kehittä-
misestä kentältä, yritykseltä yritykselle. Tilaisuu-
teen on mahdollista osallistua omalta työpisteeltä 
Teamsin välityksellä. Ilmoittautumiset: 
https://link.webropol.com/s/vetovoimakahvit 
Lisätiedot: https://www.jpyp.fi/tapahtumat-
kaikki/ 
 

Hankintainfo 
Mitä alueemme kunnissa hankitaan vuonna 2022? 
Entä mihin investoidaan? Järvi-Pohjanmaan 
Hankintainfossa to 27.1. klo 16.30-20.00 kuullaan 
tiivistetysti alueen kuntien vuoden 2022 tulevista 
julkisista hankinnoista. Tilaisuus on jaettu kolmeen 
teemaan: 1) sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimiala, 2) tekninen toimiala 3) sote-hankinnat ja 
tulevan hyvinvointialueen hankintamenettelyt. 
Tilaisuus järjestetään webinaarina. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset:https://www.jpyp.fi/tapahtumat
/hankintainfo-27-1/ 
 

Opiskele suuhygienistiksi 
satelliittikoulutuksella 
Savonian ammattikorkeakoulu yhteistyössä Etelä-
Pohjanmaan suun terveydenhuollon työnantajien 
kanssa aloittaa suuhygienistien kouluttamisen. 
Suuhygienistikoulutus toteutetaan satelliitti-
koulutuksena (210 op) ja tavoitteena on saada 
koulutus käynnistymään syksyllä 2022. Koulutus 
toteutuu, mikäli ryhmäkoko 15 opiskelijaa täyttyy. 
Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta, ota 
yhteyttä 31.1.2022 mennessä: 
taina.paananen@jarvi-pohjanmaa.fi tai  
puh 050 401 6277  Lue lisää koulutuksesta: 
https://www.jpyp.fi/uutiset/opiskele-
suuhygienistiksi-sateliittikoulutuksella/ 

 
 

 
Messut, tapahtumat, markkinat, 
verkostoituminen – Myyntiä kaikki tyynni! 
Miten pitää itsestään meteliä olematta tyrkky? 
Miten varmistaa tulokset myyntitilanteissa, kun 
kaikki on verkossa, vai onko? Kannattaako 
messuilla tai tapahtumissa enää kiertää? Miksi 
ennen ja jälkeen tehtävät työt ovat tärkeämpiä, 
kuin itse tapahtumat? To 10.3. klo 8-12 pidettävä 
valmennus on tarkoitettu kaikille yrittäjille ja 
yrityksille, kokoluokasta riippumatta. Puhujina 
Katja Jankens (Viexpo) ja Pasi Rautio (Tuplaamo). 
Tilaisuus järjestetään ensisijaisesti paikanpäällä 
Hotelli Kivitipussa, mutta mikäli vallitseva tilanne 
sen vaatii, voidaan se järjestää myös etänä. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
 

Uusien yritysten ilta: Oispa lisää myyntiä!  
Miten digimarkkinoinnilla voi vauhdittaa nuoren 
yrityksen kasvua? Erityisesti uusille yrityksille 
suunnattu Uusien yritysten ilta ti 15.3. klo 16.45-
19.00 pureutuu myynnin kasvattamiseen markki-
noinnin keinoin. Ohjelmassa myös ELY-keskuksen 
tietoisku siitä, mihin ja miten yrityksen kehittämis-
rahoitusta voi hyödyntää. Lisäksi kuullaan uuden 
yrityksen puheenvuoro Alajärven Optiikan kerto-
mana. Hybriditilaisuuteen voi osallistua joko 
paikan päällä Alvariinissa tai etäyhteydellä. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat/oispa-lisaa-
myyntia/ 
 

Kevään DIGI-iltamat  
Lisää digitaitoja yli 54-vuotiaille yrittäjille. Varaa 
päivät jo kalenteriin, lisätietoja lähempänä. 

- to 7.4. klo 18-20 Alajärvi 
Ikääntyvän yrittäjän digiähky  

- to 28.4. klo 18-20 Alajärvi  
Jaksaa, jaksaa! 

- to 12.5. klo 18-20 Alajärvi  
Vieläkö jotain uutta? 

Lisätiedot: https://projektit.seamk.fi/diko 
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Aisapari ry tiedottaa 
- Kehittämishankkeille on vuonna 2022 vain kaksi hakujaksoa. Ensimmäinen päättyy 31.1. ja toinen, 

tällä erää viimeinen 31.3.2022. Rahoituskausi vaihtuu ja seuraavan kerran Leader-rahoitusta on 
tarjolla vuonna 2023.  

- Kehittämishankehakemukset tehdään Hyrrässä. Ole yhteydessä Aisapariin ennen hakemuksen 
jättämistä, niin saat vinkit hyvän hakemuksen laatimiseen! 

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

 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tiedottaa  
- Miten tehdään tulosta ja tulkitaan tunnuslukuja? 

Alueen mikroyrittäjille suunnatut talouden valmennukset alkavat maaliskuussa.  
Loistava tilaisuus syventää talouden osaamista ja luoda kasvulle mahdollisuuksia. 
Tulossa: 

• Tuloslaskelman ja taseen tulkinta käytännönläheisesti 

• Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius tunnuslukujen valossa 

• Käyttöpääomaerien hallinta yrityksessä 

• Hinnoittelu- ja katetuottolaskenta 

• Keskeiset budjetit 
Lue lisää JPYP:n Liiketoimintaa uudessa normaalissa -hankkeen nettisivuilta 
https://www.jpyp.fi/liiketoimintaa-uudessa-normaalissa/ 
Lisätiedot: mirva.sarkiniemi@jpyp.fi tai puh. 040 351 9761 
 

- Joko olet tutustunut Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteriin: https://www.epkalenteri.fi/ 
 

Maakuntakorkeakoulu tiedottaa 
- Matkailuun liittyvät ajankohtaiset asiat ja tilaisuudet löydät täältä: 

https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/matkailuhankkeet-seamkissa/ 
- Boostaa bisnestäsi kiertotaloudella -webinaarisarjan aiheet ja aikataulut löydät täältä: 

https://www.seamk.fi/tapahtuma/boostaa-bisnestasi-kiertotaloudella-tuotteista-palveluiksi/ 
- Avoin AMK tarjoaa joustavan mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja 

koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Tutustu laajaan tarjontaan: www.seamk.fi/avoinamk 
 

Järviseudun ammatti-instituutti  
- Tienviitat-hanke järjestää 1-2 työpajaa, joista ensimmäistä suunnitellaan pidettäväksi pe 25.3.2022. 

Tilaisuuksista saatuja aineistoja käytetään osana hankkeen päätuotosta, jossa esitetään skenaarioita 
ja esityksiä Järviseudun alueen maa- ja puutarhatalouden elinkeinojen tulevaisuudesta.  
Lisätiedot: henna.latvala@jamin.fi ja marjastiina.teixeira@jamin.fi 

- 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 25.2. klo 14.30-15.15, JAMI Alajärvi 
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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