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Järviseudun seututiedote 3-2022 
- Syksyn toimintaa ja tapahtumia

 

Perinteiset sadonkorjuumarkkinat 
Tervetuloa markkinamyyjäksi sadonkorjuu-
markkinoille la 3.9.klo 10-14 Jami Kurejoelle, ei 
paikkamaksua! Ilmoittaudu 31.8. mennessä 
petteri.karvinen@jamin.fi  tai 044 465 7100. 
 

Omistajanvaihdosilta alueen yrittäjille  
Tietoa yrityksen myyntikunnosta, yrityksen 
arvonmäärityksestä sekä eri omistajan-
vaihdosjärjestelyistä. Maksuton tilaisuus pidetään 
ti 13.9. klo 17.45-20.00 Ravintola Alvariinissa, 
Alajärvi. Kahvitarjoilu ennen koulutuksen alkua.  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
 

Nordic Business Forum LIVE Stream 
Tervetuloa nauttimaan inspiroivasta 
bisnestapahtumasta ti 20.9. klo 12-19 ja ke 21.9. 
klo 9.45-16 upeissa puitteissa ja rennoissa 
fiiliksissä. Paikkana Nelimarkka-museo, Alajärvi. 
Teemana tämän vuoden tapahtumassa on 
tulevaisuusorientoitunut johtaminen. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
Tilaisuuden tarjoaa JPYP yhdessä 
yrityskumppaneiden kanssa. 
 

Keskeiset budjetit 
To 29.9. 8.30-12.00 (Teams) pidettävässä 
valmennuksessa käydään läpi käytännön 
budjetointiprosessi, tulos- ja myyntibudjetti, 
kassavirtalaskelma sekä erilaisia budjettityökaluja. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
Tilaisuudet järjestää JPYP:n Liiketoimintaa uudessa 
normaalissa -hanke.  
 

DigiTaiturin teemawebinaarit  
Tarjolla Aisaparin alueen maatilayrittäjille 
ajankohtaisia maatilatalouden verkkowebinaareja. 
Tuloksenteon elementit: 

- ke 21.9. klo 10–12 
- ke 12.10. klo 10–12 

 
DigiTaituri jeesaa osiossa keskitytään tietoturvaan, 
tietosuojaan, varmuuskopiointiin ym. maatila-
yrittäjille tärkeisiin tietoteknisiin asioihin. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
http://www.digitaituri.fi/webinaarit/ 
 

Miten erottautua rekrymarkkinoilla?  
Kilpailu kiristyy – mihin kiinnittää huomiota 
henkilöstön saatavuuteen, rekrytointiin ja 
sitouttamiseen liittyen? Entä olisiko 
korkeakouluharjoittelijoista apua yrityksen 
työvoimapulaan? Aamupalatilaisuudessa pe 7.10. 
klo 7.30-9.30 ajatuksia, keskustelua ja 
konkreettisia työkaluja aiheeseen liittyen. 
Paikkana Ravintola Alvariini, Alajärvi. Mahdollisuus 
myös varata 30 min maksuton HR-konsultaatio 
päivän aikana. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
 

Ideasta bisnestä! 
Kiinnostaako yrittäjyys, mutta et tiedä miten 
lähteä liikkeelle? Onko sinulla osaamista, josta 
haluaisit tehdä bisnestä? Ideasta bisnestä  
-tilaisuudessa ti 11.10. klo 18-20 tarjotaan tietoa, 
kannustusta ja sparrausta yrityksen perusta-
misesta kiinnostuneille. Maksuton tilaisuus 
pidetään Soinissa (paikka tarkentuu myöhemmin).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
 

SeAMK 30 vuotta – juhlavuoden SeAMK 
Foorumi 
Tähtipuhujaksi to 13.10. klo 13-15 saapuu pää-
valmentaja Jukka Jalonen. Aiheena tavoitteiden ja 
tiimihengen merkitys menestymisessä. Ilmoit-
taudu tilaisuuteen yleisöksi joko paikan päälle tai 
seuraamaan verkkolähetystä: 
https://www.seamk.fi/tapahtuma/juhlavuoden-
seamk-foorumit-paavalmentaja-jukka-jalonen/ 
Katso muut SeAMKin tapahtumat: 
https://www.seamk.fi/tapahtuma/ 
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Aisapari ry tiedottaa 
- Tilaa meiltä yhdistyksesi tilaisuuteen 72 tuntia -varautumiskoulutus.  

Lisätietoja: Marita Mattila puh. 040 765 6201 ja Päivi Kultalahti puh. 0400 239 359 
- Löydä luontosi - ota käyttöön Outdooractive! Puhelimeen ladattavasta sovelluksesta löydät lähiluonnon 

nähtävyydet ja reitit.  Lähiseudun kohteet löytyvät myös sivulta www.aisapari.net/intolinkki 
 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tiedottaa  
- Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun toimisto Soinissa on muuttanut, uusi osoitteemme on Alajärventie 2. 

Pidämme avoimet ovet uusissa tiloissamme ma 26.9. klo 9–15. Tervetuloa tapaamaan meitä! 
 

Maakuntakorkeakoulu tiedottaa 
- Mielenkiintoisia ja maksuttomia koulutuksia Etelä-Pohjanmaan alueen pienille yrityksille: 

https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/pienten-yritysten-ketterat-strategiat/ 
 

Järviseudun ammatti-instituutti  
- Kotitarveviljely-kurssi monimuotokoulutuksena alk. vko 34 Jami Kurejoki, kysy lisää 

mari.rajamaki@jamin.fi 
- Luken PuutarhaLCA -hankkeen keskustelutilaisuus ti 6.9. klo 9.00-14.30 Jami Kurejoki, Ilmoittaudu 

marjastiina.teixeira@jamin.fi 
- Lähiruokapäivä la 10.9. seuraa alueemme omia lähiruokapäivään osallistuvia tuottajia 

https://ostatilalta.fi/ 
- Maatalousyrittäjävalmennus 30.9.2022 - 28.4.2023, monimuotokoulutus, Jami Alajärvi. Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset virpi.mattila@jamin.fi 
- Kysy vapaita opiskelijapaikkoja! https://jamin.fi/hakijalle/hae-jamiin/ 
Työvoimakoulutukset: 
- Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki, 1.8. alkaen, Lappajärvi (705693) 
- Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä, 1.8. alkaen, Kurejoki (705692) 
- Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja/koneistaja, jatkuva haku, Vimpeli (704062) 
- Verkkosivutuotannon perusteet, tutkinnon osa (IT-tukihenkilö), 19.8.-25.11., Alajärvi (706675) 

 

Jamin Palvelut Oy koulutuksia 
Korttikoulutukset: 

- Tulityökortti ke 7.9. klo 8-16, Jami Kurejoki 
- Hygieniapassi pe 9.9. klo 14.00-14.45, Jami Alajärvi 
- Hätäensiapu (8 t) to 6.10. klo 8.00-15.30, Jami Kurejoki  
- Työturvallisuuskortti to 13.10. klo 8-16, Jami Kurejoki 

Työvoimakoulutukset: 
- Tekniikan alastako minulle ammatti, 3.–14.10., Alajärvi (707670) 
- Keittiöalastako minulle ammatti, 10.10.–18.11., Alajärvi (707817) 
- Metallialan jatko- ja täydennyskoulutus, jatkuva haku, Vimpeli (704058) 
- Alumiinihitsaus, jatkuva haku, Vimpeli (704056) 
- Hitsaajan pätevöittämiskoulutus, jatkuva haku, Vimpeli (704057) 
Lisätietoja ja hakulomakkeet työvoimakoulutuksista löytyy https://koulutukset.te-palvelut.fi 
➔ sanahakuun koulutuksen numero 

Lisätiedot korttikoulutuksista: https://jamin.fi/category/korttikoulutukset/  
 
Tiedotteen toimitti: Marjo Vistiaho, marjo.vistiaho@seamk.fi 
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