
  
 

 

 
 

 
 

Järviseudun seututiedote 4-2022 
- Loppuvuoden toimintaa ja tapahtumia

 

Sparrausta kasvuun: 
Uudet tuotteet ja palvelut 
Kiinnostaako kasvu, mutta et tiedä miten lähteä 
liikkeelle? Tule kuulemaan to 27.10. klo 17.30–
20.00 Suomen uhkarohkeimpanakin yrittäjänä 
palkitun (2019) Jenni Parpalan näkökulmia uusista 
tuotteista ja palveluista sekä Pure Gardenin 
Vuokko Yli-Kesäniemen kokemukset Kasvu-Open® 
-ohjelmasta ja verkkokaupasta. Sparrauksessa 
tarjotaan tietoa, vinkkejä ja kannustusta yrityksen 
kasvusta kiinnostuneille. Kaikille avoin ja 
maksuton tilaisuus pidetään Ravintola Alvariinissa, 
Alajärvellä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
 

Sparraukset jatkuvat seuraavasti: 
- ti 8.11 klo 17.30-19.30  

Paikka: Ravintola Alvariini 
Aihe: Myynti ja markkinointi sekä yrityksen 
kotisivut 

- ke 30.11. klo 17.30-19.30  
Paikka: Punaisen Tuvan Viinitila 
Aihe: Kasvuyrittäjyyden rahoitusvaihto-
ehdot (paikalla Finnvera, OP Alajärvi ja 
OmaSp) 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
Sparraukset järjestetään osana JPYP:n 
Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-
Pohjanmaalla -hanketta. 
 

Kahvia ja yrityskauppoja!  
Valtakunnallisen omistajanvaihdosviikon 
paikallinen tapahtuma Järviseudulla pe 4.11. klo 
7.30-9.00. Aamupalan lisäksi ohjelmassa käytän-
nön tietoa omistajanvaihdoksista. Maksuton 
tilaisuus pidetään Vimpelissä Kuntalaisten 
olohuoneessa (osoite Patruunantie 15). 
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä JPYP ja 
SeAMK. Kaikki yrittäjät koko seutukunnan alueelta 
ovat lämpimästi tervetulleita!  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 

 

Kehitä yritystäsi tavoitteellisesti 
Tervetuloa aamiaistilaisuuteen pe 18.11. klo 7.45-
9.30 Hotelli Kivitippuun Lappajärvelle. Ohjelmassa 
tietoiskut helppokäyttöisestä strategiatyökalusta 
pk-yrityksille ja siitä miten strategia näkyy 
rekrytoinnissa ja osaamisen kehittämisessä.  

Lisäksi kuullaan Mattokutomo Malla Oy:n yrittäjä 

Maria Viita-aho-Tohnin tarina, miten 
mattokutomoa on kehitetty strategisesti. 
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä SeAMK ja 
JPYP. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
 

Sähköisen taloushallinnon hyödyt 
JPYP:n hallinnoiman Liiketoimintaa uudessa 
normaalissa -hankeen marraskuun valmennuksen 
teemana on sähköisen taloushallinnon hyödyt. 
Tarkemmat tiedot tulossa JPYP:n nettisivuille 
lähiaikoina https://www.jpyp.fi/tapahtumat-
kaikki/ 
 

Järviseudun alueen maatalous- ja puutarha-
alojen tulevaisuus 
JAMI:n ja Luken yhteisen Tienviitat -hankkeen 
lopputilaisuus toteutetaan webinaarina to 8.12. 
klo 13-15. Lisätiedot: henna.latvala@jamin.fi 
Ilmoittautumiset:https://www.lyyti.in/Tienviitat_h
ankkeen_lopputilaisuus 
 

Ready 4 Life -messut 
Tule mukaan näytteilleasettajaksi Järviseudun 
rekrytointi-, opinto- ja harrastemessuille Alajärven 
monitoimihallilla to 26.1.2023 klo 11.00-17.00. 
Tapahtumassa työnhakijat tapaavat työnantajia ja 
työnantajat potentiaaliset työntekijänsä. 
Monitoimihalli muuttuu työnhaun 
kohtaamispaikaksi! Yrittäjä, varaa paikkasi pian! 
Lisätiedot: vuokko.kraatari@jpyp.fi tai puh. 040 
532 1804 
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Aisapari ry tiedottaa 
- Kuha-Suomen kalatalousryhmä on avannut ensimmäisen rahoitushaun.  

Katso hakuohjeet www.kuha-suomi.fi 
- Leader Aisaparin uuden kauden avajaiset ma 31.10. klo 18.30. Seuraa tilaisuutta suorana oheisen linkin 

kautta: https://www.youtube.com/channel/UCESeKK1ky5eRmmODKdS4xug 
(JL Kyläkanavan etusivu, johon live-lähetyksen linkki tulee maanantaina) 

- Virtaa uusissa uomissa -strategia: http://www.aisapari.net/aisapari-tiedottaa/virtaa-uusissa-uomissa/ 
- Aisaparin syyskokous to 1.12. klo 19, Honkimetsän Herkku, Lapua. Ilmoittautuminen: bit.ly/APsyys2022 
- 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  
- Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneella henkilöllä on rajaton oikeus työhön ja työntekijän 

palkkaamiseen on myös mahdollista saada palkkatukea 30 %. Palkkatuki tulee olla haettuna ja 
palkkatukipäätös saatuna ennen työntekijän palkkaamista. Työnantaja voi laittaa palkkatuki-
hakemuksen vireille suoraan netissä tämän linkin kautta. 
Työntekijä itse huolehtii omasta rekisteröitymisestään TE-toimiston asiakkaaksi, ja hakee palkkatuen 
oikeuden todistuksen. Lisätiedot: galina.sillanpaa@kurikka.fi 
 

Maakuntakorkeakoulu tiedottaa 
- SeAMK etsii toimeksiantajia erilaisille kursseille maakunnan yrityksistä ja organisaatioista. Tarkemmat 

kurssikohtaiset tiedot löytyvät tästä tai kysy lisätietoja: marjo.vistiaho@seamk.fi 
 

Järviseudun ammatti-instituutti  
- Kukkahulinaa-tapahtuma Jamin opetuspuutarhallamyymälä Timjamissa Kurejoella to 10.11. klo 10-18 

- Kysy vapaita opiskelijapaikkoja! https://jamin.fi/hakijalle/hae-jamiin/ 
 

Jamin Palvelut Oy koulutuksia 
Korttikoulutukset: 

- Tulityökortti ke 2.11. klo 8-16, Jami Kurejoki sekä ke 14.12. klo 8-16, Jami Kurejoki 
- Trukkikurssi ke 16.11. klo 8.00-15.15, Jami Kurejoki 
- Kasvinsuojelututkinto ti 22.11. klo 10.00-15.00, Jami Kurejoki 
- Anniskelupassi to 24.11. klo 15.00-16.00, Jami Alajärvi 
- Hygieniapassi pe 25.11. klo 14.00-14.45, Jami Alajärvi 
- Työturvallisuuskortti to 1.12. klo 8-16, Jami Kurejoki 

Lisätiedot korttikoulutuksista: https://jamin.fi/category/korttikoulutukset/  
Työvoimakoulutukset: 

- Kone- ja tuotantotekniikan työtehtävät tutuiksi 7.11.-2.12., Jami Vimpeli (708954) 
- 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 
 
Tiedotteen toimitti: Marjo Vistiaho, marjo.vistiaho@seamk.fi 
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