
  
 

Ready 4 Life -messuilla mukana: Aisapari, Jami, JPYP ja SeAMK. 
Tavataan messuilla to 26.1. klo 11-17! 

 

 

 
 

Järviseudun seututiedote 1-2023 
- Alkuvuoden toimintaa ja tapahtumia

 

Ready 4 Life -messut 
Järviseudun opinto-, rekry- ja harrastemessut 
to 26.1. klo 11.00-17.00 kokoaa yhteen noin  
60 näytteilleasettajaa Alajärven monitoimihallille. 
Messut tarjoavat vierailijoille laajan kattauksen 
töitä sekä koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia. 
Vielä ehdit ilmoittautua mukaan messuille 
näytteilleasettajaksi. Ilmoittautumiset: 
vuokko.kraatari@jpyp.fi tai puh. 040 532 1804 
Lisätiedot messuista ja näytteilleasettajista: 
www.alajarvi.fi/ohjaamo Tervetuloa tutustumaan 
messuihin ja verkostoitumaan!  

 
Business On Ice 
Tervetuloa innostavaan, tulevaisuushenkiseen ja 
inspiroivaan Business on Ice -tapahtumaan 
Kivitippuun Lappajärvelle pe 27.1. klo 14.30-18  
Puhujina mm. luova johtaja, tietokirjailija, 
sarjayrittäjä Henri ”Henkka” Hyppönen sekä 
futuristi Niko Herlin. Herlin myös juontaa 
paneelikeskustelun, jonka aiheena 
yritysrahoituksen haasteet ja mahdollisuudet. 
Mukana keskustelemassa Finnveran edustaja, 
alueen kasvukokemusta omaavia yrittäjiä ja 
yritysten edustajia. Tule kuuntelemaan 
huippupuhujia, inspiroitumaan ja saamaan ideoita 
yrityksesi kasvuun! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
Tapahtuman järjestää JPYP ja Kasvuyrittäjyyden 
vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla -hanke. 

 
YEL-uudistus  
YEL-uudistus on astunut voimaan vuoden 2023 
alusta. Tule Lakis Areenalle Vimpeliin pe 10.2. klo 
18.00-20.00, niin tiedät, mitä uudistus oikeasti 
tarkoittaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 
Tilaisuuden järjestää JPYP:n Liiketoimintaa 
uudessa normaalissa -hanke. 

 
 

 
Hankintainfot 
Mitä alueen kunnissa hankitaan ja investoidaan 
vuonna 2023? Tule kuulemaan julkisista 
hankinnoista sekä kuntien ajankohtaiskatsaukset 
Hankintainfo -tilaisuuksiin: 

- Lappajärvi: ke 1.2. klo 15-16.30  
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin 

- Alajärvi: to 2.2. klo 15-16  
Paikka: Hotelli-Ravintola Alvariini  

- Vimpeli: ke 8.2. klo 15-16 
Paikka: Kuntalaisten olohuone 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 

 
HUBI25 – yhteisöllinen etätyötila 
HUBI 25-hanke käynnistyi vuoden alussa. 
Hankkeessa kehitetään toimintamalli 
yhteisölliselle etätyötilalle ja yritysten digitaalisille 
palveluille. HUBI25 yhteisöllisen etätyötilan 
perustaminen on alkanut Alajärvelle Hoiskontie 
25:n yhteyteen. Tilan avajaisia vietetään 
maaliskuun alkupuolella. Jos sinulla on työtilaan 
liittyviä toiveita, ehdotuksia tai kysyttävää, ota 
yhteyttä: yhteisömanageri Aana Vainio puh. 
040 754 9767 tai aana.vainio@jamin.fi 
Löydä itsellesi sopiva etätyöskentelypiste. 
Etätyöpisteitä löytyy ympäri Suomen. Katso ja 
tutustu: www.etatyotilat.fi 
 

Kansainvälisyys 

SeAMK tarjoaa yrityksille, yhdistyksille ja organi-
saatioille myös kv-palveluita. Kv-opiskelijat tuovat 
organisaatioille kansainvälistä näkökulmaa harjoit-
telujen ja työelämäprojektien kautta. Kv-opiskeli-
jan rekrytoiminen on monipuolinen ja luonteva 
tapa lisätä yrityksen kansainvälisyyttä. Olisiko 
teidän yrityksessänne tarvetta saada kv-opiskelijaa 
tekijäksi? Kv-opiskelijat tulevat mm. tutustumaan 
Järviseutuun 14.-15.3. Jos kiinnostuit asiasta, ota 
yhteyttä: jani.takamaa@jpyp.fi, p. 040 485 3297 
tai marjo.vistiaho@seamk.fi, p. 040 830 2127  
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Aisapari ry tiedottaa 
- Aisapari-puntari on kysely, jolla kartoitetaan Aisaparin alueen asukkaiden arvoja ja arvioita elämästä 

täällä. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Aisaparin toiminnan vaikutusten arvioinnissa. Osallistu 
kotiseudun kehittämiseen ja vastaa Aisapari-Puntariin: bit.ly/Aisaparipuntari 

- Leader-rahoitusta ei tällä hetkellä voi hakea. Haku avautuu kevään aikana ja siitä tiedotetaan heti kun  
mahdollista. 
 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tiedottaa  
- Etsitkö vuokra-asuntoa vai etsitkö vuokralaista? Onko yrityksesi vailla toimitilaa vai kaipaako toimitilasi 

vuokraajaa? JPYP:n toimitilapalvelusta löydät useita vapaita vuokra-asuntoja, yrityksellesi toimitilan, 
tontit, myytäviä taloja, asuntoja tai toimitiloja, etätyöpisteet sekä kokous -ja juhlatilat. Voit myös 
maksutta ilmoittaa vapautuvasta kohteesta. Katso kohteet https://jpyp.toimitilapalvelut.fi/fi/ 
 

Maakuntakorkeakoulu tiedottaa 
- OSMO-hankkeen koulutusinfo ti 24.1. klo 14-15 (Teams). Koulutukset on suunnattu majoitus-, ravitsemis- 

ja matkailu- sekä tapahtuma-alalla työskenteleville tai näille aloille suuntaaville. Poimi Teams-linkki tästä 
ja tule kuulolle! 

- Virtuaalimatkatyöpaja 1.2. klo 17.00-18.15 (Teams). Työpajassa pääset kuulemaan Virtuaalimatka.fi 
kokemuksia ja ajatuksia virtuaalimatkojen järjestämisestä ja osallistumaan virtuaalimatkalle Roomaan! 
Tapahtuman tiedot ja ilmoittautuminen: https://projektit.seamk.fi/event/virtuaalimatkatyopaja/ 

- Yrityksen ympäristöasioiden johtamisen etäkoulutusten sarja 14.2.-16.5. Kattava paketti mm.  
pk-yrityksen kiertotaloudesta, hiilijalanjäljestä, energia- ja materiaalitehokkuudesta, standardeista, 
muutosjohtamisesta, viestinnästä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tästä  

- SeAMK Ostajakoulu: Yrityksen ostaminen 5 op 16.3.-14.5. Koulutus tarjoaa tukevan tietopaketin toimivan 
yrityksen ostamisesta. Lisätiedot täältä. 

 

Järviseudun ammatti-instituutti  
- Kaikille avoin webinaari ympäristökasvatuksesta ke 1.2. klo 13–15: "Miten kestävyysosaamista voidaan 

edistää alkutuotannossa?". 
- Vihreä Pilotti-hankkeen yhteistyötapahtuma varhaiskasvatuksen kanssa pe 24.2. , Jami Kurejoki 
- Humala-seminaari pe 17.3., Jami Kurejoki 

Tapahtumien tiedot päivittyvät JAMI:n nettisivuille https://jamin.fi/ -> ajankohtaista 
- Tienviitat-hankkeen loppuraportti on julkaistu:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-580-4 
- Turvallisuus-hankkeen tuloksena syntynyttä työturvallisuusmateriaalia maatalousalalle. Sopii myös 

yrittäjille työntekijöiden perehdytykseen. https://www.thinglink.com/scene/1639946451234586625 
- Kysy vapaita opiskelijapaikkoja! https://jamin.fi/hakijalle/hae-jamiin/ 

 

Jamin Palvelut Oy koulutuksia 
Korttikoulutukset: 

- Tulityökurssi ti 21.1. klo 8-16, Jami Kurejoki 
- Hygieniaosaamistesti ke 22.2. klo 14.00-14.45, Jami Alajärvi 
- SPR Hätäensiapukurssi ti 14.3. klo 8.00-15.30, Jami Kurejoki 
- Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto ti 21.3. klo 10.00-15.00, Jami Kurejoki 

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

- Tekniikan alastako minulle ammatti? -koulutus 13.-31.3., Jami Kurejoki (711417) 
Lisätietoja ja hakulomakkeet työvoimakoulutuksista löytyy https://koulutukset.te-palvelut.fi 

➔ sanahakuun koulutuksen numero 
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