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Järviseudun seututiedote 2-2023 
- Kevään toimintaa ja tapahtumia

 

Kulttuurikuokka työpaja 

Järjestätkö tapahtumia, oletko kulttuuri- tai 
matkailutoimija, käsityöläinen, kahvila- tai 
ruokapalvelujen tarjoaja? Tule mukaan 
Kulttuurikuokka-hankkeen työpajaan 
Lappajärvelle Kivitippuun ti 21.3. klo 17.30. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Marita Mattila 040 
765 6201 tai täytä ilmoittautumislomake 
bit.ly/kuokkapaja 

 
Työn murros ja paikkariippumaton työ 
Tervetuloa webinaariin to 30.3. klo 9-12 
kuuntelemaan ja keskustelemaan työn ja työnteon 
tapojen ja paikkojen muutoksesta. Miten kunnat 
ja oppilaitokset voivat tukea yrityksiä, etätyön 
tekijöitä ja tulevia asiantuntijoita työn 
murroksessa? Miten tämä muutos auttaa meitä 
kehittymään? Mitä paikkariippumattomuus meille 
mahdollistaa? Alustajina Marjaana Toiminen 
(Ellun Kanat), Sari Rannanpää (NordEval) ja 
Sami Tantarimäki (MMM). Pyydä osallistumislinkki 
Eevalta eeva.arpala@aisapari.net tai 040 830 6541 
Tilaisuuden järjestää Etätyöpisteet elinvoiman 
kasvualustoina -hanke. 
 

Aamukahvikiertue 1-3 vuotiaille yrityksille 
Tervetuloa verkostoitumaan ja pohtimaan 
yrittäjyyden alkuvuosien haasteita yhdessä. 
Mukaasi saat lisäksi muutaman vinkin liike-
toimintasi vauhdittamiseen. Järviseudun tilaisuus 
pidetään Hotelli-ravintola Alvariinissa ke 12.4. klo 
8-10. Tarjolla joustava ja maksuton palvelu-
kokonaisuus, jonka avulla kehität omaa ja 
yrityksesi muutoskyvykkyyttä. Lisäksi järjestetään 
sparrausklinikoita, joissa saat kohdennettua tietoa 
juuri Sinun haasteisiisi liittyen. Tule mukaan 
Myrsky-hankkeen aamukahville, niin kuulet lisää. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-
kasvu/myrsky/aamukahvit/ 
 
 
 

 

SeAMK Open Campus yrityksille  
Järviseutulaiset yritykset: Tervetuloa tutustumaan 
SeAMKin palveluihin ja asiantuntijoihin Open 
Campus yrityksille -tapahtumaan! Tapahtuma on 
avoin kaikille eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. 
Tapahtuma järjestetään to 11.5. klo 11–17 Frami 
F:n tiloissa Seinäjoella (Kampusranta 11). Mahdol-
lisuus mm. tutustua SeAMKin laboratorioiden ja 
testiympäristöjen hyödyntämismahdollisuuksiin. 
Tarkemmat tiedot löydät tästä. Lisätiedot: 
marjo.vistiaho@seamk.fi tai 040 830 2127 

 
Hyödy teknologiapiloteista -kiertue 
Kiertueella esitellään erilaisia valmistavan 
teollisuuden teknologiaratkaisuja ja niiden hyötyjä 
alueemme pk-yrityksille. Kiertue jalkautuu 
Alajärvelle ti 6.6. klo 8-11. Paikkana HUBI25, 
osoite Hoiskontie 25, Alajärvi. 
Ohjelma: 

- klo 8-9 Aamupalaa tarjolla 
- klo 9-10 Ohjelmaa lavalla 
- klo 10-11 Minimessut 

Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa. 
Lisätiedot: marjo.vistiaho@seamk.fi tai  
040 830 2127 

 
HUBI25 – yhteisöllinen työtila 
Hubi25 on Alajärvelle avautunut uudentyyppinen 
yhteisöllinen työtila. Tilat ovat valmistuneet JAMIn 
Alajärven toimipisteen entiseen ruokalaan, johon 
isot ikkunat antavat hulppeat järvinäkymät. 
Tarjolla on hyvin varusteltuja avokonttorityyppisiä 
työpisteitä, mutta myös hiljaiseen työskentelyyn 
löytyy tiloja. Yhteisöllinen työtila on tarkoitettu 
etätyöntekijöille, yrittäjille ja opiskelijoille 
työskentelyyn ja kokouksiin. Tule testaamaan! 
Tehdään yhdessä hyvä työpäivä! 
Lisätiedot: 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

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XFIbS82D8kShD7llhq69sxpgsgg6rglPpxo8W3fNhJpUMkdWS0Y3MUlJME8xWFlFQlVZVUlWMFVPQi4u&fbclid=IwAR0SfcR_BT2I_FbiuL7sJh0QJsYy6MPBBieB5-MbYuUe2tZRXEWlAbb7Qjc
mailto:eeva.arpala@aisapari.net
https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/myrsky/aamukahvit/
https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/myrsky/aamukahvit/
https://www.seamk.fi/tapahtuma/open-campus-yrityksille/
mailto:marjo.vistiaho@seamk.fi
mailto:marjo.vistiaho@seamk.fi
mailto:aana.vainio@jamin.fi
http://www.etatyotilat.fi/


 

 

Aisapari ry tiedottaa 
- Leader-rahoitusta ei voi tällä hetkellä hakea. Tiedotamme heti, kun haku avautuu 
- Tilaa meiltä yhdistyksesi tilaisuuteen 72 tuntia -varautumiskoulutus.  

Lisätiedot: Marita Mattila puh. 040 765 6201 ja Päivi Kultalahti puh. 0400 239 359 
- Kestävästi kevääseen: Osaatko lajitella ja kierrättää oikein? Osaatko tehdä kestäviä kulutusvalintoja? 

Aisaparin Kylille-hanke järjestää yhteistyössä Millespakka Oy:n, Ekoroskin, Lakeuden Etapin ja 
Thermopoliksen kanssa Kestävästi kevääseen -kierroksen, jonka tilaisuuksissa kunkin paikkakunnan 
asukkaat saavat täsmätietoa juuri oman yhtiönsä ja oman kuntansa jätehuollon ohjeistuksista ja uudesta 
jätelaista sekä kestävistä kulutusvalinnoista ja energian säästämisestä: 

Alajärvi: ke 29.3. kello 18.00 - Alajärven kirjasto, Kirkkotie 7 
Lehtimäki: ke 5.4. kello 18- 00 - Lehtimäen palvelutoimisto, Keskustie 2 

 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tiedottaa  
- JPYP asiakastyytyväisyyskysely. Auta meitä kehittämään palveluitamme! Kehittääksemme palveluitamme 

kartoitamme JPYP:n alueen (Alajärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli) yritysten palvelukokemuksia ja tarpeita 
vuodelta 2022. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kysely on auki 24.3. saakka. Voit ilmoittaa 
yhteystietosi, jos haluat myös osallistua 100€ lahjakortin arvontaan. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 
viisi minuuttia. Vastaa kyselyyn tästä. Kiitos avustasi! 

- 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/ 

- Soinin luonto- ja erämessut järjestetään seuraavan kerran ensi kesänä 10.6.2023. Messut kokoavat 
yhteen alan ammattilaisia ja luontoharrastajia lähialueelta ja kauempaakin. Messuyleisöä 
kalastustarinoillaan viihdyttävät Tommi Korpela ja Kari Hietalahti. Tutustu tapahtumaan ja ilmoittaudu 
mukaan näytteilleasettajaksi: https://soinintapahtumat.fi/eramessut/naytteilleasettajille/ 
 

Maakuntakorkeakoulu tiedottaa 
- SeAMKin ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet löydät SeAMKin etusivulta tai oheisen linkin kautta: 

https://www.seamk.fi/tapahtuma/ 
 

Järviseudun ammatti-instituutti  
- Kysy vapaita opiskelijapaikkoja! https://jamin.fi/hakijalle/hae-jamiin/ 
- Maatalousyrittäjävalmennus (30 osp) 29.9.2023-26.4.2024 monimuotokoulutus, Jami Alajärvi.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset virpi.mattila@jamin.fi 
 
Jamin Palvelut Oy koulutuksia 
Korttikoulutukset: 

- Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto ti 21.3. klo 10.00-15.00, Jami Kurejoki 
- Tulityökurssi ti 28.3. klo 8-16 ja ti 30.5. klo 8-16 (vaihtoehtoisia, valitaan toinen), Jami Kurejoki 
- Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla la 1.4. klo 8.00-14.30, Alvariini 
- Trukkikorttikoulutus ti 25.4. klo 8.00-15.15, Jami Kurejoki 

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