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Syysterveiset E-P:n Maakuntakorkeakoululta! 
Etelä-Pohjanmaan Maakuntakorkeakoulu on Seinäjoen Ammattikorkeakoulun maakunnallista toimintaa. Maa-kuntakorkeakoulun tehtävä on välittää alueen yrityksille ja organisaatioille tutkimus-, kehitys- ja innovaa-tiopalveluita sekä tarpeenmukaista täydennyskoulutusta. Kauhavalla yritys- ja koulutusasioissa voit ottaa yh-teyttä korkeakouluasiamies Tiina Niemiseen.  
Maakuntakorkeakoulun syksyn tarjontaa yrityksille – digiä, green carea ja biotaloutta  
Ti 19.9 klo 8-9.30 Digitutor pienyrittäjän avuksi (Hela-Ravintola, Kauhava)  
Kiinnostaako, innostaako vai pelottaako digi-asiat? Pienyrittäjän Digitutor auttaa. Tule tutus-
tumaan pienyrittäjän tarpeisiin suunniteltuun nettisivustoon, jossa annetaan käytännönlähei-
siä ohjeita ja vinkkejä nettinäkyvyyteen, somen käyttöön, sähköiseen ajanvaraukseen ja 
verkkokauppaan sekä herätellään miettimään mitä uutta liiketoimintaa digitalisaatio voisi 
mahdollistaa. Pienikin digiloikka voi johtaa suuriin muutoksiin eli ennakkoluulottomasti mu-
kaan! Ilmoittautumiset 15.9 mennessä tiina.nieminen@seamk.fi. 
 
Ke 27.9 klo 17.30-19.30 Green Care -  hyvinvointimatkailun tulevaisuus (Härmä)  
Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten 
hyvinvointia ja elämälaatua. Green Care-toiminnan tuomista liiketoimintamahdollisuuksista 
matkailu- ja hyvinvointialan yrityksille tulee kertomaan Anne Matilainen (Ruralia instituutti) ja 
Sanna Jyllilä (Seamk). Mukaan mahtuu vain 20 osallistujaa, joten ilmoittaudu pian: 
Piritta Syrjälä / Projektityöntekijä YYA-projekti. Sähköposti: piritta@harma.info, puhelin: 044 
9885632 
 
Ma 2.10 klo 12-15.00 Biotalouskilta (Hela-Ravintola, Kauhava)  
Biotalouskillan toisessa kokoontumisessa ovat pöydällä seuraavat aiheet: Härkäpavun ja muiden 
valkuaiskasvien tuotannon lisääminen, lannan käytön tehostaminen ja siihen liittyvä logis-
tiikka ja teknologia ja kolmantena teemana ketun irtokarvan käyttö vaateteollisuudessa. Tule 
kuulemaan asiantuntijoiden mietteitä yllä olevista teemoista ja keskustelemaan muiden osal-
listujien kanssa siitä miten näistä saataisiin kannattavaa liiketoimintaa. Ilmoittautumiset 29.9 
mennessä Kari.Laasasenaho@seamk.fi  
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Ti 31.10 klo 17.30-n. 20.30 Tee se itse Facebook- mainos –työpaja (Yrittäjäopisto, Kau-
havan lukio) 
 
Työpajassa tutustutaan Facebookin mainostamismahdollisuuksiin ja tehdään mainos omasta 
sivusta tai tapahtumasta. Osallistujilla tulee olla valmiina oma Facebook-sivu.  Suositte-
lemme ottamaan mukaan omia digikuvia mainosta varten, mutta mahdollisuus on myös il-
maisten kuvapankkien käyttöön. Otathan myös luottokortin mukaan mainoksen maksamista 
varten, jos haluat, että mainos julkaistaan saman tien työpajassa. Voit ottaa oman läppärin 
mukaan, mutta lainakoneitakin riittää. Meiltä saa Wifin. Jos sinulla ei ole Facebook-sivua, niin 
ota yhteyttä etukäteen tiina.nieminen@seamk.fi. Ilmoittautumiset Tiinalle 27.10 mennessä.  
Ti 14.11 klo 17.30-19.30 Härpäkkeet käyttöön-työpaja (Yrittäjäopisto/Kauhavan lukio) 
 
Mikä ihmeen #hästäg? Tai entäs QR-koodi ja urli? Ei hätää, apua on tarjolla. Maakuntakor-
keakoulun järjestämä ilmainen Härpäkkeet käyttöön-ilta on tarjolla erityisesti yrittäjille, mutta 
myös muille asiasta kiinnostuneille. Illan aikana opitaan miten tehdään QR-koodi, lyhenne-
tään nettiosoite ja kokeillaan tehdä pienimuotoinen asiakaskysely Google Formsia käyttäen. ! 
Ilmoittautumiset 10.11 mennessä tiina.nieminen@seamk.fi. 
 
Korkeakouluopintoja Avoimen AMKn kautta Kauhavalla syksyllä-17 
 
Syksyllä-2017 on tarjolla Avoimen AMKn kautta useita tradenomiopintoihin kuuluvaa opintojaksoa. 
SeAMKin järjestämät opinnot ovat avoinna kaikille kuntalaisille hintaan 10€/opintopiste. Tule päivittä-
mään osaamistasi! Ilmoittautuminen www.seamk.fi/avoinamk.  
 
Kirjanpidon osaaja, alkaa 7.9 
Ruotsia AMK-opintoihin, alkaa 23.9 
Sijoitustoiminnan periaatteet, alkaa 7.10 
Työsuhde ja palkkahallinto, alkaa 13.10 
Affärssvenska, alkaa 14.10 
Liiketoiminnan kasvattaminen, verkkokurssi 
 
Opinnot to ja pe-iltaisin klo 17.15-21.00 ja la klo 9-14.00 Suomen Yrittäjäopiston/Kauhavan Lukion ti-
loissa, Kauppatie 109, G-rappu. Lisätietoja opinnoista tiina.nieminen@seamk.fi. ___________________________________________________________________________________________  Yhteystiedot: Tiina Nieminen, Korkeakouluasiamies, Kauppatie 109, 62200 Kauhava,  p. 040 830 4983, tiina.nieminen@seamk.fi   


