
   

 

Maakuntakorkeakoulun teemoja ja tarjontaa  

Suupohjassa syksyllä 2017                    

 
E-P:n maakuntakorkeakoulu toimii lähellä yrittäjiä sekä elinkeinotoimea ja alueellista osaamis- ja innovaatiokeskittymää. 
Toiminta on lähtenyt vireästi käyntiin Suupohjassa (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki). 
 
Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
Pirjo-Leena Ketola 
Korkeakouluasiamies 
puh 040-680 7194, 
pirjo-leena.ketola@seamk.fi                     
Topeeka 47 (A -rappu), 61800 Kauhajoki 

 

Ke 1.11.2017 klo 17.30-20.30  Tee itse Facebook –mainos (Sööpärin kampus, Topeeka 47, Kauhajoki) 

Työpajassa tutustutaan ensin Facebookin mahdollisuuksiin mainostaa yritystä ja sen tuotteita, ja illan aikana 

tehdään mainos omasta tuotteesta tai tapahtumasta. Osallistujilla tulee olla oma Facebook-sivu. Suosittelemme 

ottamaan mukaan omia digikuvia mainosta varten, mutta voi käyttää myös ilmaisen kuvapankin kuvia. Ota mukaan 

luottokortti mainoksen maksamista varten, jos haluat julkaista mainoksesi heti illan aikana. Voit tuoda mukana 

oman kannettavan, mutta on myös lainakoneita. Ota yhteyttä etukäteen, jos sinulla ei ole Facebook-sivuja. 

Ilmoittaudu pian ja viimeistään 27.10.2017 pirjo-leena.ketola@seamk.fi  tai 040-680 7194. Tervetuloa mukaan!  

 

To 16.11. klo 18.00-20.30  Yrittäjien iltamat (Logistia, IT-kuja, Teknologiapuisto 1, Kauhajoki) 

Pääpuhujana ja viihdyttäjänä toimii juontaja, toimittaja ja tuottaja Aki Linnanahde     

(mm. Radio Novan Aamu ja Jere Karalahti -kirja). Aki herättelee meitä positiivisuuteen      

ja siihen, että rohkeasti tavoittelemme unelmiamme. Terveiset myös E-P:n Nuorten 

Yrittäjien puheenjohtajalta. Tilaisuutta järjestävät Kauhajoen Yrittäjät ry., Suupohjan 

elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Maakuntakorkeakoulu.     

 

Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu viimeistään 14.11. http://sek.suupohja.fi/iltamat  

 

Ma 27.11. klo 17-19  Biotalouskillan 3. tapaaminen, SAI maatalousoppilaitos (Kyntäjäntie 5, Kauhajoki) 

Biotalouskillan seuraava, kolmas tapaaminen on maatalousoppilaitoksella. Huomaa hieman myöhempi kellonaika. 

Illan ohjelma on seuraava:  

  

- Biokaasun tankkausaseman esittely (Esko Lehtimäki, SAI)    

- Lisää biokaasun tankkauspisteitä? -Työkaluna biomassojen logistiikka-analyysi (Kari Laasasenaho, SeAMK)   

- Autojen kaasumuunnokset (AKA-Crew Oy)    

- Kaasuauton maahantuonti (Pekka Soini)   

 

Laita jo nyt kalenteriisi alustava varaus. Tarjoiluiden vuoksi ilmoittautumiset viimeistään pe 24.11. 

pauli.piekkari@suupohja.fi, puhelin 040 648 5048  
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Booking.com on maailman suurin majoitusvaraamo verkossa  

Toteutimme Suupohjan hotelli- ja majoituspalveluja tarjoaville yrittäjille teemaillan Booking.com varauspalvelusta 
aiemmin keväällä. Jos haluat laittaa majoituskohteesi tai osan huoneista/mökeistä varattavaksi palvelun kautta, niin 
ota yhteyttä maakuntakorkeakouluun. Tulemme yritykseesi ja autamme sinua Booking.com varauspalveluun 
liittymisessä. Ota yhteyttä, niin voimme sopia tapaamisen. Rekisteröitymiseen tarvitset seuraavat tiedot: 
• IBAN-tilinumero rekisteröinnissä tunnistautumista varten 
• ALV-verovelvollisuuden numero 
• Vähint. yksi hyvä kuva kohteesta ja muut tiedot (huonekoot, palvelut, hinnat ym.) 
 
Jos yrityksesi liittäminen Booking.com -varauspalveluun kiinnostaa tai jos se vähän vielä mietityttää, niin ota yhteyttä 
pirjo-leena.ketola@seamk.fi tai 040-680 7194 
 

 

Syksyn 2017 Avoimet korkeakouluopinnot Kauhajoella (Sööpärin kampus, Topeeka 47, A-rappu, Kauhajoki) 

SeAMK tarjoaa syksyn 2017 tradenomien opintopaketteja myös Avoimen AMKn kautta Kauhajoella. Voit siis 

opiskella kaikki opintokokonaisuudet tai haluamasi sisällöt yhdessä tradenomitutkintoa suorittavien kanssa. 

Opinnot ovat avoinna kaikille ’Avoimen opintojen’ kautta. Alla jäljellä olevat syksyn opinnot Kauhajoella ja keväälle 

tulee uusi tarjonta.  

Kansantalouden perustee, 4 op,  11.11.2017 (klo 8.55 – 14) 

Arvonlisäverotus 2 op,  23.11.2017 (klo 17.15 – 21) 

- Opinnot maksavat 10 euroa/opintopiste yksittäin suoritettuna. Jos suoritat yli 15 opintopistettä lukukaudessa,  
   sinun kannattaa maksaa 150 euroa (SeAMK laskuttaa).  
- Katso myös muista SeAMKin avoimen opintoja http://ops.seamk.fi/avoinamk/       
- Lisää tietoa Avoimen AMKin opinnoista saat sari.havulehto@seamk.fi   
- Kysy lisää opiskelusta Kauhajoella pirjo-leena.ketola@seamk.fi tai 040-680 7194   
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