
   

 

Maakuntakorkeakoulun teemat ja tarjontaa  

Suupohjassa kevät 2018                    

 
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 

 
To 22.3.klo 17-20  EU Tietoturva (GDPR), Logistiassa  (Teknologiapuisto 1, Kauhajoki) 

EU tietoturva GDPR-asetus astuu voimaan toukokuun lopulla. Mitä jokaisen yrityksen täytyy tehdä ja tietää henkilö-

tietojen käsittelystä. Järjestämme yrityksille suunnatun koulutuksen tietosuoja-asetuksesta. Tehopaketti sisältää 

tietosuoja-asetuksen tärkeimmät velvoitteet sekä perusvaatimukset ja lisäksi käytännön toimia, joita yrityksen ja 

organisaation tulee tehdä täyttääkseen asetuksen velvoitteet. Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.  

Ilmoittaudu SEKin sivujen kautta http://sek.suupohja.fi/tietosuoja 

 

Ma 26.3.klo 14-20  Drone - käyttövalmennukset maanviljelijöille, SAI maatalousoppilaitos (Kyntäjäntie 5, Kauhajoki) 

Drone – miehittämätön ilma-alus, käyttövalmennukset maanviljelijöille. Dronet yleistyvät ja uusia käyttökohteita 
löydetään. Maatiloilla niitä käytetään mm. kasvustojen ja lehtivihreän määrätiedon seuraamiseen ilmasta 
käsin. Tule oppimaan lainsäädäntöä dronejen taustalla ja lennättämään dronea alan ihmisten seurassa.  

Ohjelma:   

14.00-16.30 Lainsäädäntöä, laitteet, kartoitusohjelmat, lennätyksen ohjeistus 

16.30-17.00 Kahvitauko 

17.00-18.30 Lennättäminen kahdella dronella 

18.30-19.00 Tiedonsiirto tietokoneelle 

19.00-20.00 Karttakuvien, NDVI-kuvien ja korkeusmallien tekeminen. Käskykartan tekeminen työkoneella   
 

SeAMKin koordinoimassa koulutushankkeessa on osatoteuttajana Sedu, tätä tilaisuutta järjestään 
yhteistyössä Suupohjan ammatti-instituutin kanssa. Koska Suupohjan ammatti-instituutilla on oma drone, 
voidaan lennätys toteuttaa kahdella ja mahdollisimman moni pääsee itse kokeilemaan lennättämistä.  
lmoittaudu pian, paikkoja on rajoitetusti. Valmennus maksaa 20,-€/henkilö. Lisätieto ja ilmoittautumiset 
jori.lahti@seamk.fi tai p. 0406807216. TERVETULOA!   

 

Isojoella sekä Teuvalla - Tee itse Facebook –mainos  

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 yhteyttä 

etukäteen, jos sinulla ei ole Facebook-sivuja. Asiantuntijana Piia-Pauliina Mäntysaari/SeAMK. Tervetuloa mukaan! 

- ti 10.4. klo 18 – 20.30 Isojoella koulukolmiossa (Kristiinantie 17B). Ilmoitt. viimeistään 6.4. 

- ti 17.4. klo 18-20.30 Teuvalla TEAK:in tilooissa. Ilmoitt. viimiestään 16.4. 

Ilmoittaudu ja kerro kumpaanko tilaisuuteen osallistut, sähköpostiin pirjo-leena.ketola@seamk.fi   
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Avoimet korkeakouluopinnot Kauhajoella, kevät 2018 (Sööpärin kampus, Topeeka 47, A-rappu, Kauhajoki) 

Kauhajoella lukee tradenomin tutkintoa 32 opiskelijaa. He aloittivat opiskelu-urakkansa vuosi sitten. Samoja amk-

tutkintoon kuuluvia opintojaksoja voit opiskella myös Avoimen ammattikorkeakoulun opintoina (mutta ei koko 

tutkintoa). Niihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot hyväksytään osaksi 

tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi. Tämä sopii sinulle jos esim.:  

-Haluat lisätä osaamistasi työelämän tarpeisiin 

-Suunnittelet hakemista ammattikorkeakouluun tutkintoa suorittamaan  

-Haluat kehittää osaamistasi tai yleissivistystäsi sinua kiinnostavissa asioissa 

Tässä muutama linkki: 

– Ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu lomakkeella https://lomake.seamk.fi/lomakkeet/805/lomake.html 

– Opinnot maksavat 10 euroa/opintopiste yksittäin suoritettuna. Jos suoritat yli 15 opintopistettä lukukaudessa, 

sinun kannattaa maksaa lukukausimaksu 150 euroa 

– Avoimen AMKin opintoja voi katsoa http://ops.seamk.fi/avoinamk/  

– Lisätietoja Avoimen AMKin opinnoista ja polkuopinnoista saat sari.havulehto@seamk.fi  

KEVÄÄLLÄ 2018 KAUHAJOELLA MENEE VIELÄ: 

Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen, 2 op verkkokurssi 

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, 2 op verkkokurssi 

Yrityksen sopimukset ja velkavastuu, 3 op.  17.2. ja 24.3. klo 9-14 sekä 27.4. klo 17.15-21 

Kirjanpidon osaaja, 3 op.  10.3. klo 9-14 sekä 22.3. ja 13.4. klo 17.15-21 

Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö, 4 op. 12.4. ja 17.5. klo 17.15-21 

Liiketoiminnan digitalisaatio, 3 op. 14.4. klo 9-14 sekä 26.4. ja 18.5. klo 17.15-21 

 

Booking.com on maailman suurin majoitusvaraamo verkossa  

Haluatko laittaa majoituskohteesi tai osan huoneista/mökeistä varattavaksi palvelun kautta? 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 
• Vähintään 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  
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