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• 13.4.2023 klo 8-10 aamukahvit Valkoisessa Puussa Kauhajoella: Tervetuloa 1–3-
vuotiaat yritykset aamukahville! Tule verkostoitumaan ja pohtimaan yrittäjyyden 
alkuvuosien haasteita yhdessä. Lisäksi saat kolme vinkkiä liiketoimintasi 
vauhdittamiseen. SeAMKin väen lisäksi mukana on Carita Latikka Kauhajoen 
yrityspalveluista. Aamukahvit tarjoaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun Myrsky-hanke. 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Kauhajoen tilaisuuteen viimeistään ke 5.4. mennessä:  
Aamukahvit 1–3-vuotiaille yrityksille: Kauhajoki - SeAMK Projektit  

 
 

• 11.5.2023 klo 11-17 Seinäjoella: Tervetuloa tutustumaan SeAMKin palveluihin ja 
asiantuntijoihin avoimessa Open Campus yrityksille -tapahtumassa. Tapahtuma on 
avoin kaikille eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. 
Päivän aikana voit mm. tutustua SeAMKin yrityspalveluihin ja -yhteistyöhön sekä noin 
50 projektiin eri osaamisalueilta. Lisäksi voit kuunnella tietoiskuja ja case-esimerkkejä 
yritysyhteistyöstä tai verkostoitua SeAMKin asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. 
Päätapahtumapaikkana toimii SeAMK Kampuksen Frami F -rakennus osoitteessa 
Kampusranta 11, Seinäjoki. Päivän ohjelmaan sisältyy opastettuja 
tutustumiskäyntejä kampuksella sijaitseviin, yrityksille palveluita tarjoaviin 
laboratorioihin ja testausympäristöihin. Tilaisuuden järjestää TKI-
kumppanuusmallilla enemmän ja vaikuttavampaa TKI-toimintaa Etelä-Pohjanmaalle -
hanke. Lisätietoja: 
Open Campus yrityksille – kehittävää kumppanuutta SeAMKin kanssa | SeAMK.fi 

 
• Kiinnostaako etätyö- tai etäopiskelu ja siihen soveltuvat etätyötilat? Olen mukana 

Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina -hankkeessa. Katso etätyöpistekartta:  
Etätyöpistekartta - Kaikki etätyöpisteet Suomessa - Etätyötilat (etatyotilat.fi) 
 

• TKI-kumppanuusmallin kehittämiseen tähtäävä hanke on alkanut SeAMKissa.  
Hankkeen päätavoitteena on luoda TKI-kumppanuusmalli, jonka avulla voidaan lisätä 
korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaalla. Toimenpiteet 
kohdistuvat etenkin niihin yrityksiin ja toimijoihin, jotka eivät ole aikaisemmin TKI-
yhteistyötä tehneet korkeakoulujen kanssa. 
Uusien toimintamallien rakentamiseksi erillinen hankeaktivaattori kiertää alueen pk-
yrityksiä. Tapaamisissa aktivaattori käy läpi yrityksen kehittämistarpeita yhdessä 
yrityksen johdon kanssa ja etsii sopivia kehittämisratkaisuja. Näitä voivat olla 
esimerkiksi yhteiset kehittämisprojektit korkeakoulun kanssa tai opiskelijayhteistyön 
eri muodot. Aktivaattori auttaa myös lisäämään yritysten tietoisuutta korkeakoulujen 
tarjoamista tutkimusympäristöistä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.  
Lisätietoja: TKI-kumppanuusmallilla enemmän ja vaikuttavampaa TKI-toimintaa Etelä-
Pohjanmaalle -hankkeen aktivaattori Mika Koivupuisto (mika.koivupuisto@seamk.fi). 
Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR). 



• Rekrytoi opiskelija yritykseesi:   

Rekrytoi opiskelija | SeAMK.fi  
 

• Etsitkö opinnäytetyöntekijää:  

Opinnäytetyöt Seinäjoen ammattikorkeakoulussa | SeAMK.fi  
 

• SeAMK kevään yhteishakun hakuaika on 15.3.–30.3.2023. Katso lisää: 

Kevään 2023 toinen yhteishaku | SeAMK.fi  
 

• Muista myös SeAMK avoimen opintotarjonta: 

Avoin AMK -opinnot | SeAMK.fi  
 

• Pysy mukana menossa, tilaa SeAMK uutiskirje: 

https://www.seamk.fi/tilaa-uutiskirje/ 
 

 
Neuvon mielelläni lisää, ota rohkeasti yhteyttä! 

Iloista kevään odotusta! 
 

Janika Hautaviita 
Aluekehittäjä, KT 

SeAMK – Maakuntakorkeakoulu, Kauhajoki kampus 
Topeeka 47 H, 61800 Kauhajoki 

040 830 2023, janika.hautaviita@seamk.fi 
 
SeAMK Maakuntakorkeakoulu: 
https://www.seamk.fi/seamk-info/kampus/maakuntakorkeakoulu/ 
SeAMK tapahtumat: https://www.seamk.fi/tapahtuma/ 
SeAMK hanketapahtumat: https://projektit.seamk.fi/ 
 
 
 
 
 


