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Suupohjan seutukunnan infolehti

teknologiaviikolla oppia
ja verkostoitumista.
Kauhajoen ensimmäistä teknologiaviikkoa vietettiin onnistuneesti loka-marraskuun vaihteessa. Viikolla juhlistettiin 10-vuotiasta teknologiakeskus Logistiaa.
Ohjelmassa oli useita tapahtumia, joka esittelevät Kauhajoen seudun mahdollisuuksia teknologia-alalla.
Teknologiakeskus Logistia on Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen teknologiakeskus ja se on 10 vuotta toiminut seudun elinkeinoelämän kehittämisen
keskuksena. Logistia on tärkeä kehittäjä myös materiaalikäsittelyalan yritysverkostossa.

Teknologiaviikon isoin tilaisuus oli MatchMetal-verkostoitumistapahtuma, joka keräsi Logistiaan yli 50 yrityksen edustajat kehittämään yhteistyö- ja alihankintasuhteitaan.
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teknologiaviikko juhlisti
10-vuotiasta Logistiaa.
Kauhajoen ensimmäinen teknologiaviikko alkoi maanantaina 31.10. Logistian
Avoimilla ovilla. Yleisö tutustui talon
yrityksiin ja kuuli tietoiskuja sosiaalisesta
mediasta ja videoneuvottelulaitteista.
Lukiolaisille ja aikuisopiskelijoille viestittiin teknologia-alan opiskelusta ja työmahdollisuuksista, kun Logistia-Instituutin kumppanit esittäytyivät. Puheenvuoroja pitivät Vaasan yliopiston teknillisen
tiedekunnan sekä Seinäjoen ja Vaasan
ammattikorkeakoulujen edustajat.

Professori Jorge Pinho de Sousa
Portugalista luennoi
Logistia-Instituutin juhlaseminaarissa
tuotannonohjauksesta ja logistiikasta.

Tiistaina 1.11. vuorossa oli LogistiaInstituutin juhlaseminaari, jossa aiheena
oli hightech-yrityksen tulevaisuuden
haasteet ja logistiikka. Puhujina olivat
mm. professori Petri Helo Vaasan yliopistosta, tohtori Sandor Ujvari Skövden yliopistosta Ruotsista ja professori
Jorge Pinho de Sousa Porton yliopistosta Portugalista. Professori Roger
Jiao Georgian teknologiainstituutista
piti videoluennon Yhdysvalloista käsin.
Seminaaripäivä päättyy vierailuihin Kauhajoen materiaalinkäsittelyalan yrityksissä Pesmel Oy:ssä, Pinomatic Oy:ssä ja
Antti Lindfors Oy:ssä.
Torstaina 3.11. Logistian tilat täyttyivät äärimmilleen, kun vuorossa oli
metallialan verkostoitumistapahtuma
MatchMetal Pohjanmaa-Österbotten.
Tapahtuma onnistui loistavasti, sillä
päivän aikana yli 50 yritystä verkottui
toisiinsa luoden uusia yhteistyösuhteita.
Teknologiakeskus Logistiassa pidetyssä

tapahtumassa järjestettiin yli 130 pikatreffiä yritysten kesken. Tavoitteena oli
lisätä yhteistyötä erityisesti päämiesten
ja alihankkijoiden välillä ja tavoitteessa
onnistuttiin erinomaisesti.
Yritykset tulivat tapahtumaan laajalta alueelta Etelä-Pohjanmaata ja
Pohjanmaata. Tilaisuuden järjestivät
yhteistyössä Kauhajoen seudun KOKO,
Suupohjan uudet toimialaytimet -hanke,
Kurikka uuteen nousuun -hanke sekä
Finnmet-yritysverkosto. Näillä alueilla
on yhteensä noin 400 metalliyritystä.
Verkostoitumistapahtumassa tehtiin
uudenlaista yhteistyötä ohi seutu- ja
kielirajojen.
Teknologiaviikon päätteeksi oli Suupohjan Ammatti-Instituutilla Avoimet ovet
torstaina ja perjantaina. Logistialla esittäytyi silloin Ammatti-Instituutin aikuiskoulutusosasto. Kauppaoppilaitoksella
esiteltiin oppisopimustarinoita nuorille
torstaina ja perjantaina. -tr

Vaasan ammattikorkeakoulun
opiskelijat kertoivat opintomahdollisuuksista Logistian Avoimien
ovien päivänä.

MatchMetal-verkostoitumistapahtuma keräsi teknologiakeskus Logistiaan 56 yritystä ja yli 100 henkeä.
Kuvat: Tiina Rantakoski
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Logistian Avoimissa ovissa
esittäytyivät Logistia-Instituutin
kumppanit, mm. Vaasan ammattikorkeakoulu.

MatchMetal-tapahtumassa Done
Logisticsin toimitusjohtaja Pekka
Soini korosti strategisten kumppanien tärkeyttä projektitalolle.

Logistia-Instituutin juhlaseminaarin lopuksi vierailtiin materiaalinkäsittelyalan yrityksissä. Toimitusjohtaja Iiro Valtonen (oik.) esitteli
Antti Lindfors Oy:tä.
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Kari Lampela (oik.) esittelee videoneuvottelulaitteita Suupohjan Ammatti-instituutilla. Teuvan yhteispalvelupisteellä Sami Sjöblom.

Suupohjassa kokeillaan
virtuaalineuvotteluja.
Suupohjassa kokeillaan seudullisesti
virtuaalineuvottelujen hyödyntämistä.
Kokeilu on tässä vaiheessa käynnissä
Kauhajoella ja Teuvalla. Pilotissa videoviestintäratkaisut on asennettu kiinteästi
viiteen eri pisteeseen. Videoneuvottelut
mahdollistavat uusia palveluita ja lisäävät alueen houkuttavuutta sekä asukkaille että yrityksille.
− Videoviestintäyhteyksiä kokeillaan
aluksi koulutuspuolella ja yrityspalveluissa sekä myöhemmin sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Koulutuspuolella
ollaan kokeilusta innoissaan, sillä vuorovaikutteinen videoviestintä tuo uusia
mahdollisuuksia esimerkiksi harvinaisempien kielten opetukseen tai musiikinopetuksessa harvinaisten instrumenttien
opetukseen. Myös etälääkäri- ja kotihoitopalvelut voivat olla mielenkiintoinen
kokeilu, toteaa KOKOn ohjelmapäällikkö
Timo Vesiluoma Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä.
Nikkarikeskus

Uusia palveluita
Virtuaalineuvotteluiden avulla maaseutumaiselle alueella voidaan tarjota sellaisia uusia palveluita, jotka muuten ovat
vain isojen kasvukeskusten ulottuvilla.
− Esimerkiksi alueella toimiville
yrityksille virtuaalineuvottelut tuovat
uusia mahdollisuuksia. Ne voivat hoitaa
asioitaan ja pitää kokouksia esimerkiksi
ulkomailla sijaitsevien asiakkaidensa
kanssa ilman, että tarvitsee matkustaa.
Videoneuvottelupalvelut lisäävät alueen
yritysten kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa myös asuinpaikkana. Kun palvelut
mahdollistavat esimerkiksi etätyön tekemisen, ei työn perässä tarvitse muuttaa,
kertoo hankkeessa konsulttina toiminut
Kari Lampela Corbo Oy:stä.
Tasokkaiden virtuaalineuvotteluratkaisujen edellytyksenä ovat nopeat tietoverkkoyhteydet.
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− Suupohjassa on avoin, huippunopea seudullinen kuituverkko, josta
moni muu voisi ottaa oppia. Nopea
tietoverkko mahdollistaa nykyaikaisten
palveluiden rakentamisen verkon päälle.
Kun yhteydet ovat kunnossa, on videoneuvottelukuva tasokasta ja viiveetöntä
eli luonnollista viestintää sen käyttäjille,
toteaa Suomen Ciscon julkishallinnon
myynnistä vastaava Janne Suominen.
Pilotti kestää puoli vuotta. Videoneuvottelulaitteet on asennettu Kauhajoen lukion luokkatilaan, Kauhajoen
Ammatti-instituutin luokkatilaan, Kauhajoen kauppaoppilaitoksen auditorioon,
Yrityspalvelupisteen neuvotteluhuoneeseen Logistiaan ja Teuvan yhteispalvelupisteeseen.
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Jemina Ala-harja aloitti
kv-koordinaattorina.
Kauhajoelta kotoisin oleva Jemina AlaHarja on aloittanut Suupohjan Kehittämisyhdistyksen ja Liiverin yhteisenä kvkoordinaattorina syyskuun alussa. Jeminan kv-koordinaattorin tehtävät liittyvät
Yhteistyöllä Eurooppaan -hankkeeseen.
Koko elämänsä Etelä-Pohjanmaalla viettäneelle 3-vuotiaan pojan äidille
kv-koordinaattorin tehtävät sopivat erinomaisesti.
– Kansainvälisyys ollut elämässäni
aina jollain tapaa läsnä, sillä minut on
adoptoitu Intiasta. Siksi olen luontaisesti
kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta, Jemina kertoo.
Kokemusta kansainvälisyyteen liittyvistä tehtävistä Jemina on ehtinyt kerryttää jo aiemminkin työskennellessään
muun muassa Unicefin vapaaehtoistyön
koordinaattorina Australian Sydneyssä
ja vastatessaan kansainvälisen konferenssin järjestelyistä Kauhajoella.
– On hienoa, että kasvavaa kiinnostusta kansainvälistymistä kohtaan on
selvästi nähtävissä myös näillä lakeuksilla, Jemina toteaa tyytyväisenä.
Jemina haluaakin rohkaista jokaista
ottamaan askeleen kohti kansainvälisyyttä.

Suupohjasta
esite
englanniksi.
Suupohjan seudusta ollaan parhaillaan tekemässä englanninkielistä
esitettä. Esite tehdään osana Yhteistyöllä Eurooppaan -hanketta.
Esite on yleisesite seudusta,
sen kehittämistoiminnasta, kärkialoista, elämäntavasta, kulttuurista
ja matkailusta.

Suupohja

– Tehtäväni on pyrkiä edistämään
sekä Suupohjan että Seinäjoen seudun alueiden kansainvälistymistä sekä
kansainvälisten hankkeiden syntymistä.
Pyrkimyksenä on myös lisätä paikallistoimijoiden osaamista kansainvälisellä
kentällä uusien kansainvälisten kontaktien, matkojen, koulutusten ja seminaarien kautta.
Jos esimerkiksi yhdistys, järjestö,
seura tai pienyritys kokee tarvetta kansainvälistymiseen, on mahdollisuuksia
monia.
– Kansainvälistyminen voi lähteä
liikkeelle esimerkiksi tutustumismatkasta, johon voi saada kehittämisyhdistykseltä 50 prosentin tuen. Jos kyseessä
on hanke, niin rahoitusta on mahdollisuus saada jopa 100 prosenttia. Kyseessä voi olla esimerkiksi yritysvierailu,
jossa vaihdetaan ideoita ja osaamista.
Vaikka kirkasta ideaa kansainvälistymisen oikeasta muodosta ei vielä olisikaan
mielessä, ei se ole suinkaan kansainvälistymisen esteenä. Voimme yhdessä
miettiä, mikä se voisi olla, joten ottakaa
rohkeasti yhteyttä, Jemina kehottaa.

Jemina Ala-Harja
jemina.ala-harja@sky.suupohja.fi
P. 040 5420 441

Henry Aholle Parranpeikko
Kirjailija Henry Aholle luovutettiin kolmas Parranpeikko tuotteliaasta ja tunnustetusta kirjallisesta työskentelystä. Palkinto luovutettiin Aholle tämän ja Anu Mäntylän
yhdessä kirjoittaman Kaksoissielut-romaanin julkaisutilaisuudessa.
Parranpeikko on palkinto, jonka Teuvan vapaa-ajanlautakunta ojentaa teuvalaiselle henkilölle tai ryhmälle, joka positiivisella tavalla tuo Teuvaa esille. Parranpeikon
suunnittelija ja tekijä on keramiikkataiteilija Ami Savomäki.
Aho on vuodesta 2008 lähtien julkaissut jo viisi teosta. Vanhan aseman salaisuus -nuortenromaaninsa hän sijoitti Teuvalle, Perälänkylän maisemiin. Kuluvana
syksynä Aho voitti Crime Time -kustantamon novellikilpailun ja pääsi BoD:n ja kirjastolehden Sanoja rakkaudesta -kirjoituskilpailussa 20 parhaan joukkoon.
– Sanoilla ja kielellä on kiistaton merkitys. Haluamme kiittää Ahoa vimmasta, jolla hän tarinoitaan lentoon siivittää, kiitteli vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä jakaessaan palkintoa yhdessä lautakunnan puheenjohtajan Pauli Nevalan kanssa. -tr

Real life
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Hyvinvointimessuilla pirettiin huolta.
Ravitsemus, liikunta ja terveys olivat
pääosassa hyvinvointimessuilla, jotka
pidettiin lokakuun lopussa Kauhajoen
koulukeskuksen liikuntahallissa. Pidä
ittestäs huolta -messut keräsivät paikalle
yhdistyksiä, asiantuntijoita ja muita toimijoita kertomaan hyvinvoinnista. Esillä
oli esimerkiksi tietoa liikuntamahdollisuuksista, hyvinvointipalveluista ja pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisystä.
Messut avasi ministeri Paula Risikko.
Liikuntahallissa kävi päivän aikana satoja kävijöitä, joita viihdyttivät myös Tyynen ja Martan show ja zumbaesitykset.
Erityisesti lapsia kiinnosti tasapaino- ja
temppurata.
Messut järjesti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Potku-hanke
yhdessä ja alueen kuntien kanssa.

Hyvinvointimessut keräsivät hyvin väkeä Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin. Martta ja Tyyne seurasivat oman esiintymisensä väliajalla zumbaesitystä (alla). Karijoen mäkyhyppääjät
ja cheerleaderit esittelivät harrastusmahdollisuuksia (vas.).
Temppurata kiinnosti lapsia (yllä). Kuvat: Tiina Rantakoski
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Henna Ahonen kulttuuriyhdistykseen
Syyskuun alusta Suupohjan alueen kulttuuririntamalle saatiin uusi vahvistus, kun
Henna Ahonen otti Suupohjan kulttuuriyhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävän
hoitaakseen. Jalasjärveltä kotoisin oleva Ahonen on opiskellut Lapin yliopistossa
Taiteiden tiedekunnassa audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmassa, johon hän on viimeistelemässä graduaan.
– Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry on valtakunnallisesti ainutlaatuinen osoitus siitä, miten
yhteistyötä voidaan tehdä yli kuntarajojen,
sanoo Henna Ahonen.
– Seudullista kehittämistä tehdään kaikilla
sektoreilla ja kulttuuri on luonnollisesti mukana näissä kuvioissa. Onkin erittäin tärkeää
panostaa kulttuuripalveluiden saatavuuteen
myös pienemmillä paikkakunnilla, Ahonen
jatkaa.
Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry:n jäseniä
ovat Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan
asukkaat. Kurikan Jurvan osalta jäsenyys
lakkaa vuoden lopussa. Yhdistyksen tärkein
tehtävä on tukea kuntien omaa kulttuuritoimintaa ja toimia yhteistyökumppanina seudun
yhdistysten kanssa.
Lisätietoja: www.suupohja.fi -> kulttuuri

Katso kuvia Flickeristä:
www.flickr.com/photos/trantakoski
-> Kauhajoen teknologiaviikko
-> Habitare-messut

Joukko pohjalaisia
kalustevalmistajia osallistui
Habitare-messuille.
Kuvassa kauhajokelaisen
Adean osasto.

Tutustu ajankohtaisiin:
www.suupohja.fi
-> uutiset
-> tapahtumat
www.suupohja.fi/sek
www.kauhajoenseutu.fi
www.logistia.net
www.foodpark.fi
www.sella.fi
www.suupohjankehittamisyhdistys.fi

Yhteystiedot:

Kunnat ja seudulliset toimijat
Isojoen kunta
Teollisuustie 1
64900 Isojoki
Puh. (06) 2413 5511
Faksi (06) 263 1317
S-posti: kunnanhallitus@isojoki.fi
Kotisivu: www.isojoki.fi
Karijoen kunta
Kristiinantie 3
64350 Karijoki
Puh. (06) 2413 5900
Faksi (06) 268 0674
S-posti: kunta@karijoki.fi
Kotisivu: www.karijoki.fi
Kauhajoen kaupunki
PL 500 (Hallintoaukio)
61801 Kauhajoki
Puh. (06) 2413 2000
Faksi (06) 2413 2009
S-posti: kirjaamo@kauhajoki.fi
Kotisivu: www.kauhajoki.fi
Kurikan kaupunki
PL 500 (Asematie 8)
61301 Kurikka
Jurvan palvelupiste
PL 5 (Koulutie 8)
66301 Jurva
Puh. (06) 451 3555
Faksi (06) 451 3777
S-posti: kurikan-kaupunki@kurikka.fi
Kotisivu: www.kurikka.fi
Teuvan kunta
Pl 25 (Porvarintie 26)
64700 Teuva
Puh. (06) 2413 4000
Fax. (06) 2413 4490
S-posti: kunta@teuva.fi
Kotisivu: www.teuva.fi
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
PL 112 (Teknologiapuisto 1)
61801 Kauhajoki
Puh. (06) 2413 3800
Faksi (06) 2413 3805
S-posti: sek@suupohja.fi
Kotisivu: www.suupohja.fi/sek
Kauhajoen seudun / Suupohjan KOKO
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
PL 112 (Teknologiapuisto 1)
61801 Kauhajoki
Puh. 040 525 7207
Faksi (06) 2413 3805
S-posti: timo.vesiluoma@suupohja.fi
Kotisivu: www.kauhajoenseutu.fi
Suupohjan Kehittämisyhdistys ry
Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
Puh. 020 7470 205
Faksi 020 7470 210
S-posti: paavo.mattila@sky.suupohja.fi
Kotisivu: www.suupohjankehittamisyhdistys.fi
Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry
Toiminnanjohtaja Henna Ahonen
Sipiläntie 3
64700 Teuva
Puh: 050 4679 503
S-posti: sukury@suupohja.fi
Kotisivu: www.suupohja.fi/kulttuuri
Suupohjan seutuviestintä
Seututiedottaja Tiina Rantakoski
LC Logistics Center Oy
Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
Puh. 040 757 2283
S-posti: tiina.rantakoski@suupohja.fi

