Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

AJANKOHTAISTIEDOTE
20.10.2018

ylojarven@yrittajat.fi

www.yrittajat.fi/ylojarvi

www.facebook.com/yrittajat

Yhteistyöllä lasten asialla
JHL:n ensiviikon lakon vaikutukset ovat merkittävät Ylöjärven kouluissa ja
päiväkodeissa. Maanantaina ja tiistaina lakko vaikuttaa koulu- ja
päiväkotiruokailuun. Koteihin on 19.10. mennyt viesti omien eväiden mukaan
ottamisesta.

Yrittäjien ja yritysten yhteistyönä pyrimme tarjoamaan oppilaille ja päiväkotilapsille
grillimakkaraa ja leipää sekä mahdollisesti tripin maanantaina 22.10 klo 10.3012.00. Talkoisiin tarvitsemme talkooväkeä. Olisimme kiitollisia, jos yrityksesi voisi
osallistua tapahtumaan joko talkooväellä tai mahdollisesti osallistumalla
kustannuksiin.

Tällä hetkellä talkooväkeä tarvittaisiin vielä näihin toimipisteisiin:
- Kalliorinteen päiväkoti Asuntilassa
- Siivikkalan koulu ja päiväkoti
- Vahannan koulu ja päiväkoti
- Mutalan koulu
Mikäli olisit valmis osallistumaan johonkin muuhun toimipisteeseen, niin laita asiasta
viestiä. Jokaisessa toimipisteessä olisi hyvä olla vähintään kolme ihmistä, mutta
enemmänkin saa toki olla. Paikalla tulisi olla hieman aikaisemmin, jotta saamme
paikan valmiiksi lapsille.
Ota yhteyttä tai laita viesti Riikka Salakarille p.0400 – 537 606 sunnuntaihin klo 12
mennessä. Jos sinulla on lainata grilliä, niin ilmoitathan myös siitä.

Tämä on iso ponnistus, missä toivottavasti onnistumme. Olethan mukana!

Yrittäjäjuhlien sponsorit
Vuoden Yrittäjäjuhlaa ovat tukemassa alla olevat sponsorit!
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Yhtymä-Tahlo Oy
Teemme monipuolisesti kaikki maanrakennustyöt, niin teiden kuin talorakentamisen
kaivinkonetyöt. Erikoisosaamistamme ovat omakotitalojen pohjarakentaminen sekä
mm. teiden kunnostus. Kuljetuksia varten löytyy erittäin monipuolinen kalusto.
Palvelemme vankalla ammattitaidolla ja kokemuksella koko Pirkanmaan alueella.

RH-Optimointi
Rh-optimointi Oy on vuodesta 2003 toiminut pääasiassa PK- yritysten edunvalvojana
vakuutusasioissa. Asiantuntemus keskittyy yritysten vahinko-, tapaturma- ja
työeläkevakuutuksiin. Asiakkaina on yrityksiä eri puolilta Suomea.
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Vehree mainostoimisto
Vehree on Nokialla toimiva mainostoimisto, joka tarjoaa mainostoimistopalveluita
digitaaliseen ja painettuun mediaan. Kun tarvitset yrityksellesi logon, nettisivut,
esitteen tai muita markkinointimateriaaleja, ja arvostat mutkatonta palvelua,
ympäristöystävällistä toimintaa sekä edullista hinnoittelua, valintasi on Vehree
mainostoimisto.
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Sorvaamo Niemenmaa Oy
Laatu, joustavuus, toimitusvarmuus – palvelulupauksemme asiakkalle!
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Remeo Oy
Remeo Oy on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Yhdessä asiakkaidemme
kanssa kehitämme uusia ratkaisuja, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön,
huomisen raaka-aineiksi. Työllistämme 330 ammattilaista 14 paikkakunnalla ja
kahdeksassa kierrätys- ja hyötykäyttömateriaaleja käsittelevässä laitoksessa.
www.remeo.fi
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Ylöjärven Tilauskukka
Ylöjärven tilauskukka palvelee asiakkaitaan kaikissa kukka-asioissa. Palvelemme
niin yksityisiä yrityksiä kuin yhteisöjäkin. Toimitamme kukkatilaukset sovittuun
osoitteeseen veloituksetta 20 kilometrin säteellä Ylöjärven Soppeenmäestä.
Toimitukset kauemmaksi sopimuksen mukaan.
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Ota yhteyttä uusi jäsen - tule nähdyksi
Esittelemme lyhyesti uusia jäseniä jäsentiedotteissamme. Jos haluat mukaan
esittelyyn, laita tiedot sähköpostilla jaana.jarvinen@simetra.fi.
Laajempaa esittelyä varten voit ostaa mainostilaa jäsentiedotteesta tai
yhdistyksemme nettisivuilta. Kysy lisätietoja jaana.jarvinen@simetra.fi.

Tapahtumakalenteri 2018
la
Vuoden Yrittäjäjuhla klo 17 alkaen Avant Tecnolla
27.10.2018
pe
9.11.2018

Seudullinen Roadshow klo 12-17

ti
Yritysmyönteinen Ylöjärvi –muutosvalmennus kaupungin esimiehille ja
27.11.2018 jäsenistölle klo 13:45-16 Valon auditorio
la
1.12.2018

Pirkanmaan Yrittäjien 80-vuotisjuhla

pe
JOKONY saunailta klo 17-24, Sauna Lielahti, Taninkatu 7, hinta 10€.
21.12.2018
pe
18.1.2019

Perinteinen hohtokeilaus

Näkyvyyttä yrityksellesi?
Osta omalle mainoksellesi tilaa jäsentiedotteesta ja/tai kotisivuiltamme. Lähetä
tilaus tai kysy lisätietoja, Jaana Järvinen jaana.jarvinen@simetra.fi.

Laskutusosoite
Verkkolaskut:
003711028834

ITELFIHH

Paperilaskut:
Ylöjärven Yrittäjät ry
PL 28, 33471 Ylöjärvi

Jäsentiedot ajan tasalla?
Muistathan käydä päivittämässä yrityksesi jäsenrekisteritiedot
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Tietoa uutiskirjeestä
© Ylöjärven Yrittäjät

Tämä on Ylöjärven Yrittäjien uutiskirje.
Vastaanottajatiedot perustuvat jäsenrekisteriin.

ylojarven@yrittajat.fi
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