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2019 - Vaalien vuosi
Hyvä Mouhijärven Yrittäjä!
Eduskuntavaalit 14.4., Europarlamenttivaalit 26.5., ja – mahdollisesti - Suomen
ensimmäiset maakuntavaalit syksyllä. Tästä tuleekin merkityksellinen vuosi kaikille
suomalaisille, eikä vähiten yrittäjille.
Joulukuussa hallitus sai kuin saikin eduskunnan hyväksynnän
irtisanomislakiesitykselleen, joka helpottaa irtisanomista henkilöperusteisin syin
pienissä yrityksissä. Suomen Yrittäjät on vakuuttunut siitä, että lakimuutos
madaltaa työllistämisen kynnystä pienyrityksissä ja näin kannustaa uusien
työpaikkojen luomisessa. Kuitenkin SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa,
että työmarkkinoiden uudistamisessa ollaan vielä alkutekijöissä, joten seuraavalle
hallitukselle jääkin paljon tekemistä.
Lisäksi kansantalouden kasvun ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin tänä
vuonna, eikä nousua liene odotettavissa lähivuosina väestön ikääntymisen ja
alhaisen syntyvyyden vuoksi. Politiikojen ja taloustieteilijöiden mukaan paras
ratkaisu väestön vinoutuneeseen ikärakenteeseen olisi syntyvyyden nostaminen.
Mutta mitä todennäköisimmin suomalaiset jatkavat lasten hankkimista omaksi
ilokseen eikä muiden mieliksi.
Haasteista huolimatta Sastamalassa juhlaputki jatkuu. Mouhijärven Yrittäjien 40vsekä Pirkanmaan Yrittäjien 80v-taivalten jatkoksi juhlitaan pitkin vuotta 10 vuotta
täyttänyttä Sastamalan kaupunkia. Kaupunki on haastanut sastamalalaiset yhteisöt
miettimään, miten juhlistaa vuotta. Meillä Mouhijärveläisillä on hyvä syy vastata
haasteeseen, koska kuntaliitoksen myötä kehitys alueellamme on ollut suotuisaa
vaikkakin epätasaista.
Mouhijärven yrittäjäyhdistyksen tiimoilta ohjelman suunnittelu vasta käynnistyy,
joten vielä ehdit vaikuttaa toimintaan. Juuri jäsenen ehdotuksesta on lähdetty
järjestämään Facebook-markkinointikoulutusta, joka pidetään 13.2. Häijään
Nesteellä klo 17-21. Koulutuksesta peritään kohtuullinen osallistujamaksu.
Erillinen kutsu saapuu sähköpostitse. Niin ikään jäsenen aloitteesta aiomme
järjestää keväämmällä koulutusta työnantajan oikeuksista. Puheenjohtajan
aamukahvit juodaan kuten aikaisimpina vuosina, välillä toki vaihteeksi illalla. Ketä
sinä haluat kuulla vierailevana puhujana? Mitkä aiheet mietityttävät tällä
hetkellä? Otamme ehdotuksia mielellämme vastaan.
Yhdistyksen www-sivujen perusteellinen uudistaminen on myös käynnissä. Omat
sivumme on nyt linkitetty Suomen Yrittäjien sivustoon, jotta jäsenemme pääsevät
kätevästi seuraamaan yrittäjille suunnattuja uutisia ja tapahtumia ympäri maata.
Samalla meidän Mouhijärven Yrittäjien asioista voidaan helposti tiedottaa
laajemmin. Käy tutustumassa sivuihin osoitteessa mouhijarvenyrittajat.fi. Sivuille ei
ole vielä ehditty luoda paljoakaan uutta sisältöä, joten ota yhteyttä ja ehdota, mitä
Mouhijärven Yrittäjistä kannattaa kertoa suurelle yleisölle.
Kaikki ehdotukset, odotukset ja toivomukset tulevan vuoden toiminnalle otetaan
vastaan kuulevin korvin. Osallistu ja vaikuta!
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