Lue selaimessa

Jäsenkirje
Tammikuu, 1/2021

Tässä jäsenkirjeessä mm.
Anjalankosken uusi puheenjohtaja esittäytyy
Koulutuksia jäsenillemme: Hankintakoulutus ja Tietoisku kustannustuki II
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Yrittäjä – lähde ehdolle
Kuntavaalit ovat yrittäjille tärkeät vaalit. Miksi?
Kunnissa päätetään monia asioita, jotka koskevat yrittäjiä. Kunta päättää mm.
elinkeinopolitiikasta, hankinnoista, joilla on suora konkreettinen vaikutus yrityksiin.
Yrittäjät ovat tyytyväisiä, kun kaavoitus ja luvitus toimii, vesihuolto, tiet, sähköverkko ja
nettiyhteydet pelaavat moitteettomasti. Ne tuovat kuntiin investointeja ja yrityksiä.
Hankinnat ovat yrittäjille tärkeä asia. Hankinnat kannattaa jakaa osiin, jotta erikokoiset
yritykset voivat osallistua niihin.
Korona-aika on tuonut muutoksen työnteon tapoihin. Etätyö on lisääntynyt.
Monipaikkainen työskentely on iso mahdollisuus paikkakunnille, joilla on paljon vapaaajan asuntoja tai potentiaalia niille.
Suomen Yrittäjät toimii jokaisessa suomalaisessa kunnassa. Yrittäjien kolmiportainen
malli, paikallistaso, aluetaso ja valtakunnallinen on ehdoton vahvuutemme. Erityisesti
kunnat ja yrittäjäyhdistykset muodostavat vahvan keskusteluparin.
Käymme lähiaikoina läpi Kymen yrittäjien ja paikallisyhdistysten kanssa kuntavaaleja,
jotta saamme ehdolle useita yrittäjiä. Yrittäjäjärjestö tukee kaikkia ehdolla olevia
yrittäjäehdokkaita.
Kannustan vahvasti, että moni yrittäjä ryhtyy ehdolle ja hoitamaan kunnassa yrittäjien
asioita.
Kari Jääskeläinen
Aluejohtaja

Mirko Antikainen on
Anjalankosken
Yrittäjien uusi
puheenjohtaja
Tänä vuonna esittelemme
jäsenkirjeissämme paikallisyhdistysten
puheenjohtajat. Ensimmäisenä on
vuorossa Anjalankosken Yrittäjien uusi
puheenjohtaja, Mirko Antikainen.
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Kuka olet ja mikä on yrityksesi?
Mirko Antikainen, kauppias K-Supermarket Ykköstori ja K-Market Anjala.
Kuinka kauan olet ollut mukana yrittäjäjärjestössä? Entä puheenjohtajana?
Koska olet vasta aloittanut niin kerro vähän mietteitä asiasta.
1/2 vuotta olen ollut yrittäjäjärjestössä mukana. Puheenjohtajana haluan olla siksi, että
pystyn vaikuttamaan asioihin ja kertoa näkemykseni kuuluvammin. Haluan kehittää
yrittäjien asemaa ja mahdollistaa uusien yrityksien tulon alueelle.
Mikä on parasta omassa paikallisyhdistyksessä? Miksi kannattaa tulla mukaan
Yrittäjäjärjestöön?
Saan varmasti vertaistukea ja tietoa alueella toimimisesta, etuja tietysti kortin takia,
mutta tärkein on verkosto, johon kuulua yli oman alan rajojen, helpompi lähestyä toisen
alan yritystä ja keskustella asioista.
Mitä teet vapaa-ajalla?
Perheeni asuu Espoossa, joten vapaa-aika kuluu perheen parissa ja koiran kanssa
touhutessa. Harrastuksia on metsästys, mölkyn pelaaminen sekä kuntosali.
Mitä odotat vuodelta 2021?
Koronan loppumista ja elämän normaaliksi muuttumista. Vahvaa tekemistä yrittäjänä ja
saada uusia yrittäjä ystäviä ja mahdollista yhteistyötä heidän kanssaan.
Tässä juttusarjassa esittelemme paik allisyhdistysten puheenjohtajat. Seuraavassa
jäsenk irjeessä esittelemme Haminan Yrittäjien puheenjohtaja Nina Nylundin.

Uudet jäsenet www-sivuillemme
Tänä vuonna alamme listaamaan uusia liittyneitä jäseniä www-sivuillemme, jotka siihen
antavat luvan. Löydät sivuilta aina edellisenä kuukautena liittyneet jäsenet. Tutustu
muihin jäsenyrittäjiin ja verkostoidu! Tutustu yrityksiin ja yrittäjiin täällä!

Jäseneltä jäsenelle
Tarjoatko jäsenetuja muille jäsenyrittäjille? Kymen Yrittäjien alueen jäsenet voivat
ilmoittaa Kymen Yrittäjien www-sivulla maksuttomasti tarjoamistaan eduistaan,
palveluistaan ja tarjouksistaan muille jäsenille. Jäsenien oma kauppa- ja
verkostoitumispaikka on rahanarvoinen jäsenetu!
LUE LISÄÄ >>
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Koulutuksia jäsenillemme:
Tule mukaan hyödyllisiin, ajankohtaisiin ja maksuttomiin koulutuksiimme!
Hankintakoulutus
Aika: ti 2.2.2021 kello 17.00-19.00
- Kuinka yrittäjät voivat osallistua julkisiin hankintoihin?
- Mitä yrittäjien kannattaa tietää julkista hankinnoista?
- Mitä hankintoja on tulossa?
ILMOITTAUDU MUKAAN TÄÄLTÄ ⟩
Tietoisku kustannustuki II
Aika: 3.2.2021 kello 10:00
Etäkoulutus
Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja
maksuttoman tietoiskun kustannustuesta, joka on haussa helmikuun loppuun saakka.
Tietoiskun aikana saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin:
- Kuka tukea voi saada?
- Mitkä ovat hakemisen kriteerit ja mihin tukea voi saada?
- Miten hakeminen tapahtuu?
- Mitä minun tulee huomioida hakulomaketta täyttäessäni?
Puhujana Tuomo Yliluoma Valtiokonttorista. Tietoiskun aikana on mahdolista esittä
kysymyksiä kirjallisesti.
ILMOITTAUDU MUKAAN TÄÄLTÄ ⟩
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Yhteistyössä: Elisa

Ajankohtaisilla jäseneduilla uuteen vuoteen
Viime vuosi toi mukanaan yleistyneen etätyön. Elisan vuoden 2021 edut Yrittäjien
jäsenille takaavat tehokkaan ja turvallisen työskentelyn.
Polkaise etätyövuosi käyntiin tammikuun laite-eduilla: Insmat Saana BTH-600 ANC vastamelukuulokkeet alk. 3,31 €/kk, kokonaishinta 119 € tai Apple MacBook Air 13
(2020) alk. 25,28 €/kk, kokonaishinta 910 €!
Suojaat yrityksesi verkkoyhteydet älykkäällä Yritysliittymän palomuuripalvelulla, jonka
saat huikealla 50 %:n alennuksella maaliskuun loppuun asti.
Muista myös tutut 5G-puhelinliittymä- ja mobiililaajakaistaedut: Yrittäjien jäsenet
saavat ne Elisan parhaaseen hintaan!
LUE LISÄÄ JA KATSO MUUT JÄSENEDUT >>

OSALLISTU YRITTÄJÄKESKUSTELUUN

© Kymen Yrittäjät
puhelin 0440 124 190
Käsityöläiskatu 4, 4. krs
45100 KOUVOLA
kymi@yrittajat.fi

Tietoa jäsenkirjeestä:
Tämä on Kymen Yrittäjien jäsenkirje.
Vastaanottajatiedot perustuvat jäsenrekisteriin.
Jos et halua jäsenkirjettä jatkossa, käy
päivittämässä yrityksesi jäsenrekisteritiedot.
Jos olet sidosryhmän edustaja ja et halua kirjettä,
ota yhteys sähköpostitse kymi@yrittajat.fi.
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