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Hyvättyläntie 2, 21420 LIETO, puh. 02 4893 400,
kimmo.lahtinen@k-supermarket.fi

Palvelemme arkisin 7–21, la 8–21, su 10–21

Tarjoukset voimassa TI-KE 15.–16.1. ellei toisin mainita.

L I E T O R I

SYÖ KALAA 2 KERTAA VIIKOSSA
PLO

1299250

Marli
SMOOTHIET

2,5 dl (5,-/l)

Yksittäin 1,75/prk

Tuore Suomi
KIRJOLOHI
kokonaisena   fileointi ti 11–18

899RS

Suomalainen
POSSUN
LIHASUIKALE
maustamaton

499
KG

Tuore norjalainen

MERILOHI
kokonaisena

Fileointi tiistaina 11–18

KG

Löfbergs

KAHVIT
400-500 g (8,33-6,67/kg)

myös papukahvit     Yksittäin 3,79/pkt

1000

Tuore
suomalainen
MADE
kokonaisena

ERÄ!

KG

KG

599
KPL799

PKT3

Suomalainen
POSSUN
POTKA

599
KG

Kuuma grillattu

BROILERI
kokonaisena

ERÄ!

ERÄ!

ERÄ!

PRK2

ERÄ!

ERÄ!

1599

Tuore
suomalainen
KUHA
kokonaisena

ERÄ!

KG

ERÄ!

499
KG

Suomalainen
POSSUN
KYLKI

499
KG

Suomalainen
POSSUN
LAPA ja
ETUSELKÄ

ERÄ!

ERÄ!

ERÄ!

Liedon Yrittäjät ehdolla vuoden  
parhaaksi yrittäjäyhdistykseksi
LIETO
RAULI ALA-KARVIA
Suomen Yrittäjät palkitsee vuosittain parhaita 
yrittäjäyhdistyksiä kahdeksassa eri kategorias-
sa. Liedon Yrittäjät on ehdolla parhaaksi paikal-
lisyhdistykseksi 200—500 jäsenyrityksen kate-
goriassa.

Liedon Yrittäjien hyvä yhteistyö Liedon 
kunnan kanssa näkyy muun muassa keskus-
tan kaavoituksessa, omistajanvaihdoksissa ja 
matkailun edistämisessä. Alueen yritysten työ-
voimapulaan on vastattu tehotiedottamisella 
oppisopimuskoulutuksesta sekä rekrytointita-
pahtumilla.

Liedon kanssa 200—500 jäsenyrityksen ka-
tegoriassa voitosta kisaavat Hollolan Yrittäjät, 
Imatran Seudun Yrittäjät, Savonlinnan Seudun 
Yrittäjät ja Tornion Yrittäjät.

Jäsenmäärän 
kasvu rivakkaa

Liedon Yrittäjien jäsenmäärä viime vuoden 
alussa oli 358 yritystä. Elisen tilanteen mukaan 
yhdistykseen kuuluu 425 lietolaista yritystä.

—Vuonna 2018 uusia jäsenyrityksiä liittyi 
mukaan 95, kertoo Liedon Yrittäjien puheen-
johtaja Timo Kuukasjärvi.

Hän muistuttaa, että Liedossa on tehty hyvää 
työtä yrittämisen edellytysten ja yrityksille tär-
keiden asioiden parissa jo pitkään.

—Yrittäjäyhdistys täyttää tänä vuonna 70, 
joten siinä mielessä on mukavaa, että tällainen 
tunnustus tehdystä työstä tulee juuri nyt.

—Olemme yhdistyksenä pyrkineet olemaan 
aktiivisia monella tavalla. Jäsenistölle tarjotaan 
liikuntamahdollisuuksia, ajankohtaisia koulu-
tuksia ja tietoa tärkeistä asioista. Ongelmatilan-
teissa yritämme löytää apua joko omasta po-

rukasta tai sitten ohjaamme kysyjän Suomen 
Yrittäjien organisaatiossa eteenpäin, jotta hom-
ma saadaan ratkaistua.

Puheenjohtaja tähdentää, että oman kunnan 
alueella tärkeää on ylläpitää keskusteluyhteys 
Liedon kunnan päätöksentekoon. Monesti pää-
tökset, joita nyt mietitään ja valmistellaan, vai-
kuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja useasti moni-
en yritysten toimintaedellytyksiin.

—Tielinjaukset, liikenteen sujuvuus risteys-
alueilla, yritystoimintaan sopivien tonttien kaa-
voitus ja lupaprosessien nopeus ja jouhevuus 
ovat niitä asioita, joissa Lieto on onnistunut vii-
me vuosina kohtuullisen hyvin. Yrittäjäyhdis-
tys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan näissä 
asioissa, jotta alueella jo toimivien yritysten tar-
peet ja toiveet tulisivat kuulluksi.

Rekry-tapahtumalla 
apua työvoimapulaan

Tällä hetkellä alueen yrityksistä osalla on jo pu-
laa osaavasta työvoimasta.

—Olemme tyytyväisiä siihen, että Liedossa 
on kuntatasolla ymmärretty tämän ongelman 
vakavuus ja saatu aikaiseksi uusia tapoja, jolla ei 
pelkästään etsitä töitä työttömille työnhakijoil-
le vaan hyvää työvoimaa kasvaviin yrityksiin, 
Kuukasjärvi sanoo.

Tästä toiminnasta ehkä näkyvin esimerkki 
on nyt toista kertaa järjestettävä Rekry-tapah-
tuma Lietohallilla torstaina 24. tammikuuta.

—Yhteistyöllä asiat etenevät, ja yleinen 
asennoituminen yrittäjyyteen muuttuu posi-
tiivisemmaksi. Siksi yrittäjät ovat aktiivises-
ti mukana myös koulupuolella niin vierailuin, 
työharjoittelumahdollisuuksien tarjoajana kuin 
stipendienkin muodossa palkiten yritteliäitä 
opiskelijoita työstään, Kuukasjärvi toteaa.

Parhaat palkitaan
Vaikuttajafoorumissa

Ehdotuksia palkittaviksi yhdistyksiksi tuli Suo-
men Yrittäjiin ennätysmäärä.

—Yhdistyksissä eri puolilla Suomea toimi-
taan mahtavasti yrittäjyyden hyväksi. Esiin 
nousee monipuolista yrittäjien hyvinvoinnis-
ta huolehtimista, koulutusta, vaikuttavaa kun-

tayhteistyötä ja kaikkien kuntalaisten iloksi jär-
jestettyjä tapahtumia, järjestöjohtaja Hanna 
Hietala Suomen Yrittäjistä sanoo.

—Palkitsemisen kautta tätä tärkeää työtä 
saadaan tuoduksi esille, niin että kaikki voivat 
ottaa siitä mallia, Hietala sanoo.

Parhaat yhdistykset eri kategorioissa palki-
taan Vaikuttajafoorumissa lauantaina 1.2.2018 
Silja Europalla.

Samassa kategoriassa Hollolan Yrittäjät, Imatran Seudun Yrittäjät, Savonlinnan Seudun Yrittäjät ja Tornion Yrittäjät

n Liedon Yrittäjät on aktiivinen  monien muiden asioiden ohessa myös liikunnassa.


