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Pälkäneen Vuoden Yrittäjä 2020
Pälkäneen Yrittäjien yrittäjäjuhlia ei järjestetty tänä vuonna, mutta Vuoden Yrittäjä haluttiin

ehdottomasti palkita, sillä erityisesti näinä haastavina aikoina yrittäjyys ansaitsee kaiken

mahdollisen positiivisen huomion.

Pälkäneen Yrittäjät palkitsi Vuoden Yrittäjänä Mika Eerolan, Sydän-Hämeen Safarit

Oy. Onnea Mika!

Mikan varsinainen palkitseminen meinasi jäädä tylsäksi pienen piirin kahvitteluksi

kunnantalolla - kunnes Mika ehdotti, että juhlitaan "työn merkeissä" eli mönkijäsafarilla!

Mikan johdolla vt. elinkeinojohtaja Heidi Loukiainen, Pirkanmaan Yrittäjien pj Janne

Vuorinen, Sydän-Hämeen lehden Ulla Tikka ja Pälkäneen Yrittäjien pj Lumia

Huhdanpää-Jais ajoivat hurjan hauskan lenkin Syrjänharjussa ja Myttäälän maisemissa

Safarien omalle kodalle, jossa iltaa vietettiin makkaran ja nokipannukahvin kera!

Erinomainen "yrittäjäjuhla" kerrassaan!

Kiitos Mikalle paitsi hauskasta illasta, myös pitkäjänteisestä työstä ja Pälkäneen

nostamisesta Suomen ja koko maailman kartalle jo parinkymmenen vuoden ajan!

Kuvassa vasemmalta oikealle Mika, Janne, Lumia ja Heidi.
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K-etu jäsenkortilla Pirkanmaalla
Oletko jo huomannut Pirkanmaan alueen uuden K-edun? Pirkanmaan alueella monet

yrittäjävetoiset K-Supermarket-, K-Market-, Neste K -, K-Rauta- ja KooKenkä-kauppiaat

tarjoavat Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille tuotteitaan etuhintaan!

Pälkäneellä mukana ovat toistaiseksi kaikki K-kaupat: K-Market Järvikansa,

K-Supermarket Pälkäne ja K-Rauta Pälkäne

Näytä Suomen Yrittäjien jäsenkorttisi heti kassalle tullessasi. Edun saat seuraavista

toimipaikoista näyttämällä kassalla Yrittäjien jäsenkorttia (tavallista muovikorttia tai

puhelimessa olevaa mobiilikorttia): Alennusta ei myönnetä jälkikäteen. Etua ei voi yhdistää

muihin alennuksiin.

K-Marketissa ja K-Supermarketissa saat alennusta 5% ostoksistasi (tietyin

rajoituksin, Plussat päälle) ja K-Raudassa 0-10% (ei Plussaa)

Kannattaa siis nyt keskittää ostokset oman kylän yrittäjän K-kauppaan!

Tarkat tiedot muista Pirkanmaan osallistuvista K-ryhmän liikkeistä ja etujen rajoitukset

löydät Pirkanmaan Yrittäjien sivuilta.

Yrityskierroksia Pälkäneellä - sinunkin
yrityksessäsi?
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Elinkeinojohtaja Heidi Loukiainen on aloittanut yrittäjiin tutustumisen vauhdilla - kaksi

yrityskierrosta on jo tehty ja uusia on suunnitteilla! Viimeksi tehtiin Kankaanmaan yrityksiin

tutustumiskierros Pälkäneen Yrittäjien johdolla (kuvassa olemme visiitillä K-Raudassa,

vasemmalta Teemu Järvenpää, Heidi Loukiainen, Lumia Huhdanpää-Jais, Virpi Pohjola,

Tomi Järvenpää), lokakuussa poikettiin Luopioisissa ja vähän Aitoossakin.

Haluaisitko sinäkin Heidin ja yrittäjäyhdistyksen edustuksen käymään yrityksessäsi?

Vinkkaa meille, niin otetaan sinut mukaan tuleville kierroksille!

Heti seuraavan aamukahvitilaisuuden 9.12. jälkeen Heidi ja Luopioisten pj Sari Päätalo

lähtevät kierrokselle Kukkian ympäri. Haluatko kutsua meidät kylään yritykseesi? Laita

viestiä luopioisten@yrittajat.fi

Pälkäneen seuraava kiekka toivottavasti ennen joulua ja lisää sitten alkuvuodesta. Laita

viestiä palkaneen@yrittajat.fi, jos haluat meidät kylään!

Joulunajan tapahtumia
Me teemme yhdessä hyvän joulun!

Pälkäneen kylissä on vahvaa yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa. Käyttämällä paikallisia

palveluja rakennamme parempia ja vahvempia kyliä, jotka houkuttelevat jatkossakin uusia

asukkaita, yrittäjiä ja toimijoita. Me yrittäjät ja luotsaamamme yritykset olemme myös

kuntalaisia - vedetään yhtä köyttä, kotiinpäin!

Luopioisten Yrittäjien perinteinen Sydän-Hämeen Lehden joulunavausliite julkaistiin ke

25.11. Joulupalloista tuli tänä vuonna sinkkutalojen inspiroimana joulutaloja. Lämmin kiitos

kaikille mukaan lähteneille yrittäjille ja yhteisöille. 

Luopioisissa joulu avataan la 28.11. Torilla on torikauppiaiden lisäksi ainakin kirkonkylän

koulun oppilaiden joulukoju. Torikuusen valot syttyvät klo 12 ja kuulemme yrittäjien ja

seurakunnan tervehdyksen. Pytingin kahvila aukeaa klo 10 ja yläkerrassa voi tutustua

Muodonmuutoksia ry:n myyntinäyttelyyn. Mikkolan Navetalla on tarjolla joulupuuroa ja

Rautajärven tiernapojat esiintyvät klo 13.30.

Rautajärven joulua avataan la 28.11. Elotähkän joululounaalla ja su 29.11. Rautahovin

joulumyyjäisissä, jossa mukana mm. tiernapojat, alpakoita ja puurobuffet.

Aitoossa kyläyhdistys avaa joulun su 29.11. klo 16, jolloin syttyvät valot joulukuuseen ja

Pysäkin jouluisiin ikkunoihin. Glögitarjoilu joululaulujen kera.

Koko kunnan iItsenäisyyspäivän juhlaa vietetään tänä vuonna Laitikkalassa,

Kauppakulmalla (Kuisemantie 41). Ohjelmassa yhdessäoloa nuotion, musiikin ja

maukkaan tarjoilun äärellä. Lisätään valoa pimeään! Tapahtuma alkaa klo 14 ja päivähän

on 6.12.
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Valokuituverkko mahdollistaa ja puhuttaa
Pälkäneen Valokuitu on ollut viime aikoina keskustelun aiheena niin valtuustossa,

somessa kuin lehdissäkin. Fakta on ja pysyy, että runkoverkko valmistuu aivan pian ja

meillä on Pälkäneellä sitten lähes koko pitäjän kattava valokuituverkko, mikä on Suomen

mittakaavassa todella iso asia, myös yrittäjyyden kannalta.

Valokuitu mahdollistaa monipuolisen yrittäjyyden koko Pälkäneellä. Kuten

tilitoimistoyrittäjä Jaana Jokinen lehdessäkin kirjoitti: "On pienen kunnan erittäin

kunnioitettava suoritus rakentaa valokuituverkko, joka ulottuu tänne kunnan perimmäisen

kolkan pikkukyläänkin. Tämä on parhaasta päästä toimintaa edistämään maaseudun

elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä sekä turvallista, toimivaa ja yhteisöllistä työskentelyä,

asumista ja vapaa-aikaa."

Jos valokuituasiat ovat yrityksessäsi vielä mietinnässä, kannattaa tutustua aiheeseen ja

ottaa vaikka yhteyttä uuteen myyntikoordinaattoriin Jani Palokankaaseen, puh. 050 434

7858 ja mail jani.palokangas@palkaneenvalokuitu.fi

Lisää infoa valokuidun omilta sivuilta www.palkaneenvalokuitu.fi

HUB Kukkiatalo palvelee
HUB Kukkiatalo on mainio paikka yrityksesi edustuskäyttöön ja asiakastapaamisiin.

Käytettävissä neuvotteluhuone, jossa on täydellinen av-varustus myös etätapaamisiin.
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Hinta 30 €/kerta. Voit hankkia 400 € vuosikortin, jolla voit käyttää neuvotteluhuonetta aina

tarvittaessa vuoden ajan ja voit varata huoneen käyttöösi helposti suoraan omasta

kalenterista.

Ota yhteytta puh 0400 513 664 tai sähköpostilla hub.kukkiatalo@visitkukkia.fi

Terveiset Pälkäneen Yrittäjien
syyskokouksesta
Pälkäneen Yrittäjien syyskokous pidettiin 19.11. ensimmäistä kertaa täysin etänä. Kokous

sujui hyvin: toimintasuunnitelma ja budjetti saatiin hyväksyttyä ja myös hallitusvalinnat

ensi vuodelle tehtiin.Toimintasuunnitelma päivittyy pian Pälkäneen Yrittäjien nettisivuille. 

Hallituksen jäseniksi valittiin uusina Teemu Järvenpää ja Kirsi Urkko. Noora Rosberg, 

Virpi Pohjola, Sanna Hämäläinen, Jukka Kittilä ja Satu Ukkonen jatkavat edelleen.

Varajäseniksi valittiin Sinikka Ignatius ja Sirkku Nevaranta. Puheenjohtajana jatkaa

Lumia Huhdanpää-Jais.

Kiitos kaikille osallistuneille ja intoa työhön kaikki hallitukseen valitut!
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Pysy kartalla ja osallistu!
Uutiskirjeemme, jota nytkin luet, ilmestyy säännöllisesti. Kannattaa siis myös seurata

Luopioisten ja Pälkäneen yhdistyksiä Facebookissa sekä Hyvinvointihankkeen

Facebookia Muista myös ryhmä Sydän-Hämeen Yrittäjät Facebookissa. Instagramin

puolella kannattaa ottaa seudun yhteinen tili Sydän-Hämeen Yrittäjät seurantaan.

Viestiä voi aina laittaa myös s-postilla

• luopioisten@yrittajat.fi

• palkaneen@yrittajat.fi

joita yhdistysten puheenjohtajat lukevat päivittäin.

Ei ole yhdistystä ilman sen jäseniä, joten älä epäröi otta yhteyttä, osallistua toimintaan ja

kertoa kantasi asioihin. Vain aktiivinen yrittäjä ja aktiivinen yrittäjäyhdistys voi oikeasti

vaikuttaa alueensa asihin!

Tulevia tapahtumia

• Luopioisten joulunavaus la 28.11.

• Luopioisten Yrittäjien vuosikokous on maanantaina 30.11. klo 18 HUB Kukkiatalolla.

Kokoukseen on tullut jäsenille kutsu sähköpostilla. Osallistua voi myös etänä Teamsin

kautta. Tervetuloa!

• Yrittäjän joulupuuro ja -kahvit to 10.12. klo 9 Elotähkässä. Kirsi Oesch esittelee

Torppakylä -hanketta. Vt elinkeinojohtaja Heidi Loukiainen kertoo ajankohtaisista

asioista. Ohjelma täydentyy lähempänä ajankohtaa.

• Hyvinvointihankkeen tapahtumat: hyvinvointihanke.fi

OSALLISTU YRITTÄJÄKESKUSTELUUN
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© Pälkäneen ja

Luopioisten Yrittäjät

luopioisten@yrittajat.fi

palkaneen@yrittajat.fi

Tämä on Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien

yhteinen, jäsenyrityksilleen lähettämä uutiskirje.

Vastaanottajatiedot perustuvat jäsenrekisteriin. Voit

muokata markkinointi- ja viestintäasetuksiasi

jäsenportaalissamme.

Tutustu jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen.
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