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Tervetuloa Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien uutiskirjeen pariin!

Sisällysluettelo
Kylät, kuntavaalit ja kesä! Lue lisää

Avoimet kylät, kyläkauppapäivä ja kesänavaus Lue lisää

Yhteinen Pälkäne -hanke saa rahoitusta! Lue lisää

Hub Harjutuuli siitä tuli (+ tarjouspyyntö) Lue lisää

Tulevia tapahtumia Lue lisää

Yrittäjyyskurssi kiinnostaa lukiolla Lue lisää

Pysy kartalla Lue lisää

Tulevat tapahtumat Lue lisää

Kylät, kuntavaalit ja kesä!
Ensi viikonloppuna tapahtuu. Lauantaina Avoimet kylät -tapahtumaa vietetään ympäri

Pälkänettä ja Luopioisten kesänavaus nivoutuu siihen luontevasti. Sunnuntaina onkin

sitten vaalipäivä! Pidetään peukkuja kaikille yrittäjäehdokkaille puolueesta riippumatta ja

äänestetään oman omantunnon mukaan. Vain yhteistyöllä seutumme elinvoima nousee, ja

yhdessä siellä valtuustossakin asioista päätetään, vaikka usein ollaan asioista vahvastikin

eri mieltä.

Kesälle on suunnitteilla monenlaista mukavaa - luepa paikalliset kuulumiset tästä
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kirjeestä.

Sellainen vinkki vielä, että Pälkäneen matkailuinfopisteisiin saa tuoda

markkinointimateriaalia, esim. esitteitä tai käyntikortteja varsinkin, jos tarjoat palveluita

joita matkailijat voisivat käyttää. Pisteethän löytyvät

• Taukopaikka Aapiskukosta os. Tervapirtintie 7, 36600 Pälkäne

• Nuijantalolta, os. Onkkaalantie 102, 36600 Pälkäne

• Mikkolan Pytingiltä os. Museotie 1, 36760 Luopioinen

Oikein hyvää kesää ja juhannustakin jo!

Toivovat Lumia & Sari /  Pälkäneen & Luopioisten Yrittäjät

Avoimet kylät ja kyläkaupat, saunailta ja yrittäjyyskurssi - Luopioisten ja... https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/140246374-0c8e5f9f45c59ee6950b...

2 / 9 19.9.2021 klo 14.42



Avoimet kylät, kyläkauppapäivä ja
kesänavaus Luopioisissa
Ensi lauantaina 12.6. järjestetään valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä.

Monen Pälkäneen kylät toimijat ovat mukana tapahtumassa verkossa tai livenä.

Esimerkiksi Luopioisten kirkonkylän torilla avataan kesäkausi ja torikahvio, yrittäjien

hankkeen nuoret vesiensuojelulähettiläät kertovat vesistönsuojelusta ja haitari soi. HUB

Kukkiatalolla ja minitaloilla on avoimet ovet. Tapahtumatietoja päivitetään Facebook-

tapahtumassa Avoimet Kylät & Luopioisten kesän avaus

Laitikkalan kylällä Avoimia kyliä vietetään taasen kyläkirjeen julkaisun ja uudistuneiden

nettisivujen avajaisten merkeissä - lisää Laitikkalan Facebook-ryhmässä.

Moni muukin kylä osallistunee, mutta nämä ovat meillä yrittäjillä toistaiseksi tiedossa!

Koko Pälkäneen alueen julkaisuja ja materiaalia löytyy somesta VisitPälkäne ja

Maalleasumaan -tileiltä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Seuraile ja käytä

myös hashtageja #avoimetkylät #maalleasumaan #teesekylillä #pirkankylat ja

#visitpälkäne!

Kyläkauppapäivä Aitoo-Luopioinen-Rautajärvi

Valtakunnallinen, vuosittain kesäkuussa järjestettävä tapahtuma muistuttaa

lähipalveluiden merkityksestä. Elinvoimaiset kyläkaupat turvaavat alueensa asuttavuutta.

Niillä on paljon annettavaa myös tulevaisuudessa, kun etsitään uusia ratkaisuja tärkeiden

lähipalveluiden säilyttämiseksi koko Suomessa.

Kukkian kylien alueelta mukana ovat Anssin kauppa, Hippeläisen kauppa ja K-Market

Järvikansa. Tapahtumatietoja päivitetään Facebookissa Avoimet Kylät & Luopioisten

kesän avaus

Tervetuloa mukaan Avoimiin kyliin ja kyläkauppoihin!
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Yhteinen Pälkäne -hanke sai rahoitusta!
Pälkäneellä tarvitaan uutta yhteishenkeä ja aktiivisuutta turvaamaan alueen

elinvoimaisuutta. Tätä tarvetta täyttämään on alkamassa syksyllä 2021 Yhteinen Pälkäne

-hanke. Pirkan Helmi on päättänyt puoltaa hankehakemustamme, eli hanke saa aivan

pienellä varauksella Leader-rahoitusta! ELY-keskuksen täytyy päätös vielä virallistaa,

mutta kyllä nyt saa jo vähän juhlia! Hanke päässee aloittamaan toimintaansa

loppukesästä/alkusyksystä.

Hankkeen päämääränä on Pälkäneen yhteisöllisyyden ja eri sektoreiden eli kuntalaisten,

kausiasukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisääntyminen ja

kehittyminen sekä hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden kehittäminen yhteistyönä.

Hankkeessa luodaan verkostoja ja yhteisiä toimintatapoja sekä avointa ilmapiiriä seudulle,

plus järjestetään mahtavat Pälkäne-messut kesällä 2022.

Hankeen toteutusaika on 1,5 vuotta. Hanke käynnistyy 1.8.2021 ja päättyy 31.1.2023.

Toteutusta koordinoi hanketiimi (hankevastaava + hanketyöntekijä(t)). Hankkeen
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vastuuyhdistyksenä on Pälkäneen Yrittäjät ry.

Hae mukaan hanketiimiin

Haemme kesäkuun aikana hankkeelle sekä hankevastaavaa että yhtä tai useampaa

hanketyöntekijää ostopalveluna. Tutustu tarjouspyyntöihin ja hae mukaan

• Hankevastaava

• Hanketyöntekijä

Hub Harjutuuli siitä tuli
Yhteisöllisen työtilan nimi on päätetty!  Nimeksi valittiin lopulta kaunis ja seudulla tuttu Hub

Harjutuuli.

Pälkäneen yrittäjät kyseli somen kautta pääsiäisen alla nimiehdotuksia tilalle. Vastauksia

tuli yli 70 - kiitos siitä!  Saimme hyviä ja humoristisiakin ehdotuksia jo lomakkeessa

ehdotettujen lisäksi. Ykkössuosikki HUB Onnela jäi lopulta kakkossijalle, kun raadissa

mietittiin myös tulevaa: jos tila ottaa tuulta alleen, voidaan sitä laajentaa myös Onnelana

tunnetun vanhan dementiaosaston ulkopuolelle.

Muita annettuja nimiehdotuksia käytetään myös neuvotteluhuoneiden nimien valinnassa

aikanaan, ja Onnela tulee löytymään sieltä aika varmasti!

Projekti etenee - työhuoneita tarjolla
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Onko sinulla työhuone etsinnässä? Nyt voi olla meihin tai vaikka suoraan

kunnanjohtajaankin yhteydessä, jos vajaan 20m2 vessalliset toimisto- tai työhuoneet

kiinnostavat, joko kalustamattomina tai perustoimistokalustein.

Tällä hetkellä otetaan kiinnostuneiden yhteystietoja ylös ja vastaillaan kysymyksiin sen

minkä voidaan! Jos kiinnostuit, laita s-postia palkaneen@yrittajat.fi. Toiveissa on saada

huoneita vuokralle viimeistään elokuun alusta ja avoimetkin tilat auki mahdollisimman

pian. Alla kuva avotilasta keittiöineen.

Tulevia tapahtumia
Tapahtumaluettelo on ihan kirjeen lopussa, mutta otetaan muutama nosto tähän väliin:

Saunailta Onkkaalan rantasaunalla ti 22.6. klo 18.30 ->

Tervetuloa saunalle viihtymään yrittäjäkollegoiden kanssa. Tarjolla saunomista, pientä

purtavaa ja hyvää seuraa - omia eväitä saapi ottaa mukaan. Mukavasti meitä mahtuu

saunalle max. 25, joten ilmoittaudu mukaan ma 21.6. klo 15 mennessä s-postilla

palkaneen@yrittajat.fi.

Varrella Virran & Beach Battle yrittäjän päivänä 5.9.

Kirjainkierros beellä saapuu Pälkäneelle Yrittäjän päivänä! Yrittäjät esittäytyvät, risteilyä
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virralla, huikea kisa, musiikkia ja paljon muuta! Pistä päivä jo kalenteriisi ylös.

Vuoden Yrittäjä 2021 ja Luopioisten Yrittäjät 40 v -juhla Aitoon Honkalassa 9.10.2021

Kutsuvierastilaisuus Luopioisten, Pälkäneen ja Kuhmalahden Yrittäjien jäsenille.

Aamukahvit jatkuvat syyskuussa.

Yrittäjyyskurssi alkaa lukiolla syksyllä
Pälkäneen nuorten ympäristö- ja yrittäjyyskasvatushanke järjestää ensi syksynä

yrittäjyyskurssin lukiolaisille.  Saamiemme tietojen mukaan yrittäjyyskurssi sai lentävän

lähdön! Kaikki lukioon jatkavat pälkäneläiset ysiluokkalaiset valitsivat valinnaisen

yrittäjyyskurssin. Kurssiin voivat osallistua myös lukion kakkoset ja ensi syksyn yseille

tarjotaan tiivistetty paketti yrittäjyyttä. Kurssi on osa Pälkäneen nuorten ympäristö- ja

yrittäjyyskasvatushanketta.

Jo kolmetoista yrittäjää on lupautunut mukaan kurssille kertomaan omaa tarinaansa

yrittäjänä. Tavoitteena on luoda Pälkäneelle pitkäjänteinen malli koulujen ja

yrittäjäyhdistysten yhteistyöhön.

Yrittäjyyskurssin esittelyvideon näet tuosta yltä.

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
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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 ottaa yhteyttä, osallistua toimintaan ja

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

vaikuttaa alueensa asioihin!

Tulevia tapahtumia

• Saunailta Onkkaalassa 22.6.

• Varrella Virran & Beach Battle 5.9.

• Vuoden Yrittäjä & Luopioisten Yrittäjät 40 v 9.10.

• 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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