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Tervetuloa Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien joulu-uutiskirjeen pariin!

Sisällysluettelo
Oikein hyvää joulua! Lue lisää

Muistutus K-ryhmän edusta Pirkanmaalla Lue lisää

Tervehdys Luopioisten Yrittäjien vuosikokouksesta Lue lisää

Pysy kartalla Lue lisää

Tulevat tapahtumat Lue lisää

Oikein hyvää joulua!
Joulu tulee onneksi ihan joka vuonna – myös tänä vuonna, joka on ollut monella tapaa

haastava, vaikea tai ihan suoraan sanoen kamala kuin juhannus räntäsateessa!

Muista, ettet ole yksin tämän kaiken keskellä. Yrittäjäyhdistys on olemassa yrittäjiä varten

Hyvää joulua! Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien vuoden 2020 viimeine... https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/140246374-8ba2bb9643ece22ea97...
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– kysy siis neuvoa ja pyydä apua, tai tule ihan vaan etäaamukahveille hakemaan

”vertaistukea”! Alkuvuodesta taas niitä aloitellaan.

Jokainen yrittäjä on myös kuluttaja. Varsinkin nyt ihan jokainen ostopäätös on

mahdollisuus auttaa suomalaista yhteiskuntaa ja tukea oman kylän yrittäjiä. 

Kohdistamalla arjen ostokset ja palvelut paikallisten yrittäjäkollegoiden liikkeisiin

ylläpidämme tuotantoa, palveluita ja taloutta. Suosi siis oman kylän yrittäjää ja

kotimaisuutta. Osta pienistä verkkokaupoista. Hanki lahjakortteja palveluihin, jotka voit

hyödyntää pandemian tasaannuttua. Osta myös yrityksen tarvitsemat tuotteet ja palvelut

paikallisesti. Yhdessä selviämme!

Mikä tahansa tilanteesi onkaan nyt, toivotamme sinulle ja läheisillesi rauhallista

joulunaikaa ja kaikkea hyvää uudelle vuodelle 2021!

Parhain terveisin

Sari ja Lumia

Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien puheenjohtajat

K-etu jäsenkortilla Pirkanmaalla
Olethan jo huomannut Pirkanmaan alueen uuden muhkean K-edun? Pirkanmaan alueella

monet yrittäjävetoiset K-ryhmän kauppiaat tarjoavat Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille

tuotteitaan etuhintaan.

Pälkäneellä mukana ovat toistaiseksi kaikki K-kaupat:

• K-Market Järvikansa

• K-Supermarket Pälkäne

• 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.

Terveiset Luopioisten Yrittäjien
vuosikokouksesta
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Luopioisten Yrittäjät ry piti vuosikokouksensa marraskuun lopussa HUB Kukkiatalolla.

Vuoden 2021 hallitukseen valittiiin Sari Päätalo (Kolari-Special), Nina Hannonen (K-

market Järvikansa), Esko Peltonen (Luopioisten tilipalvelu), Janiina Härkälä-Ali-Kippari

(Ninali), Hannele Haataja (Hannelen pitopalvelu/Morilea oy), Pasi Lahnalahti (Pasin

Putki ky), Suvi Simola (Tmi Suvi Simola), Heikki Suksia (Tmi Heikki Suksia) ja Kati

Vartiainen (Luopioisten apteekki). Puheenjohtajana jatkaa Sari Päätalo.

Sivuun hallituksesta puolestaan jäivät Anssi Kukkonen (Anssin Kauppa), Janne

Heinonen (Sappeen Ratsutila) ja Sami Seise (Sähköpalvelu Seise).

"Kiitos kaikille osallistuneille ja kiitos luottamuksesta. Olette rohkeita, uskalsitte valita

minut uudelle kaksivuotiselle jatkokaudelle", tuumi puheenjohtajana jatkava Sari Päätalo.

"Jatketaan yhdessä työtä Kukkian kylien ja koko kunnan elinvoimaisuuden puolesta!"

Tiukentuneiden koronasuositusten takia vuosikokous pidettiin kesäkuussa hyväksyttyjen

uusien sääntöjen mahdollistamana hybridikokouksena. Siihen osallistuttiin sekä paikan

päällä että etäyhden avulla.
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Pysy kartalla ja osallistu!
Uutiskirjeemme, jota nytkin luet, ilmestyy säännöllisesti. Jotta pysyt ajan tasalla, kannattaa

kuitenkin 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 asiohin!

Tulevia tapahtumia

• Hyvinvointihankkeen tapahtumat: hyvinvointihanke.fi

• Lisää tapahtumia sitten uunna vuonna!

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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