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Tervetuloa Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien uutiskirjeen pariin!

Sisällysluettelo
Lähilauantai - osallistu sinäkin! Lue lisää
Koulutusta yksinyrittäjille Lue lisää
HUB Kukkiatalo palvelee! Lue lisää
HUB Dementiaosasto, vai mikä? Lue lisää
Tue yrittäjyyskasvatusta Lue lisää
Paikallista somekoulutusta tarjolla Lue lisää
Pysy kartalla Lue lisää
Tulevat tapahtumat Lue lisää

Tue paikallista, osta läheltä!
Lauantaina 20.3.2021 järjestetään valtakunnallinen Lähilauantai. Ensimmäistä kertaa
järjestettävän tapahtuman tarkoitus on kannustaa ostamaan paikallisilta yrittäjiltä ja
samalla muistuttaa siitä, että ei ole kuntia ilman yrityksiä.
Sulkutilan keskellä Lähilauantai tavoittelee piristysruisketta paikalliseen liiketoimintaan.
Lähilauantaina tuetaan paikallista yrittäjyyttä, joten tule siis mukaan yrittäjänä ja myös
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kuluttajana: ostetaan läheltä ja varmistetaan, että Pälkäneellä on palveluita jatkossakin.
Ovipumput laulamaan ja verkkokaupat rullaamaan! Ostoshousut jalkaan ja ostoksille
vaikka kotisohvalta käsin!

Pälkäneen seudun yrittäjä, haluatko mukaan?
Tartu markkinointimahdollisuuteen ja tule mukaan viettämään iloista Lähilauantaita
somessa, liikkeessäsi tai verkkokaupassasi!

Voit esimerkiksi:
• Suositella sosiaalisessa mediassa kumppaniyritystä: kenen kollegan yritystä sinä
erityisesti suosittelisit ja miksi?
• Kertoa sosiaalisessa mediassa, miksi kannattaa ostaa läheltä – kunta ei pyöri ilman
palveluita ja yrityksiä, ja hyvä palvelutaso palvelee kaikkia!
• Järjestää yrityksen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa virtuaalisia kilpailuja ja
tarjouksia, vaikkapa:
• Arvaa montako lauantaita/vuotta yrityksemme on ollut auki? Lähimmäksi vastannut
voittaa lahjakortin.
• Arvaa mikä on yrityksemme ostetuin tuote/palvelu? Kaikkien oikein vastanneiden
kesken arvotaan lahjakortti.
• Arvaa montako henkilöä yrityksessä työskentelee? Kaikkien oikein vastanneiden
kesken arvotaan lahjakortti.
• Tänään, lähilauantain kunniaksi, tarjoamme xx, yy, zz.

Yrittäjät markkinoinnissa mukana
Julkaise tarjouksesi tai muu viestisi omassa somessasi ja jaa se Pälkäneen seudun
Lähilauantai-tapahtumaan Facebookissa tai käytä hashtagia #lähilauantaipälkäne tai
#sydänhämeenyrittäjät Instagramissa, niin myös me Yrittäjät nostamme julkaisujanne
somekanavillemme näkyville! Jos et ole lauantaina auki sulkutilan tai ihan viikonlopun
takia, laita julkaisu ulos jo perjantaina! Tarjoukset voivat olla voimassa muutenkin kuin
lauantaina.
Tokkiinsa rummutamme Lähilauantaita myös ennen päivää, jotta myös ostajat osaavat olla
liikenteessä - kunhan meillä on yrityksiä mukana, joita rummuttaa! Kerro siis jo
etukäteen, että olet mukana julkasun jaolla tapahtumaan tai Instagramissa!
Facebook-tapahtuman linkki on tässä: Pälkäneen Lähilauantai
Saa tietysti myös itse jakaa kumppaniyritysten julkaisuja! Näin puhalletaan seudulla
yhteen hiileen ja jokainen yritys saa enemmän näkyvyyttä.
Tehdään yhdessä paljon hyvää!
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Tuote lentoon ja vauhtia verkostossa,
yksinyrittäjä!
Pirkanmaalla alkaa maaliskuun lopussa koulutusohjelma, jossa yksinyrittäjät pääsevät
hiomaan tuotekehitystaitojaan ja vahvistamaan yrityksen kasvua ja verkostoja. Ryhmän
vuorovaikutteiset ja kädet santaan -tyyppiset koulutuspäivät pidetään verkossa ja
toivottavasti myös livenä kahdesti kuussa! Juuri tällaista aikaa toisten yrittäjien kanssa
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tarvitaan yrityksen kehittämiseen.
Yksinyrittäjäakatemian tavoitteena on edistää yrittäjien verkostoitumista ja vahvistaa
yrittäjien liiketoimintaosaamista edistäen näin vakautta ja kasvua niin yrityksissä kuin
alueellisesti.
Yksinyrittäjän liiketoimintaosaaminen kehittyy ja uusi tuote saadaan vahvana markkinoille
puolessa vuodessa! Opiskelu on maksutonta koulutusta yrittäjän oppisopimuksella.
Hae mukaan 12.3. mennessä!
Ilmoittaudu | bit.ly/hakuyyatre
Sisältö ja aikataulu | www.crazytown.fi/yksinyrittajaakatemia
Kysy lisätietoja | Petra Pulkkinen, petra.pulkkinen@crazytown.fi, p. 050 535 2776

HUB Kukkiatalo palvelee!
HUBilta voit varata työpisteen tai av-kokoustilan. Tule päiväksi tai hanki vuosijäsenyys.
HUBin valokuidulla yhteydet eivät pätki ja etäkokoustaminen onnistuu
vaivattomasti.
• työpiste päiväksi 10 euroa tai vuosikortti 200 e
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• AV-kokoustila (max 10 hlöä) 30 e/4 tuntia, 50 e/8 tuntia tai vuosikortti 400 e
Varaus (nimi, osoite, aika, tila) puh. 0400 513 664 tai hub.kukkiatalo@visitkukkia.fi.
Hinnaston mukainen maksu tilille FI98 4510 7040 0035 01, viestinä HUB. Saat
paluuviestinä ovikoodin ja oven avausohjeen.

Kokoustarjoilut:
• Hannelen pitopalvelusta suolaiset ja makeat tarjottavat kaikkiin tilaisuuksiin, myös
tarjoilu. Hannele Haataja, 040 587 6139 tai hannele.haataja@pp.inet.fi.
• Ninali valmistaa tarjoilut kahvitarjottavista pitopöytään. Janiina Härkälä-Ali-Kippari, 044
069 9473 tai ninali@hotmail.fi.
• Ravintola Liekin lounaspöytä klo 11-15. Puh. 03 536 5400 tai posti@ravintolaliekki.fi.
Lue lisää: HUB KUKKIATALO

HUB Dementiaosasto?
Mielenkiintoisia hommia on meneillään myös Harjutuulessa, Pälkäneen vanhassa
vanhainkodissa.
Pälkäneen kunta elinkeinotoimen johdolla on muokkaamassa Harjutuulen vanhasta
dementiaosastosta mukavaa ja toimivaa yhteisöllistä työtilaa yrittäjien käyttöön. Hienon ja
toimivan HUB Kukkiatalon mallia noudattaen tilaan olisi tulossa työpisteitä ja
neuvottelutilaa varattavaksi, sekä myös muutamia yksityisiä työhuoneita vuokralle.
Pälkäneen Yrittäjät on projektissa tietysti mukana, onhan ajatus aivan loistava ja varmasti
lisää mahdollisuuksia yritystoimintaan tai sen laajentamiseen Pälkäneellä!
Projekti on vielä hyvinkin kesken, eli jos nyt tulee jotain mieleen, mitä tällaiselta
työtilalta toivoisit tai muuta kommenttia tai kehitysehdotusta, niin saa laittaa
tulemaan s-postlla (palkaneen@yrittajat.fi)!

Kysymys kuuluu myös: mikä paikalle nimeksi?
Työryhmällä pyörii mielessä lähinnä HUB Harjutuuli, Dementiaosasto tai tadaa HUB
Dementiaosasto! Tuleeko sinulle parempaa mieleen? Laita ehdotuksesi sähköpostilla
tulemaan, niin valitaan sitten arvovaltainen raati valkkaamaan niistä sopiva!
Yhteistyössä on voimaa!
Alla kuvassa HUBin keittiön työn alla.
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Tue yrittäjyyskasvatusta Pälkäneellä
Haluatko olla yrityksenä mukana parantamassa pälkäneläisten vesistöjen tilaa sekä
tukemassa paikallisten nuorten osaamista, kesätyötä ja yrittäjyyskasvatusta?
Pälkäneellä on käynnistynyt vuoden alusta kaksi hanketta, jotka tekevät kesän aikana
yhteistyötä.
SUVI-hanke on Luopioisten Säästöpankkisäätiön kärkihanke, jonka tavoitteena on
säilyttää vesistömme houkuttelevina niin, että ne tuovat alueelle asukkaita, mökkiläisiä,
matkailijoita ja elinvoimaa.
Toinen hanke on yrittäjäyhdistysten pälkäneläisnuorille suunnattu hanke, jossa heille
tarjotaan kuluvan kevään aikana viestintä- ja ympäristökoulutusta ja syksyllä
yrittäjyyskoulutusta. Kesän aikana noin 10 nuorta saa kolmen viikon työjakson
vesiensuojelulähettiläänä.
Etsimme kummallekin hankkeelle yhteistyökumppaneita ja tukijoita paikallisista yrityksistä.
Tuen avulla tuotetaan tapahtumissa käytettäviä viestintämateriaaleja ja palkataan nuoria
kesätöihin.
Tule mukaan tekemään arvokasta työtä tulevaisuuden hyväksi. Kannatuspaketti yrityksille
maksaa 160 e ja tukipaketti 350 e. Tukipaketilla saat näkyvyyden tukijalistaan kotisivuilla
ja liitelehdessä. Isompiakin paketteja on tarjolla.
Lisätietoja hankkeista www.aitosuvi.fi tai hankevetäjä Marja-Liisa Suomalainen gsm 040
578 0782, marja@sirium.fi
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Somekoulutusta HUBilla ja Teamsissä
Onko firman nettisivut tehty muutama vuosi sitten ja kaikki kunnossa? Some ei ole sun
juttus? Maksavia asiakkaitakin on niin paljon, ettet enempää tarvitse? Jos epäröit
vastausta yhteenkään noista kysymyksistä, niin tule kuulolle!
Illan aikana kurkataan nettisivuja, facebookia ja Instagramia, mahdollisesti myös
LinkedIniä. Saat varmasti jotain oivalluksia siitä, millä jamalla oman yrityksesi netti- ja
somenäkyvyys on. Voit saada ideoita, mitä voisit tehdä houkutellaksesi lisää asiakkaita.
Älä pelkää. Kenenkään ei tarvitse tuhlata tunti tolkulla työaikaa ja kassi kaupalla euroja
someen viikossa. Pienillä jutuilla voit saada jo muutoksen aikaan niissä kanavissa,
joissa asiakkaasi ovat.
Mikäli sinulla on kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksia, niin laita ilmoittautuessasi
tulemaan. Mikäli haluat, että yrityksesi netti- tai somekanavia vilkaistaan yhdessä illan
aikana, laita myös tieto niistä.
Koulutuksen pitää Outi Pettersson Kangasalta, T:mi Outi Pettersson. Hän on kouluttanut
yrittäjiä sometreffeillä hyödyntämään eri kanavia sekä pyörittää omaa digibisnestään
toisessa yrityksessään Puusta Puuhun Oy.
Maksuton tilaisuus pidetään keskiviikkona 17.3. klo 18 - 20 HUB Kukkiatalolla.
Ensimmäiset 9 ilmoittautunutta voivat osallistua livenä HUBilla, muut Teams-yhteyden
kautta.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.3. sähköpostilla outi.pettersson@gmail.com.
Tapahtuman järjestää Luopioisten Yrittäjät ja Pälkäneen Yrittäjät.
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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
• Somekoulutus 17.3. (ks. lisää yllä)
• Etäaamukahvit 25.3. Teamsissa
• Hyvinvointihankkeen tapahtumat: hyvinvointihanke.fi

Huomio kuntavaaliehdokas!
Suomen Yrittäjät tukee jäsenyrittäjäehdokkaita. Ilmoita ehdokkuudestasi, niin saat
kattavaa näkyvyyttä ehdokkuudellesi!
Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelma Ei kuntaa ilman yrityksiä tarjoaa ehdokkaalle ja
äänestäjälle tärkeimmät asiat yrittäjien näkökulmasta.
Lue lisää sivustolta yrittajat.fi/kuntavaalit!

OSALLISTU YRITTÄJÄKESKUSTELUUN
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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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