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Tervetuloa Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien uutiskirjeen pariin!

Sisällysluettelo
Hyvinvointihankkeen tapahtumia Lue lisää

Luopioisten Vuoden Yrittäjä on valittu Lue lisää

Tekijöitä etsitään - lähde hallitukseen! Lue lisää

Markkinointiviestinnän koulutus matkailualan yrittäjille Lue lisää

Pimmeemmän kaupan ilta Lue lisää

Pitsaillan tuloksia Lue lisää

Hae Pirkanmaan Yrittäjien luottamustehtäviin Lue lisää

Pysy kartalla Lue lisää

Tulevat tapahtumat Lue lisää

Hyvinvointihankkeen
tapahtumia
Etäluento hyvästä unesta &

(etä)aamukahvit uuden elinkeinojohtajan

(vt) kanssa 30.10 klo 8:30 alkaen. Lue

lisää: hyvinvointihanke.fi

Tilaa linkki etäluentoon Marja-

Liisalta marja@sirium.fi. 

Myös Voi hyvin Pälkäneellä ja Maalle

asumaan -messut voi vielä katsoa

kokonaan tai osissa sivulta

messut.palkane.fi
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Luopioisten Vuoden Yrittäjä 2020
Viime vuosina Sydän-Hämeen yrittäjäjuhlia on vietetty kolmen (Luopioinen, Kuhmalahti,

Pälkäne) yhdistyksen voimin, mutta tänä vuonna kukin yhdistys päätti itse

toteuttamistavasta tilanteen vaatimalla tavalla.

Luopioisten Yrittäjien hallituksessa päätettiin järjestää pienimuotoisempi cocktailtilaisuus.

Erityisesti näinä haastavina aikoina yrittäjyys ansaitsee kaiken mahdollisen positiivisen

huomion.

Tänä vuonna on huomattu oman, kotimaisen ruuantuotannon tärkeys, joten oli luonnollista

valita yli 30 vuotta maatalousyrittäjänä toiminut Matti Rulja Luopioisten Vuoden Yrittäjäksi.

Yrityksen toiminnassa on ollut mukana koko perhe ja näköpiirissä onkin

sukupolvenvaihdos. Matti on ollut aktiivinen kunnallispolitiikassa ja eri yhdistysten

toiminnassa, myös yrittäjissä.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Pälkäneen kunnan edustajana onnittelemassa vt.

elinkeinojohtaja Heidi Loukiainen, Luopioisten Yrttäjien puheenjohtaja Sari Päätalo, 

palkintoa vastaanottamassa Matti ja Arja Rulja, Pirkanmaan Yrittäjistä onnittelemassa

puheenjohtaja Janne Vuorinen.
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Tekijöitä etsitään!
Kiinnostaako sinua Pälkäneen asiat ja yhdessä tekeminen? Lähde mukaan

yrittäjäyhdistyksesi hallitukseen! Porukka on hyvä ja työtä sen verran kuin itselle sopii

ottaa.

Ota rohkeasti yhteyttä keneen tahansa hallituksen jäseneen ja kysy lisää - yhteystiedot

löytyvät täältä:

• Pälkäne

• Luopioinen

Syys- ja vuosikokous, jossa hallitusvalinnat tehdään, pidetään kummassakin

yhdistyksessä marraskuussa.

Yhdistys on vain niin vahva kuin sen aktiiviset jäsenet siitä tekevät - lähde siis

mukaan hommiin Pälkäneen ja yrittäjyyden puolesta!
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Matkailualan yrittäjä - opiskele markkinointia
maksutta!
Terveisiä Ahlmanilta:

Hei!

Kehitä matkailualan yrityksen markkinointia opiskelemalla matkailupalveluiden

markkinointiviestinnän osatutkinto Ahlmanilla!

Koulutuksessa käydään mm. läpi käytännönläheisesti markkinoinnin sekä somen

perusteita, markkinoinnin eri kanavia matkailualan näkökulmasta, markkinointimateriaalin

ja strategian tekemistä sekä kuullaan eri työelämän edustajia ja verkostoidutaan muiden

osallistujien kanssa! Opiskeluaikana suunnittelet ja toteutat sekä suunnittelet käytännössä

oman yrityksen markkinointiviestintää.

Opinnot voi suorittaa matkailualan yrityksessä koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai

yrittäjänä yrittäjän oppisopimuksella. Koulutus ja oppisopimuksessa opiskelijalla toisena

ohjaajana toimii työelämän edustaja omalta työpaikalta. Yrittäjän apuna toimii alan

mentori. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöllä.

Koulutus toteutetaan etänä Microsoft Teams -ohjelman avulla, joka sisältää webinaareja,

itsenäisiä tehtäviä, verkostoitumista sekä työelämässä oppimista. Koulutuksen aikana

suoritetaan Matkailupalvelujen markkinointiviestintä (20 osp) tutkinnon osa matkailualan

perustutkinnosta. Koulutus on maksuton, kun sitoudut suorittamaan osatutkinnon.

Koulutus alkaa 9.11.2020. Katso lisää ja hae 26.10.2020 mennessä: ahlman.fi

Terveisin
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Minna Kotiranta-Taipale                         

Vastuuvalmentaja, tiiminvetäjä

Ammatillinen opettaja, Matkailuala

050 463 7933

Luopioisten Pimmeemmän kaupan ilta

Ulkoilupainotteinen tapahtuma pe 23.10. klo 16-19 teemalla Suunnista pimmeempään

kylään, jossa metsästetään tapahtumaan osallistuvien yritysten nurkille tai kojuihin

piilotettuja kirjaimia. Osallistujien kesken arvotaan Osuuspankin lahjoittamat hyvät

palkinnot.

Ohjelmaa on osin jo päivällä erilaisten tarjousten muodossa ja tulossa on ainakin

kahvitusta, makkaraa, karaokea, avoimia ovia, valoisampaa ohjelmaa sekä kasapäin

tarjouksia. Torilla nähdään jotain punaista, sinistä ja ehkä keltaistakin. Illan päättää

Pyrokratian tulishow.

Ota seurantaan FBn Luopioisten Pimmeemmän kaupan ilta ja pysyt kartalla.

Tekijöiden pitsaillan
yhteenveto

Kiitos osallistujille! Nyt pistetään hihat

heilumaan, jos hihoja löytyy. Tule mukaan!

LUE LISÄÄ ⟩

Hae nyt Pirkanmaan Yrittäjien
luottamustehtäviin
Pirkanmaan Yrittäjät hakee innostuneita ja visionäärisiä

yrittäjiä aluejärjestön luottamustehtäviin! Haku Pirkanmaan Yrittäjien hallitukseen,

valiokuntiin ja nuorten yrittäjien johtoryhmään tapahtuu sähköisellä lomakkeella, joka tulee

täyttää viimeistään keskiviikkona 28.10. klo 16. Haku on avoin kaikille seudun

jäsenyrittäjille - et tarvitse paikallisyhdistyksen "lähetettä" tai hallituspaikkaa, vaan haet

hommaa suoraan Pirkanmaan Yrittäjiltä.

Lisätietoa luottamustehtävistä ja hakumenettelystä sekä linkit hakulomakkeille
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löytyvät Pirkanmaan Yrittäjien verkkosivuilta. Kannustamme myös uusia jäsenyrittäjiä

hakemaan mukaan - esimerkiksi valiokuntatyö tarjoaa hyvät näköalat yrittäjäjärjestön

toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.

LUE LISÄÄ VERKKOSIVUILTA ⟩

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
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• Next Level 2020 19.-21.10: nextlevel2020.fi

• Pälkäneen Yrittäjien Yrittäjäjuhlaa ei järjestetä vuonna 2020

• Pimmeemmän kaupan ilta pe 23.10. Luopioisissa

• Pälkäneen joulunavaus pe 20.11.

• Luopioisten joulunavaus la 28.11.

• Luopioisten Yrittäjien vuosikokous ma 30.11.

• Hyvinvointihankkeen tapahtumat: hyvinvointihanke.fi

OSALLISTU YRITTÄJÄKESKUSTELUUN

© 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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