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Tervetuloa Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien uutiskirjeen pariin!

Sisällysluettelo
Messut lähestyvät! Lue lisää

Kuntabarometrin tuloksista työlistalle Lue lisää

Luopioisten Yrittäjät liittyi Kukkian Kasvattamoon Lue lisää

Tulevat tapahtumat Lue lisää

Messut lähestyvät!
Voi hyvin Pälkäneellä- ja Maalle asumaan -yhteismessut järjestetään lauantaina 5.9. klo

10-15 Kostia Areenalla.

Monipuolinen päivä tarjoaa tietopaketteja asumisesta ja rakentamisesta kiinnostuneille,

tonttikierroksia, tietoa harrastusmahdollisuuksista ja hyvinvoinnista. Messujen

kohokohtana esiintyvät Lotta Ansakorpi sekä Jutta ja Juha Larm.

Laita päivä kalenteriin ja seuraa tiedotusta Sydän-Hämeen Lehdessä ja Facebookissa!

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Pälkäneen kunta ja Pälkäneen seudun Yrittäjien

Hyvinvointihanke.

Lue lisää Facebookista ja palkane.fi:stä.
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Kuntabarometrin tuloksista työlistalle
Suomen Yrittäjien valtakunnallisen Kuntabarometrin tulokset julkistettiin kesäkuussa.

Pälkäneen tulokset eivät olleet kovin mairittelevia (tuloksiin tästä), joten kunnan

elinkeinopuoli ja seudun yrittäjäjärjestöt tapasivat toisensa elokuun alussa käymään läpi

tuloksia ja miettimään, mitä voitaisiin yhdessä tehdä jotta tilanne paranisi.

Ensimmäisen tapaamisen tuloksena huomattiin ja päätettiin mm. seuraavaa

    • Yritysneuvonta sai huonot pisteet, vaikka neuvontaa on ollut hyvin tarjolla.

Neuvontatehtäviä jaetaan jatkossa kunnantalolla useammalle hengelle ja niistä

tiedotetaan paremmin, jotta kynnys ottaa yhteyttä madaltuisi ja yrittäjien olisi helpompi

käyttää näitä palveluja.

    • Koulutuksia yrittäjille jatketaan - suunnitteilla on talven yli kestävä koulutussarja

liiketoiminnan kehittämisestä.

    • Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys: pyydetään Pirkanmaan Yrittäjistä asiantuntija

puhumaan kunnan luottamushenkilöille, kuntavaaleissa ehdolla oleville sekä viranhaltijoille

alkuvuodelle 2021.

    • Hankintapolitiikka: parannetaan viestintää myös yrittäjäyhdistysten kautta, jotta

hankinnoista saataisiin paremmin tieto paikallisille yrittäjille.

    • Kunnanjohtajan yritysvierailut aloitetaan; elinkeinojohtajan ja yrittäjäyhdistysten

puheenjohtajien kuukausittaisia tapaamisia jatketaan.

    • Harjutuulen kehittämistä yritystilaksi ja startup-hautomoksi selvitetään

    • Mietitään erilaisia messuja vuodelle 2021!

    • Puhuttiin myös mahdollisuudesta järjestää parkkitilaa matkailuvaunuille kunnan

keskustoihin.

Keskustelu sujui hyvässä yhteisymmäryksessä ja oli hyvin hedelmällistä. Tarkoitus on

tehdä parannusten eteen töitä resurssien puitteissa, pitkäjänteisesti ja viestiä tekemisestä

avoimesti varsinkin täällä uutiskirjeessä ja muissa kunnan ja yhdistysten kanavissa.

Keskustelu sujui hyvässä yhteisymmäryksessä ja oli hyvin hedelmällistä. Tarkoitus on

tehdä parannusten eteen töitä resurssien puitteissa ja pitkäjänteisesti sekä viestiä

tekemisestä avoimesti varsinkin täällä uutiskirjeessä ja muissa kunnan ja yhdistysten

kanavissa.

Vaikuta nyt sinulle tärkeisiin asioihin
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Nyt kysymys sinulle: puuttuuko listalta jotain olennaista? Osallistuitko kenties

Kuntabarometriin ja mielessäsi oli jokin tietty asia, jota ehdottomasti täytyisi kunnan

alueella parantaa? Kerro se nyt, sillä nyt sille voidaan kenties tehdä jotakin.

Toisekseen meitä kiinnostaa se, että mitä sinä kaipaisit Harjutuuleen? Toimistohotellitilaa?

Neuvotteluhuoneita? Kansainvälistä innovaatiokeskittymää? Yrittäjien omaa allasvuoroa?

Ideoinnin aika on nyt.

Laita meille s-postia, someviestiä, soita tai lähetä vaikka savumerkkejä! Somekanavat

löydät uutiskirjeen alareunasta ja puheenjohtajien yhteystiedot Pirkanmaan Yrittäjien

sivuilta. Sana on vapaa!

Luopioisten Yrittäjät
liittyi Kukkian
Kasvattamoon
Osuuskunta Kukkian Kasvattamo on

voittoa tavoittelematon alueellinen

yrityshautomo, joka kehittää ja pilotoi uusia

tuote- ja tuotantoideoita ja siirtää

onnistuneet ratkaisut uuden yrittäjän

kehitettäväksi tai jo olemassa olevan

yrityksen kasvavaksi liiketoiminnaksi. 

Kukkian kasvattamo voi tarvittaessa tukea

alueen yrittäjiä myös järjestämällä

koulutusta tai avustaa uuden työvoiman

rekrytoimista. 

LUE LISÄÄ ⟩

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

kertoa kantasi asioihin, vaikka nyt näihin tässä kirjeessä kerrottuihin. Vain aktiivinen

yrittäjä ja aktiivinen yrittäjäyhdistys voi oikeasti vaikuttaa!

Tulevia tapahtumia
Aamukahvit pe 14.8. klo 10 Aapiskukolla, Lasse Silvan ELY-keskuksesta tulee

esittelemään kehittämispalveluita.

Voi hyvin Pälkäneellä ja Maalle asumaan -messut Kostia Areenalla ja Luopioisissa la 5.9.

Pälkäneen Yrittäjien siirretty kevätkokous 22.9. klo 18 Nuijantalolla (kutsu tulee jäsenille

vielä erikseen s-postiin)

Pimeen kaupan ilta pe 25.9. Onkkaalassa

Pimmeemmän kaupan ilta pe 23.10 Luopioisissa

Yrittäjäjuhla 2020 la 10.10. Luopioisissa, Kukkiatalolla (Pereentie 1)

Luopioisten joulunavaus la 28.11.

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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