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Lue selaimessa

Uutiskirje
Messut, tulevia tapahtumia ja
koronatukiasioita
Jäsenedut

Neuvontapalvelut

Koulutukset

Asiakirjapankki

7/20 | 3.9.2020

Tervetuloa Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien uutiskirjeen pariin!

Sisällysluettelo
Messut lauantaina! Lue lisää
Lähityökeskuksen avajaiset Luopioisissa Lue lisää
Yksinyrittäjätukea ja puhelinneuvontaa Lue lisää
Yrittäjäjuhlat koronavuonna 2020 Lue lisää
Pitsailta tekijöille Kukossa Lue lisää
Pysy kartalla! Lue lisää
Tulevat tapahtumat Lue lisää

19.9.2021 klo 16.38

Messut lauantaina, juhlia, tukea ja pitsaa - uutiskirje syyskuu 20

2/6

https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/140246374-09f92f506542ef7a052a...

Messut lauantaina!
Voi hyvin Pälkäneellä- ja Maalle asumaan -yhteismessut siirrettiin vauhdikkaasti verkkoon
ja messut järjestetään Yrittäjän päivänä la 5.9. klo 12-15 netissä osoitteessa
messut.palkane.fi.
Täynnä eloa ja menoa oleva messupäivä tarjoaa monenlaista katsottavaa (yrittäjän)
hyvinvoinnista, paikallisesta yrittäjyydestä, asumisesta ja rakentamisesta.

Messujen kohokohtana esiintyvät:
klo 12.30 Jutta ja Juha Larm: Arjen sankaruus
klo 13.30 Lotta Ansakorpi: Tragedian kääntöpiiri
klo 14.00 siirrymme seuraamaan Luopioisten Kukkiatalon lähityökeskuksen
avausseminaaria.
Klikkaa itsesi mukaan messuille!
Tapahtuman järjestää Pälkäneen kunta ja Pälkäneen seudun yrittäjien hyvinvointihanke

Lähityökeskuksen avajaiset
Luopioinen ottaa digiloikan tietotyön aikaan. Kukkiatalon alakertaan varustetaan
yhteisöllinen työtila, josta voi vuokrata työpisteen päiväksi, viikoksi tai vaikka vuodeksi
sekä av-kokoustila, jossa eri yritysten kokoukset ja etäyhteydenpito sujuu vaivattomasti.
Tervetuloa työskentelemaan, palaveeraamaan tai opiskelemaan lähityökeskukseen, joka
avataan la 5.9.2020 klo 14!
Avajaisten ohjelma
• Tervetuloa Kukkiataloon, Seppo Kääriäinen
• Matka tulevaisuuteen, Elina Hiltunen
• Etätyö on lähellä, Kirsi Oesch
• Rikasta elämääsi maalla, Leena Ilmola
Taloon tutustuminen klo 15
Kahvitarjoilu
Kukkiatalo, Pereentie 1, 36760 Luopioinen
Tiedustelut Seppo Kääriäinen, seppo.kaariainen@teia.fi, 0400 513664
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Yksinyrittäjätukea vielä reilusti jäljellä
Pälkäneen kunnan myöntämää yksinyrittäjätukea voi hakea 30.9. saakka ja tukeen
varattua rahaa on vielä hyvin jäljellä. Sitä kannattaa hakea, jos yrityksesi toimipaikka on
Pälkäneellä ja liikevaihto laskenut.

Pirkanmaan yrittäjille puhelinneuvontaa
Pirkanmaan yritysten koronakriisin neuvontapuhelin palvelee 30.9.2020 saakka. Palvelu
on avoinna arkisin klo 9 – 17 välillä. Tiistaisin ja torstaisin klo 9-19.
Pirkanmaan yritysten neuvontapalvelun numero on 03 5656 5040.
Palvelusta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä neuvontaa yksinyrittäjien koronaavustukseen liittyen. Yrittäjien neuvontaa hoitaa Pirkanmaan Yrittäjät, mutta sen sijaan
yksinyrittäjien korona-avustuksen neuvontaa hoitavat Ensimetri sekä Tampereen
kaupunki.
"Autamme yrittäjää kaikissa koronaepidemiaan liittyvissä asioissa. Yrittäjistä saat
ajantasaiset tiedot yritystoimintaan liittyvistä asioista, oli kyse rahoituksesta, työsuhteisiin
liittyvistä asioista tai muusta yrityksen päivittäiseen toimintaan liittyvästä asiasta. Laaja
asiantuntijarengas ja mittavat palvelut auttavat yrittäjää arkisissa asioissa myös
tilanteissa, kun yrittäjän omat voimat eivät riitä", rohkaisee Pirkanmaan Yrittäjien
toimitusjohtaja Pasi Mäkinen.
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Pitsailta tekijöille
Tervetuloa Aapiskukkoon ke 30.9. klo 18 alkaen (ja max klo 21 saakka) pitsalle ja
kehittämään seudun yrittäjäyhdistysten toimintaa!
Viime pitsailloissa on ideoitu yhdessä, ja sitä nytkin meinataan tehdä - mutta ei ilman
tekemisen halua. Tässä Pälkäneen ja Luopioisten yhdistysten yhteisessä illanvietossa on
tarkoitus etsiä uusia tapoja toimia ja ihmisiä tekemään tätä toimintaa.
Onko sinulla esimerkiksi jokin idea, joka edistäisi yrittäjien yhteistyötä, hyvinvointia tai
toimintaedellytyksiä alueella, ja haluaisit sen toteuttaa mutta et ihan tiedä, mistä aloittaa
tai kaipaat kaveria toteutukseen? Tule Kukkoon kertomaan ajatuksistasi ja etsimään
samanhenkisiä! Ainoa sääntö on, että jos esität idean, olet valmis myös tekemään
sen eteen jotakin. Idean on tällöin tietysti hyvä olla sellainen, että yrittäjäyhdistyksen
kautta voi sille jotain tehdä! Konkreettista toimintaa otetaan myös mukaan Pälkäneen
Yrittäjien toimintasuunnitelmaan 2021.
Ilmoittaudu mukaan s-postilla palkaneen@yrittajat.fi ti 29.9. klo 12 mennessä, että
saadaan tilattua tarpeeksi purtavaa kaikille. Tervetuloa!

Yrittäjäjuhlat 2020
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Luopioisten Yrittäjien Yrittäjäjuhla 2020
pidetään Kukkiatalossa 10.10.
Koronatilanteen vuoksi järjestämme
Yrittäjäjuhlan tavanomaisesta kolmen
yhdistyksen juhlasta poiketen jokainen
erikseen. Näin pyrimme varmistamaan
osallistujien turvallisuuden ja noudatamme
THL:n ohjeistuksia. Kutsut lähetetään
jäsenille sähköpostilla viimeistään 15.9.,
jolloin toivottavasti tiedetään jo
varmuudella, voidaanko juhla järjestää.
Pälkäneen Yrittäjien Yrittäjäjuhla
pidetään myös pienempänä tilaisuutena,
aikataulu ja paikka vahvistuu myöhemmin.
Juhlassa ainakin syödään hyvin ja
palkitaan Vuoden Yrittäjä!

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!

Tulevia tapahtumia
• Voi hyvin Pälkäneellä ja Maalle asumaan -messut verkossa ja Luopioisissa la 5.9. klo
12-15 (12-16)
• Pälkäneen Yrittäjien kevätkokous (kyllä, kevätkokous) ti 22.9. klo 18 Nuijantalolla.
Sanna Hämäläinen esittelee tuloksia yrittäjille suunnatusta henkilökohtaisen
riskienhallinnan kyselystä. Käsitellään sääntömuutosasia. Kahvitarjoilu.
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• Pimeen kaupan ilta pe 25.9. ja la 26.9. Onkkaalassa
• Pimmeemmän kaupan ilta pe 23.10 Luopioisissa
• Luopioisten Yrittäjien Yrittäjäjuhla 2020 la 10.10. Kukkiatalolla (Pereentie 1)
• 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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