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Hyvää pääsiäistä!
Kevät se sieltä taas tulee, vaikka maailmassa tapahtuisi mitä. Ulos saa vielä mennä ja

yritystoimintaa saa harjoittaa, ainakin meistä suurin osa. Muistetaan tukea niitä seudun

yrittäjiä, joita rajoitukset kurittavat omien voimavarojen mukaan. Yhdessä tästäkin

selvitään!

Ja muistathan: jos tulee tiukka paikka, niin me paikallisyhdistyksessä aina kuuntelemme ja

opastamme eteenpäin Yrittäjien kattavien palvelujen äärelle, jos tuntuu siltä ettet enää

jaksa tai tukiviidakossa yksin rämpiminen ei innosta!

Mutta nyt - tervetuloa uutiskirjeen pariin ja hyvää pääsiäistä kaikille teille!

Toivovat Lumia & Sari /  Pälkäneen & Luopioisten Yrittäjät

Vapaaehtoisten yhteinen Kukanpäivän
tempaus
Lähtisitkö/lähtisikö yrityksesi mukaan koko Pälkäneen aluetta koskevaan Kukanpäivän

tempaukseen? Suunnitteilla on laajapohjaista yhteistyötä, jonka tuloksena helatorstaina,

Kukan päivänä 13.5. viedään tervehdyksiä yksinäisille, erityisesti vanhuksille

vapaaehtoisten voimin. Tervehdyksiin kysytään etukäteen saajan lupa ja kaikki tapahtuu

ulkona.

Tervehdyksen tekijöitä, viejiä sekä vastaanottajia etsitään lehti-ilmoituksen ja -jutun,
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kylätoimikuntien, yhdistysten ja someryhmien kautta. Toivomuksena on, että läheiset tai

naapurit lähettäisivät yhteyshenkilöllemme nimiä ja mahdollisesti myös kysyisivät jo lupaa

tervehdykseen. Avustusrinkiläiset veisivät tervehdyksen omalle avustettavalleen. Kasseja

tehdään saatavien yhteydenottojen perusteella arviolta 100 – 300 kappaletta.

Tarkoituksena on osoittaa välittämistä ja tuoda iloa yksinäisten elämään. Kenenkään

nimiä, yhteystietoja tai muita asioita ei luovuteta ulkopuolisille ja kaikilta toimijoilta

edellytetään ehdotonta luottamuksellisuutta.

Tähän mennessä mukana ovat ainakin SPR Luopioinen, SPR Pälkäne, Pälkäneen

seurakunta, Varapäre ja Pälkäneen avustusrinki.

Jos kiinnostuit ja haluat tulla mukaan lahjoittamalla rahaa tai tarvikkeita, kokoamalla

tarvikkeita, kuljettamaan, leipomaan, kokoamaan kasseja, viemään tervehdyksiä tai jotain

muuta, otathan yhteyttä Anita Vilen-Hemilään gsm 050 438 5955 tai

anita.vilenhemila@gmail.com

Asiaa on esitelty lyhyesti yrittäjien aamukahveilla 25.3. ja olemme jo saaneet seuraavat

lahjoitukset: kukat Pellikan Puutarhalta, kahvipaketit ja alennusta muista ostettavista

tuotteita K-Market Pälkäneeltä sekä lehti-ilmoituskuluja Electrobikelta.

Tempauksella ei ole rahankeräyslupaa, mutta jos haluat antaa taloudellista tukea, voit

maksaa hankintojamme suoraan yrittäjälle. Otamme vastaan myös tuotelahjoituksia,

toivelista tulee myöhemmin tapahtuman Facebook-ryhmään ja Pälkäneen/Luopioisten

Yrittäjien somekanaviin.
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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

• 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 Työleiri?
Mielenkiintoisia hommia on meneillään myös Harjutuulessa, Pälkäneen vanhassa

vanhainkodissa. Harjutuulen entisen dementiaosasto Onnelan tiloihin on rakentumassa

yhteisöllinen työtila/coworking space/toimistohotelli, johon tulee työhuoneita, yhteistä

työtilaa, neuvottelutilaa sekä yhteistä "hengailutilaa" yrittäjille, kotona tehtäviin etätöihin

kyllästyneille ja kaikille muillekin työpisteen maisemanvaihtoa kaipaaville!

Mutta mikä tilalle nimeksi? Äänestä tai ehdota mieleistäsi nimeä nopeassa kyselyssä

5.4. mennessä! Yksi raadin suosikeista on ehdotettu HUB Työleiri (no kuravettä päälle, ei

sentään suosikki mutta on sitä ehdotettu), tai miltä kuulostaisi Onkkaalan etäkeskus tai

Hubila? Ehdota siis rohkeasti!

Google Formsin kyselylomakkeelle tästä
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Kukkaistutusten tarjouksia pyydetään
Pälkäneen kunta pyytää tarjouksia kesäkukista ja niiden istuttamisesta Pälkäneen kunnan

omistamiin siirrettäviin kukka-astioihin. Kukka-astiat tulevat Luopioisten kirkonkylään ja

Onkkaalaan. Tarjous on julkaistu 26.3.2021 ja päättyy 26.4.2021 klo 10.00. Osallistua voit

näiden linkkien kautta:

Tarjouspalvelu.fi tai

Pienhankintapalvelu.fi

Lähilauantain kuulumiset
Pälkäneen Lähilauantaihin osallistui yli 20 yritystä ja Lähilauantai Pälkäneellä-Facebook-

tapahtuman näki yli 10 000 ihmistä. Kysyimme lyhyesti palautetta osallistuneilta yrityksiltä,

ja kaikki olivat sitä mieltä, että oli hyvä ajatus lähteä mukaan; melkein kaikki saivat

lisäkauppaa, näkyvyyttä tai ainakin hyvää mieltä tapahtumasta! Kivijaloissa kävijämäärä

jäi vähäiseksi varmasti koronarajoitusten ja vielä tuntemattoman tapahtuman takia, mutta

somessa meno oli kyllä hyvä!

Lähilauantai II järjestetään valtakunnallisesti toukokuun lopulla, ja Pälkäneellä ollaan

mukana, jos perinteinen Onkkaalan kesänavaus saadaan järjestettyä samalle päivälle.

Tätä sumplitaan Sydän-Hämeen Lehden kanssa parhaillaan. Tervetuloa mukaan!

Pääsiäinen, Kukanpäivän tempaus, HUBit ja aamukahvit - Luopioisten ja... https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/140246374-94ea230135e4038ce70...

5 / 9 19.9.2021 klo 14.43

https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=728&g=00b3d267-89d4-4c1f-bb25-ac6b1904bc5f&tpID=299021
https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=728&g=00b3d267-89d4-4c1f-bb25-ac6b1904bc5f&tpID=299021
https://pienhankintapalvelu.fi/pirkanmaa/Tender/BasicInfo?tpg=72a096af-8e3b-40e6-9f3d-452892d4a399&fbclid=IwAR2pUaSABu2YSw13e_DqPlZsB8mANbv0pjp-IsNQA9KxfHKPtZHqFx6ctMY
https://pienhankintapalvelu.fi/pirkanmaa/Tender/BasicInfo?tpg=72a096af-8e3b-40e6-9f3d-452892d4a399&fbclid=IwAR2pUaSABu2YSw13e_DqPlZsB8mANbv0pjp-IsNQA9KxfHKPtZHqFx6ctMY


Tulossa: Etäaamukahvit to 22.4. klo 9
Nyt kannattaa tulla kuulolle. Pirkanmaan alueen jäseneduista kertoo mm. KTI

Laskutuksen Antti Karhu ja kuulemme myös yrittäjien ja kunnan ajankohtaisista asioista.

Yhtenä aiheena ovat Pälkäneellä puhuttaneet likakaivotyhjennykset ja uhkasakot.

Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen ja elinkeinoasioiden päällikkö Maria

Virtanen kertovat, miten asioihin on yritetty vaikuttaa, mitä tehdyt päätökset tarkoittavat ja

mitä pälkäneläiset voisivat jatkossa asialle tehdä. Kuulemme myös kunnan mietteet

tilanteesta.

Linkki tilaisuuteen löytyy sen Facebook-tapahtumasta ja laitetaan myös s-postilla kaikille

jäsenille.

Tilaisuuden järjestää Luopioisten Yrittäjät, Pälkäneen Yrittäjät ja Pälkäneen kunta.

Tervetuloa!

Tulossa: Art Journaling -kurssi
Hyvinvointihankkeen uusin virtuaalikurssi kutsuu purkamaan harmituksia, vihastuksia,

suruja, riemuja, iloja, onnistumisia viikoittaiseen Taidepäiväkirja -ryhmässä!

Parhaimmillaan Art Journalin tekeminen on meditatiivinen oma hetki kiireen keskellä. Se

selkeyttää mieltä ja ajatuksia, avaa luovuutta ja tuo onnistumisen iloa. Yhdessä tekemällä

on helpompi päästä alkuun ja kurssilla saa vinkkejä materiaaleihin, välineisiin ja

tekniikoihin.

Pääsiäinen, Kukanpäivän tempaus, HUBit ja aamukahvit - Luopioisten ja... https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/140246374-94ea230135e4038ce70...

6 / 9 19.9.2021 klo 14.43



Materiaalien ei tarvitse olla taiteilijatasoisia maaleja ja papereita. Alkuun pääset ihan

markettitavaralla. Kokeile erilaisia välineitä, materiaaleja, tekniikoita rohkeasti - ei ole

tarkoitus tehdä valmista ja viimeisteltyä taideteosta, jota esitellään muille, vaan nyt on

kyseessä prosessi, matka vain itseäsi varten.

Marianna Koivula toimi aiemmin kuvataiteilijana ja hän veti Vedic Art-kursseja.

Sairastuminen esti kuitenkin Mariannalta  taiteen tekemisen yli kymmeneksi vuodeksi. Art

Journalingin avulla  Marianna pääsi taas kiinni luovuuteen ja pystyi aloittamaan kuvan

tekemisen uusilla tavoilla. Siksi Marianna on lupautunut vetämään kurssin meillekin.

Kurssi toteutetaan arki-iltaisin, ajankohdat sovitaan yhdessä ilmoittautuneiden kanssa

mahdollisimman pian pääsiäisen jälkeen. Kurssi on ilmainen, ilmoittaudu pian mukaan

Marja-Liisalle marja@sirium.fi

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
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vaikuttaa alueensa asihin!

Tulevia tapahtumia

• Etäaamukahvit 22.4. Teamsissa (ks. lisää yllä)

• Kukanpäivän tempaus 13.5.

• 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

© Pälkäneen ja

Luopioisten Yrittäjät

Tämä on Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien

yhteinen, jäsenyrityksilleen lähettämä uutiskirje.

Vastaanottajatiedot perustuvat jäsenrekisteriin. Voit

muokata markkinointi- ja viestintäasetuksiasi
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luopioisten@yrittajat.fi

palkaneen@yrittajat.fi

jäsenportaalissamme.

Tutustu jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen.
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