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Sisällysluettelo
Hyvinvointihankkeen tapahtumia Lue lisää
Pysy kartalla & seuraa seudun tiedotusta  Lue lisää
Vaikuta koulutuksiin - vastaa kyselyyn Lue lisää
Tulossa: Voi hyvin Pälkäneellä -messut Lue lisää
Yrittäjien tulevia tapaamisia Lue lisää
Yhdistyksille uudet hallitukset Lue lisää
Paikalliset jäsenedut Lue lisää
Etätyöwebinaari! Lue lisää
Palvelutaulu ja Kukkian Kesä Lue lisää
Tulevat tapahtumat Lue lisää

Hyvinvointihankkeen
tulevia tapahtumia
Lähiaikoina tulossa mm.

Yrittäjän hyvinvointi -työpajat, seuraava
työpaja ti 11.2.2020  klo 17.45 – 21, Mikkolan
navetta. Mielenterveyden suoja- ja
riskitekijät. 

Luovuus käyttöön maalauksen kautta ke
19.2.2020 klo 17.30 – 21 Mikkolan Navetan
luentosalissa. Tule virkistämään aivojasi
maalaamalla työpajaamme.

Katso kaikki tapahtumat, tarkemmat paikat ja
ilmoittautumisohjeet www.hyvinvointihanke.fi

Hyvinvointihankkeeseen osallistuneet ovat
olleet tyytyväisiä - lähde sinäkin mukaan!

Pysy kartalla - ota tiedotuskanavat
seurantaan
Uutiskirjeemme ilmestyy säännöllisen epäsäännöllisesti. Kannattaa siis myös seurata
Luopioisten ja Pälkäneen yhdistyksiä Facebookissa. Muista myös ryhmä Sydän-Hämeen
Yrittäjät Facebookissa sekä Whatsapp-ryhmä Sydän-Hämeen Yrittäjät. Instagramin
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puolella kannattaa ottaa Luopioisten Yrittäjät seurantaan.

Tule mukaan keskustelemaan ja luomaan hyvää pöhinää alueellemme myös somessa!
Tervetuloa!

Mitä koulutuksia haluaisit Pälkäneelle?
Pälkäneen kunta järjestää tänä vuonna kaksi koulutusta/luentoa yrityksille. Vastaa
kyselyyn ja kerro ideoita sekä ajatuksia siitä, mistä aiheista koulutukselle olisi tarvetta.

Vastaa kyselyyn tästä!

Tulossa: Voi hyvin
Pälkäneellä
-messut
Yrittäjien hyvinvointimessut 14.3.2020 klo
10-15 Nuijalla, varaa päivä kalenteriisi!
Tule messuille motivoitumaan ja saamaan
tietoa oman – ja sitä kautta yrityksesi –
hyvinvoinnin kehittämiseen.

Messuilla esiintyvät yrityksensä tragedian
menestykseksi kääntänyt Lotta Ansakorpi
sekä hyvinvoinnin säihkyvät ammattilaiset
Jutta ja Juha Larm.

Näytteilleasettajina on paikallisia
hyvinvointialan ammattilaisia. Jos haluat
itse näytteilleasettajaksi, ota pian
yhteyttä Marja-Liisa Suomalaiseen
(marja@sirium.fi) ja varmista paikkasi.
Mukaan mahtuu vielä muutama yrittäjä.

Lue lisää ja katso miten toimia >>

 

Yrittäjien tulevia
tapaamisia
Lounaalle yrittäjien kesken mennään
taas tiistaina 18.2. klo 12, paikkana tällä
kertaa Sammonkulma, Sammontie 3.

Kunnan ja yhdistysten yhteiset
Aamukahvit pe 21.2. klo 9:00
NisuKahvilassa, Onkkaalantie 68

Yrittäjän After Work pe 28.2. klo 17
Elotähkässä (Rautajärventie 5)! Tarjolla on
jälleen ajankohtaista asiaa ja uusi yrittäjä
on varannut yrittäjien jäsenkortille

Uudet hallitukset ja paljon tapahtumia! - helmikuun uutiskirje https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/140246374-a8b5c766cc02ef4490f7...

2 / 5 25.10.2021 klo 16.01

https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/25452507-2242206-140246374
https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/25452507-2242206-140246374
https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/25452499-1496607-140246374
https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/25452499-1496607-140246374
mailto:marja@sirium.fi
mailto:marja@sirium.fi
https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/25452495-2400493-140246374
https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/25452495-2400493-140246374


yllätysetuja.

Tervetuloa!

Yhdistyksille uudet hallitukset
Uudet hallitukset ovat aloittaneet toimintansa niin Pälkäneen kuin Luopioistenkin
yrittäjissä.

Pälkäneen Yrittäjät ry:n hallituksen muodostavat Lumia Huhdanpää-Jais
(puheenjohtaja), Satu Ukkonen (varapj), Sanna Hämäläinen (varapj), Tomi
Hämäläinen, Jukka Kittilä, Heikki Närvänen, Virpi Pohjola ja Noora Rosberg.
Varajäseninä toimivat Teemu Järvenpää, Hannu Lehtinen ja Sirkku Nevaranta.
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimii Raija Hallila ja hyvinvointihanketta vetää
Marja-Liisa Suomalainen.

Luopiosissa hallitukseen puolestaan valittiin Sari Päätalo (puheenjohtaja), Anssi
Kukkonen (varapj), Janne Heinonen, Pasi Lahnalahti, Esko Peltonen, Sami Seise, Suvi
Simola ja Heikki Suksia. Varajäseniä ovat Hannele Haataja ja Paula Suksia.

Paikalliset jäsenedut
Nyt kannattaa kuulua yrittäjiin!

Luopioisten yrittäjien jäsen saa alennuksia ja etuja esittämällä ennen maksua Yrittäjien
voimassa olevan jäsenkortin.

Katso kaikki jäsenetujen tarjoajat Luopioisten Yrittäjien sivuilta kukkialle.fi tai
Facebookista!

Hox yrittäjä! Jos haluat tarjota etuja Yrittäjien jäsenille ja saada ovipumpun laulamaan,
ota pikaisesti yhteys alueesi yrittäjien puheenjohtajaan: Lumia Huhdanpää-Jais
(palkaneen@yrittajat.fi) tai Sari Päätalo (sari.paatalo@kolari-special.fi)

Etätyöwebinaariin!
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Palveluinfotaulu ja
Kukkian Kesä 2020
Uudistamme Luopioisten torin,
Rautajärven ja Aitoon Palveluinfotaulut.
Hinta kahden vuoden näkyvyydestä
jäsenyritykselle on 80 e ja ei-jäsenelle 100
e.

Kukkian Kesä -taulut tulevat Luopioisten
torille, Rautajärvelle, Kuohijoelle ja
Holjan P-alueelle. Hinta on 30 e ja tähän
tauluun kerätään Kukkian kylien alueen
kesätapahtumia ja -kahviloita. 
Ilmoittaudu mukaan 14.2. mennessä
sähköpostilla luopioisten@yrittajat.fi.

 

Tulevia tapahtumia
Yrittäjälounas ti 18.2. klo 12 Sammonkulmalla
Aamukahvit Nisukahvilassa pe 21.2. klo 9
Yrittäjän AfterWork Elotähkässä pe 28.2. klo 17
Anna Tapion Yritysmessut la 7.3.
Kunnan Kesäpäiväkahvit la 27.6.
Pimmeemmän kaupan ilta pe 23.10.
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Yrittäjäjuhla 2020 la 10.10. Luopioisissa
Luopioisten joulunavaus la 28.11.
Hyvinvointihankkeen tapahtumat: hyvinvointihanke.fi

OSALLISTU YRITTÄJÄKESKUSTELUUN

       

© Pälkäneen ja
Luopioisten Yrittäjät

palkaneen@yrittajat.fi
luopioisten@yrittajat.fi

 

Tietoa uutiskirjeestä

Tämä on Pälkäneen ja Luopioisten Yrittäjien
yhteinen uutiskirje. Vastaanottajatiedot
perustuvat jäsenrekisteriin. Jos et halua
uutiskirjettä jatkossa, käy päivittämässä yrityksesi
jäsenrekisteritiedot.
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