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Tervetuloa Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien uutiskirjeen pariin!

Sisällysluettelo
Yrittäjä - lähde ehdolle! Lue lisää

Luopioisten Yrittäjät on Pirkanmaan Vuoden paikallisyhdistys 2020! Lue lisää

Yrityskierrokset jatkuvat Lue lisää

Hyvinvointihankkeen tapahtumia Lue lisää

Yhteisöjen Pälkäne -hanke esittäytyy Lue lisää

Pysy kartalla Lue lisää

Tulevat tapahtumat Lue lisää

”On parempi tehdä itse kuin seurata
sivusta.”
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Miltä Pälkäne näyttäsi, jos siellä ei olisi yrityksiä? Tulevissa kuntavaaleissa kannattaa

sekä ehdokkaiden että äänestäjien miettiä sitä, miten päätöksillä taataan se, että

kunnassa on yrityksiä, joista asukkaat saavat työtä, ruokaa ja palveluita ja kunta

verotuloja. Kuntavaaleissa päätetään, onko yrityksillä kunnassa tulevaisuutta.

Onko Pälkäne täydellinen?

Ellei sinusta ole, lähde ehdokkaaksi! Vaikuta, älä valita!

Yrittäjän arjen kannalta kunnassa tehdään merkittäviä päätöksiä. Luottamushenkilön on

mahdollista vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa esimerkiksi lautakunnissa.  

Kuntien luottamuselimissä tarvitaan näkemyksiä. Yrittäjillä on tarjota valmisteluun ja

päätöksentekoon monipuolista liiketoiminta - ja talousosaamista.

Valtuutettu Matti Rulja kommentoi valtuutettuna toimimista näin: "Yrittäjä pystyy

hyödyntämään asiantuntemustaan. Varsinkin näinä aikoina uudet ideat ja esitykset ovat

tervetulleita päätöksentekoon."

Valtuutettu Kirsi Saarinen listaa etuja: "Ensiksikin pääsee antamaan asiantuntijan

näkemystä asioista sekä voi seurata alusta asti asian etenemistä. Plussana tulee kunnan

viranhaltijat tutuiksi ja saa myös itse uusia ideoita ryhmässä!"

Lähde ehdokkaaksi!

Ota yhteyttä puolueiden Pälkäneen seudun yhteyshenkilöihin, jos ehdokkuus kiinnostaa!

Jos huomaat tiedoissa puutteita tai virheitä, laita meille palautetta s-postilla niin

päivitämme listaa seuraavaan kirjeeseen: palkaneen@yrittajat.fi

Keskusta

Jukka Kittilä, 0400 644 782, jukka.kittila1964@gmail.com

Kokoomus

Tiina Kokkola, 040 7566 785, tiina.kokkola@sci.fi

Jouko Saarikko, jouko.saarikko@rakentajatsaarikko.fi

Perussuomalaiset

Tero Ahlqvist 050 557 2267, tero.ahlqvist@iki.fi

Sosiaalidemokraatit

Arto Reinikainen 040 8091 805

Pauliina Jaakkola 050 320 2899

Maria Aho 040 538 5412

Vasemmistoliitto

Perttu Pohjanperä 0400 176 640

Vilho Nikkanen 040 532 4885

Vihreät

Heli Merimaa, 040 584 8404, merimaaheli@gmail.com
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Elinvoimaseminaari kuntavaikuttajille

Ehdokas, ehdokkuutta miettivä, valtuutettu tai lautakunnan jäsen, osallistu Pirkanmaan

elinvoimaseminaariin ke 24.2. klo 14-16!

Vuosittainen seminaari on tarkoitettu Pirkanmaan kuntien viranhaltijajohdolle ja

luottamushenkilöille sekä kevään 2021 kuntavaalien ehdokkaille.

Seminaarin teemana on kuntien yrittäjäystävällisyyden ja elinvoimaisuuden kehittäminen.

Seminaarin yhteydessä palkitaan Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2021 -kilpailun

voittajakunta sekä viimeisen vuoden aikana eniten elinvoima-asemaansa parantanut

kunta.

Lue lisää ja ilmottaudu!

Tukea jäsenehdokkaille

Suomen Yrittäjät tukee jäsenyrittäjäehdokkaita. Ilmoita ehdokkuudestasi, niin saat

kattavaa näkyvyyttä ehdokkuudellesi!

Ei kuntaa ilman yrityksiä

Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelma Ei kuntaa ilman yrityksiä tarjoaa ehdokkaalle ja

äänestäjälle tärkeimmät asiat yrittäjien näkökulmasta.

Lue lisää sivustolta yrittajat.fi/kuntavaalit!
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Luopioisten Yrittäjät on Pirkanmaan vuoden
paikallisyhdistys 2020!
Pirkanmaan Yrittäjät on palkinnut Luopioisten Yrittäjät maakunnan parhaana

paikallisyhdistyksenä. Myös valtakunnallisella tasolla Luopioisten Yrittäjät sijoittui

kärkiviisikkoon omassa kokoluokassaan. Onnea!

Lue Pirkanmaan Yrittäjien juttu netissä ja puheenjohtaja Sarin terveiset tässä alla!

**

Olipas huikea tammikuu. Hallitus kokoontui perjantaina Hub Kukkiatalolle seuraamaan

Pirkanmaan Yrittäjien etkoja verkon kautta. Yllättäen hieman myöhästyvä pj olikin

Tampereella vastaanottamassa Pirkanmaan vuoden paikallisyhdistys 2020 kiertopalkintoa

koko hallituksen puolesta.

Hubilla vastaanotto oli riemukas ja pääsimme jännittämään valtakunnallista valintaa, josta

pääpottia ei tullut. Siihenkin hallitus oli varautunut, sillä finaalipaikka viiden joukossa on

pystin arvoinen. Varastojen kätköistä oli löydetty Pälkäneen ja Luopioisten

Yrittäjäyhdistysten urheilukiertopalkinto, joka oli päätynyt Luopioisten Yrittäjille v. 2000.

Ei kuntaa ilman yrityksiä & Luopioinen palkittu - Luopioisten ja Pälkäne... https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/140246374-47835680f145d0e553a...

4 / 9 25.10.2021 klo 16.31

https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/31025017-1220724-140246374
https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/31025017-1220724-140246374


Ehkä olisi jo aika järjestää seuraavat yhdistysten väliset urheilukisat.

Kiitos lukuisista onnitteluista. Työ yrittäjyyden ja elinvoimaisuuden puolesta jatkuu.

Yhdessä olemme enemmän.

- Sari

#eikuntaailmanyrityksiä #yhdessäolemmeenemmän #luopioistenyrittäjät

Kuva: Marja-Liisa Suomalainen

Yrityskierrokset jatkuvat!
Yrityskierroksia Pälkäneellä - sinunkin yrityksessäsi? Elinkeinojohtaja Heidi Loukiainen

vierailisi mielellään Pälkäneen seudun yrityksissä, kuten viimeksi Onkkaalan kierroksella

mm. Pälkäneen Apteekissa (kuvassa Heidi, Pälkäneen pj Lumia ja Pälkäneen Apteekin

apteekkari Minna Heikkinen), RM-Microssa, K-Supermarketissa, Spirraalissa ja

Nisukahvilassa! Heidi kommentoi kierroksia näin:

"Yrittäjät ovat kunnan elinvoiman tukipilareita!

Yrityskäynneillä keskustelut ovat usein rentoja ja käydään läpi yrittäjien toiveita kunnan

toiminnan kehittämiseksi. (...) Kunnalle saatiin näiltä yrityskäynneiltä viemisiksi hyviä

vinkkejä ja ihan konkreettisia toiveita toimintaan. Otamme kaikki toiveet ja ideat huomioon
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toiminnassamme, kiitos kun pääsimme kurkistamaan teidän yrittäjien arkeen!

Kiitos Pälkäneen Yrittäjät kun järjestitte tämän kierroksen, odotan innolla jo seuraavaa

yhteistä kierrosta!

Yhdessä olemme enemmän!

/Heidi"

**

Saisiko teilläkin tulla poikkeamaan? Laita viestiä luopioisten@yrittajat.fi tai 

palkaneen@yrittajat.fi, jos haluat meidät kylään!

Hyvinvointihankkeen tapahtumia
Selänhuoltopaja Teams-yhteydellä 24.2.

Kolottaako selkää? Vaiva on varsin yleinen ja se voi johtua monestakin eri syystä. Tule

kuulemaan asiantuntijoilta, mikä voi olla kivun takana, mitä sselkää voi hoitaa ja milloin on

syytä hakeutua lääkäriin.

Lue lisää ja ilmoittaudu: hyvinvointihanke.fi/selanhuoltopaja

Seinäkiipeilyä Tampereella 11.3.2021

Lähde kokeilemaan seinäkiipeilyä mukavassa yrittäjäporukassa! Aikaisempaa kokemusta

et tarvitse.

Lue lisää ja ilmoittaudu: hyvinvointihanke.fi/seinakiipeilya-tampereella
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Yhteisöjen Pälkäne esittäytyy
Ärsyttääkö jupina ja kyräily, mutta politiikkaan et ole lähtemässä? ILähde sitten mukaan

suunnitteilla olevaan Yhteisöjen Pälkäne -hankkeeseen, jonka avulla parannetaan

kunnan, yhteisöjen, yritysten ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä! Ja totta kai myös poliittisesti

aktiiviset kuntalaiset ovat tervetulleita!

Hankesuunnitelman valmistelu on Pälkäneen Yrittäjien vastuulla, mutta mukaan ovat

tervetulleita kaikki innokkaat. Viestintäkanavana toimii Yhteisöjen Pälkäne -Facebook-sivu.

Tule webinaariin

Yhteisöllisyyden kehittämisestä järjestetään webinaari tiistaina 23. helmikuuta klo 18–20.

Hankeidean esittelevät Pälkäneen vs. kunnanjohtaja Anitta Hietaniemi, yrittäjä Anssi

Kukkonen ja kyläaktiivi Kirsi Oesch. Illan aikana kuullaan esimerkkejä osallisuuden ja

yhteisöllisyyden kehittämisestä Lempäälässä, Orivedellä ja Janakkalassa. Webinaariin

tulee ilmoittautua maanantaihin 15. helmikuuta mennessä osoitteeseen marja@sirium.fi.

Hae hanketyöryhmään

Hankkeen vetäjätiimiin etsitään nyt kahdesta neljään henkilöä, joille maksetaan palkkio

työstä. Työmääräarvio on 1-3 kk puolentoista vuoden aikana.

Vapaamuotoiset hakemukset vetäjätiimiin palkkiotoiveineen osoitetaan 12.3.2020

mennessä Pälkäneen Yrittäjät ry:lle ja toimitetaan puheenjohtajalle sähköpostilla:

palkaneen@yrittajat.fi

Mikä hanke?

Hankkeen konkreettisia tuloksia voisivat olla esimerkiksi Pälkäne-messut, yhdistysten

kokoontumisajojen järjestäminen, yhteinen tekeminen kylien välille – esimerkiksi

kyläparlamentit – osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto, toimintatonnit tai muut nopeat

ratkaisut hyville ideoille, digitaalisen aloitelaatikon luominen ja kyselytunnit viranhaltijoille.

Yhteisöjen näkemyksiä kerätään ja hankesuunnitelmaa valmistellaan alkuvuodesta.

Suunnitelma toimitetaan Pirkan Helmelle maaliskuun loppuun mennessä.
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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

• Miten rakennat myyntiä somessa -koulutus 16.2. Zoom-yhteydellä (lue lisää)

• Yhteisöllisyys-webinaari 23.2. klo 18

• Pirkanmaan elinvoimaseminaari etäyhteydellä 24.2. klo 14 (lue lisää)

• Selänhuoltotyöpaja 24.2. klo 18

• Etäaamukahvit to 25.2.

• Kunnallisvaaliehdokkaat selvillä: 9.3.

• Seinäkiipeilyä Tampereella 11.3.

• Ennakkoäänestys kuntavaaleissa 7.-13.4.

• Kuntavaalit 18.4.

• 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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