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Sisällysluettelo
Voi hyvin Pälkäneellä viikonloppuna! Lue lisää
Hyvinvointihankkeen tapahtumia Lue lisää
Nuorten yrittäjien yritysideat palkittiin Lue lisää
Vastaa ja vaikuta - Kuntabarometri Lue lisää
Maalle asumaan -päivä Lue lisää
Yhdistysten tulevia tapahtumia Lue lisää
Pysy kartalla! Lue lisää
Tulevat tapahtumat Lue lisää

Tervetuloa messuille!
Voi hyvin Pälkäneellä -messut järjestetään lauantaina Nuijalla.

Mukana on hyvinvointialan ammattilaisia, terveyden ja riskienhallinnan osaajia sekä
aiheeseen liittyvää tuotemyyntiä.

Tule tutustumaan Pälkäneen uuteen apteekkariin, osta kuntosalikortti Tauko Kahvilan 
tytöiltä, tilaa apua kipuihin ja kolotuksiin, kysy neuvoja riskien hallinnan ammattilaisilta
ja istu kuulemaan valovoimaisia esityksiä.

Lavallemme loistavat tragedian menestykseksi kääntänyt Lotta Ansakorpi sekä arjen
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sankaruudesta puhuvat Jutta ja Juha Larm Lisäksi meillä on erityisesti yrittäjille
suunnattuja tietoiskuja sairastumisesta, kuntoutusmahdollisuuksista,
riskienhallinnasta ja varautumisesta tulevaisuuteen. Juontajana toimii paikkakunnan
paras supliikkitaitaja Kalle Vaismaa.

Tervetuloa messuille viihtymään!

Virustilanteen vuoksi jääthän kuitenkin kotiin, jos olet matkustellut vaara-alueilla,
perheessäsi on nuhaisia tai flunssaisia tai olet ollut tekemisissä sittemmin karanteeniin
asetettujen ihmisten kanssa ��� Kiitos järjestäjien ja osallistujien puolesta!

Lue lisää messuista Facebookissa!

Hyvinvointihankkeen
tulevia tapahtumia
Lähiaikoina tulossa mm.

Luovuus käyttöön maalauksen kautta ti
17.3.2020, Kostiakeskus.

Lajikokeilu: soolotanssi ti 24.3.2020.

Ratkaisuja yrittäjän stressiin huumorin ja
draaman keinoin su 19.4.2020 Luopioisten
Seuratalolla.

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

 

Terveiset Anna Tapion NY-messuilta
Pälkäneen ja Luopioisten Yrittäjät vierailivat Anna Tapion koulun yritysmessuilla
tutustumassa koulun oppilaiden NY (Nuori Yrittäjyys) yrityksiin. Nuorilla oli paljon kivoja
ja monipuolisia ideoita!

Parhaana liikeideana Yrittäjien tiukkaakin tiukempi tuomaristo (Sami Seise ja Anssi
Kukkonen, LY; Jyrki Turtiainen, PY) palkitsi Baby Pets NY:n, parhaasta liikeidean
esittelystä puolestaan palkittiin Tinak NY. Anssin Kaupan kannustuspalkinnon taas sai
Pictura setis NY.

Onnea voittajille ja kaikille osallistuneille!
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Vastaa ja vaikuta
Yrittäjä, nyt on tilaisuutesi antaa
palautetta ja arvioida Pälkäneen kunnan
toimintaa viidessä minuutissa.

Mikä toimii, mitä pitäisi parantaa?
Huomioiko kunta yrityksesi toiveet ja
tarpeet?

Kyselylomakkeelle pääset tästä
https://eu5se.voxco.com/SE/32/13165/

Kyselyyn oli viime perjantaihin mennessä
tullut Pälkäneeltä 14 vastausta. Eiköhän
lisätä vastauksien määrää ainakin 500%!

Jos kysymykset tuntuvat vaikeilta, tule
hyvinvointimessuille Yrittäjien pisteelle ja
vastataan kysymyksiin yhdessä!

Vastaa mielellään heti tai viimeistään
31.3!

Maalle asumaan -päivä: ilmoittaudu
mukaan rakennusalan yrittäjä
Pälkäneen kunta pitää kesänavauspäivänä la 23.5. tapahtuman teemalla Maalle
asumaan. Suunnitelmissa on mm. messutyyppinen tapahtuma Kostia Areenalla, jonne
kaivataankin nyt rakentamisen alan yrityksiä näytteilleasettajiksi!

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan Hanna-Leenalle: hanna-leena.matilainen@palkane.fi

 

Yrittäjien tulevia
tapaamisia
Yrittäjän After Work pe 27.3. klo 17
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Liekissä pizzapuffan merkeissä.
Ajankohtaista asiaa ja yllätysetuja
Yrittäjän jäsenkortilla.

Kevätkokous ke 8.4. Kankahuven
saunalla. LY aloittaa klo 17 ja PY klo
17.30. Asialistalla mm. sääntöuudistus.
Kevätkokouksen jälkeen kaikille yrittäjille
avoin työpaja aiheella Miten hyvinvoiva
yrittäjä menestyy? Tarjolla myös iltapalaa.
Varsinainen kutsu tulee jäsenille s-postiin.

Tervetuloa!

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
puolella kannattaa ottaa seudun yhteinen tili Sydän-Hämeen Yrittäjät seurantaan.

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

Kesäteatteriin!
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Tulevia tapahtumia
Yrittäjän After Work pe 27.3. klo 17 Liekissä
Yhdistysten vuosikokoukset 8.4. klo 17.00 (Luopioinen)/17.30 (Pälkäne) Kanhahuven
saunalla
Kesänavaus ja Maalle asumaan -messut Onkkaalassa 23.5.
Kunnan Kesäpäiväkahvit la 27.6.
Kesäteatteriretki 15.8. Elämältä kaiken sain, Hämeenlinna.
Pimmeemmän kaupan ilta pe 23.10.
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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