Korona ja yrittäjät Pälkäneellä - poikkeustilan uutiskirje

1/7

https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/140246374-d294026e301a97f8a97a...

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Uutiskirje 3/20
31.03.2020

Sisällysluettelo
Faktaa tuista koronakriisin aikana Lue lisää
Paikallista apua koronatilanteessa Lue lisää
Muuta apua kriisissä Lue lisää
Hyvinvointihanke toimii edelleen Lue lisää
Messut siirtyneet Lue lisää
Tulevat tapahtumat Lue lisää

Faktaa yritystuista / rahallisesta avusta
yrittäjille koronakriisin aikana
Hei jäsenyrittäjä,
tällä hetkellä mikä tahansa uutiskirje vanhenee päivässä ellei tunneissa. Listaamme
tähän sinulle kuitenkin nyt tämän päivän tietotilanteen perusteella infot tuista, joita on
mahdollista hakea yritykselle ja/tai yrittäjän toimeentulon avuksi.
Listaamme alla myös linkit, joiden takaa faktatietoa löytyy myös huomenna ja ensi
viikolla, kun tilanne on taas muuttunut - kuten sen luonne nyt on.

Yksinyrittäjä
Apua saa 2000 € sen kunnan kautta, missä yritys sijaitsee. Haku ei ole vielä auki! Seuraa
tilannetta alla olevista linkeistä. (TEM:n Tiedote 31.3: Yksinyrittäjille 2000 euron
toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian)
Lue myös
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▪ Koronavirus –yksinyrittäjien usein kysymät kysymykset ja vastaukset (28.3.) ja
▪ Yksinyrittäjän uutiskirje (28.3.)

Työllistävä yrittäjä (1-5 työntekijää) ja uusimman tiedon
mukaan myös useamman yrittäjän vetämät yrityksen ilman
ulkopuolista työvoimaa (ks. linkki yllä)
ELY-keskukselta voi hakea rahaa tilanneanalyysin tekoon tai yritystoiminnan
kehittämiseen max. 10.000 €. Lue lisää ELY-keskuksen poikeusrahoitus-sivulta.
Tukea voi hakea tästä päivästä 31.3. alkaen.

PK-yritys ja isommat (6-250 työntekijää)
Business Finlandilta voi hakea häiriotilannerahoitusta joko max. 10.000 € esiselvitykseen
tai 100.000 € kehittämisrahoitukseen. Tukea voi hakea jo. Lisää Business Finlandin
sivulta.

Yrittäjän työttömyysturva
tämä asia on vielä auki. Tarkoituksena on mahdollistaa myös (yksin)yrittäjille
mahdollisuus hakea työttömyysturvaa ilman, että yritystoiminta täytyy lopettaa täysin.
Tämä järjestelmä ei ole vielä toiminnassa! Uusimmat tiedot (kun niitä tulee)
helpoimmin Yrittäjien korona-sivulta (ensimmäinen linkki alla)

Päivittyviä linkkejä
▪
▪
▪
▪
▪

yrittajat.fi/korona - tätä sivua kannattaa seurata!
Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita yrityksille
ely-keskus.fi
Business Finland
Finnvera
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Paikallista apua koronatilanteessa
Pälkäneen kunnan elinkeinopalvelut sekä Pälkäneen Yrittäjät ja Luopioisten Yrittäjät
toimivat yhdessä yritysten auttamiseksi poikkeustilan aikana.

Päivystyspuhelin
Kunnan elinkeinopalvelut on avannut päivystyspuhelimen auttamaan yrityksiä koronaviruksesta johtuvissa liiketoiminnan kehittämis-, uudelleenjärjestely- ja
rahoitustarpeissa.
Päivystyspuhelin toimii maanantaista torstaihin klo 9-10 ja klo 15-16 numerossa
050 521 5240.
Uudessa tilanteessa eteen voi tulla myös lomautustarpeita tai äkillinen ongelma
työvoiman saatavuudessa. Pälkäneen kunnan työllisyys- ja yrityskoordinaattori tarjoaa
yrityksille apua näissäkin asioissa.
Pälkäneen kunnan elinkeinopalvelut
050 521 5240 / Jaana Koivisto (soitot miel. klo 9-10 tai 15-16)
Pälkäneen kunnan työllisyyspalvelut
050 411 8183 / Panu Raivio

Paikallisia nostoja somessa
Pälkäneen ja Luopioisten Yrittäjien FB-sivuille ja Instagramin stooreihin tehdään
postauksia jäsenyritysten ja eri toimijoiden tarjoamista palveluista, jotka helpottavat
alueen asukkaiden elämää koronaviruksen aiheuttamien liikkumis- ym. rajoitusten
aikana.
Laittakaa vinkkejä yritystenne omien sivujen postauksista, joita voimme jakaa. Ja jos
joku kehittelee uusia palveluja, kertokaa siitäkin. Yritetään pitää raha kiertämässä ja
rattaat pyörimässä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus selvitä tämän poikkeuksellisen
tilanteen yli. Erityisesti huolehditaan kotona asuvista senioreista ja riskiryhmään
kuuluvista.

Paikallista viestintää
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.
Viestiä voi aina laittaa myös s-postilla
▪ luopioisten@yrittajat.fi
▪ palkaneen@yrittajat.fi, joita yhdistysten puheenjohtajat lukevat päivittäin.
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Pankit mukana talkoissa
Luopioisten ja Kangasalan Osuuspankit ja Aito Säästöpankki ovat lisänneet neuvonta- ja
tukipalveluja koronaviruksen vuoksi.

Pirkanmaan Yrittäjien tukipalvelu
Annamme henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa yrityksen taloudellisiin
vaikeuksiin ja yrittäjän henkiseen jaksamiseen liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu
jäsenillemme, ja sen tarjoavat yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan
Yrityskummit. Tällä hetkellä annamme neuvontaa puhelimitse tai etäyhteyksen kautta.
Tukipalvelu päivystää arkipäivisin kello 9 - 16 numerossa 03 251 6513 ja lomake on
käytettävissä verkossa.

Muuta apua koronakriisissä
Neuvontaa ja tukea
Mistä apua yrittäjän jaksamiseen?
Jaksamiseen liittyvissä asioissa yrittäjien käytössä on Mieli ry:n kriisipuhelin, jonka
numero on 09-25250111.
Juridisissa asioissa auttaa Yrittäjien neuvonta numerossa 09-229 222.
Talouskysymyksissä apua antaa mm. Yritys-Suomen Talousapu numerossa 0295 02 4880.

Vertaistukea
Jos olet Facebookissa, liity ryhmään #ostapieneltä. Yrittäjiä ovat vertaistuen lisäksi
tukemassa sekä Suomen Yrittäjien lakineuvoja että terapeutti. Yrittäjien lakineuvoja
vastaa kysymyksiin arkisin klo 15-20. Koronaviikkojen ajan ryhmää moderoi kolme tuntia
päivässä psykoterapeutti.
Jäsenyritysten käytössä on myös Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu, joka palvelee
arkisin klo 8 - 20, p. 09 229 222. Tällä hetkellä neuvontapalvelu on erittäin
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ruuhkautunut, joten kannattaa etsiä tietoa ensisijaisesti netistä.

Monet maksut ovat siirrettävissä
Jos yritystoimintasi on ajautumassa ongelmiin, tee ainakin nämä asiat heti:
▪ Hae ennakkoverojasi pienemmäksi OmaVero-palvelussa. Ennakkoveroja voidaan
koronatilanteen vuoksi poikkeuksellisesti alentaa oman ilmoituksen mukaan ilman
välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä. Myös ennakkoveron eräkuukausiin
voi hakea muutosta.
▪ Ota yhteyttä pankkiisi. Lainanantajilta kannattaa pyytää lainoihin lyhennysvapaata.
Pankeilla on myös tällä hetkellä enemmän mahdollisuuksia tarjota akuuttiin
tilanteeseen rahoitusta.
▪ Älä päästä laskuja perintään vaan sovi kirjallisesti maksujärjestelyistä.

Kaikki koronasta yrittäjälle
Ylläkin jo mainittu sivusto yrittajat.fi/korona ansaitsee toisenkin noston. Kaikki
koronasta yrittäjälle -sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa, jota yrittäjä tarvitsee
saadakseen yrityksensä selviytymään yli koronakriisin.

Hyvinvointihanke
toimii edelleen
Hyvinvointihanke pyrkii omalta osaltaan
tukemaan yrittäjien jaksamista ja
selviytymistä tarjoamalla keskusteluapua
asiantuntijoiden kanssa ja hyvintointia
tukevia työpajoja etäyhteyksien avulla
sekä kannustamalla yrittäjiä omatoimiseen
liikuntaan.
▪ Järjestämme ke 8.4.2020
maalaustyöpajan Skype-yhteyden
avulla.
▪ Hyvinvoiva yrittäjä selviytyy -työpajat
pidetään ke 15.4.2020 ja ti 12.5.2020.
▪ Voit tilata Marja-Liisalta jumppaohjeet
omatoimisen liikunnan tueksi.
Sisäjumppaohjelma on valmiina ja
ulkoilun yhteyteen sopiva ohjelma
valmistuu viikon 13 aikana.
▪ Jos haluat kysyä lenkkiseuraa muista
yrittäjistä, ilmoittaudu mukaan
WhatsApp -ryhmään lähettämällä
puhelinnumerosi sähköpostilla MarjaLiisalle (marja@sirium.fi)
▪ Keskusteluapua on tulossa
ajanvarauksella. Tiedot asiantuntijoista
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ja ajankohdista varmistuvat viikon 13
aikana.
Katso kaikki tapahtumat, tarkemmat
paikat ja ilmoittautumisohjeet
www.hyvinvointihanke.fi

Hyvinvointimessut ja Maalle asumaan
-päivä siirtyvät syksylle
Keväät messut siirtyvät syksylle - alustava päivä on 5.9., joten varaa se jo kalenteriisi!

Yrittäjien tulevia
tapaamisia
Kevätkokousten tilanne on nyt vielä auki.
Infoamme jäseniä mahdollisimman pian.

Tulevia tapahtumia
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

Tietoa uutiskirjeestä
© Pälkäneen ja
Luopioisten Yrittäjät
palkaneen@yrittajat.fi
luopioisten@yrittajat.fi

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