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Sisällysluettelo
Ilmoittaudu koulutukseen uusista tuista Lue lisää
Hyvinvointihankkeen tapahtumia Lue lisää
Messut tulossa - save the date Lue lisää
Myymään Nuijantalon kahvilan avajaisiin Lue lisää
Paikallista apua kriisissä Lue lisää
Yksinyrittäjä hoi! Lue lisää
Tulevat tapahtumat Lue lisää

Hei yrittäjä,
ilmoittaudu nyt mukaan 19.5. klo 15 pidettävään etäkoulutukseen sähköpostitse
jaana.koivisto@palkane.fi

Koulutuksessa käymme läpi tuoreimpia tietoja pian hakuun avautuvasta maaseudun
yrityksille suunnatusta korona-avustuksesta. Lisäksi käydään lyhyesti läpi vielä parin
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viikon ajan haettavissa olevat ELY-poikkeustuki ja Business Finland-kehittämistuki.

Ilmoittaudu mukaan ma 18.5. iltaan mennessä!

Hyvinvointihankkeen
tulevia tapahtumia
Hyvinvointihanke toimii edelleen! Tule mukaan
kesän tapahtumiin virkistymään ja tapaamaan
toisia yrittäjiä!

▪ Frisbeegolf ja picnic Luopioisissa pe 22.5.
▪ Outdoor Escape ja pizzailta Aapiskukossa to

4.6.
▪ Melontaa ja saunomista Kostianvirralla ke

17.6.
▪ Voit myös tilata Marja-Liisalta

jumppaohjeet sisä- ja ulkoliikuntaan
omatoimisen liikunnan tueksi:
marja@sirium.fi

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

 

Maalle asumaan & hyvinvointimessut
Kevään perutut Voi hyvin Pälkäneellä ja Maalle asumaan -messut ovat siirtymässä
syksylle, Yrittäjän päivään 5.9.2020. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet
näytteilleasettajaksi tulevat luultavasti jo seuraavassa uutiskirjeessä! Merkkaa päivä jo
kalenteriisi!

Myyntipaikkoja Nuijantalon kahvilan
avajaisviikonlopulle
Nuijantalon kahvila ja Putiikki avaa jälleen kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna -
avajaisia vietetään torstaista sunnuntaihin 4.-7.6.

Salin puolelle (jossa myös kahvipöydät sijaitsevat) on mahdollista tulla päiväksi tai
vaikka kaikiksi esittelemään tuotteita tai palveluja edullista 10 euron paikkamaksua
vastaan (per päivä, alv 0). Avajaisia vietetään to, la ja su klo 11-16 sekä perjantaina
11-15 plus ilta-aukioloaika vaikkapa kuohuviinin kera!

Paikan varataksesi ota yhteyttä Sinikkaan: sini.ignatius@outlook.com tai 044 5701002
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Paikallista apua koronatilanteessa
Pälkäneen kunnan elinkeinopalvelut sekä Pälkäneen Yrittäjät ja Luopioisten Yrittäjät
toimivat yhdessä yritysten auttamiseksi poikkeustilan aikana.

Päivystyspuhelimet

Pälkäneen kunnan elinkeinopalvelut on avannut päivystyspuhelimen auttamaan yrityksiä
korona-viruksesta 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

Pirkanmaan keskitetty koronaneuvonta yrityksille on tavoitettavissa numerosta 03 5656
5040
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Yksinyrittäjätuki ja työttömyysturva
Yrittäjä, jonka työt ovat loppuneet tai vähentyneen koronaepidemian takia, voi saada
työmarkkinatukea kesäkuun loppuun saakka ilman, että yritys on pakko lopettaa.

Prosessi alkaa ilmoittautumalla työnhakijaksi TE-toimistoon, parhaiten TE-toimiston
Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. TE-keskuksen lomake ei ole tehty yrittäjille, eli
siellä on monia tilanteeseen sopimattomia kysymyksiä. Täytä lomake "mahdollisimman
vähän väärin" ja kerro yrittäjyydestäsi lopun vapaa teksti -kentässä.

Lisätietoja on koottu hyvin Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteeseen ja TE-keskuksen
sivuille.

Yrittäjien sivulla on konkreettisia vinkkejä, miten hakemus tehdään.

Haku on auki myös yksinyrittäjätukeen

Haku on auki osoitteessa www.tukialusta.fi.

Yksinyrittäjille myönnettävän tuen suuruus on 2 000 euroa ja sitä myönnetään
koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen
vakauttamiseksi. 

Liitteiksi tarvitaan a) tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus
2019/viimeisin veroilmoitus sekä b) jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen
todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.

Lue lisää: Pälkäneen kunnan elinkeinopalvelujen sivuilta.

Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa, jota yrittäjä
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tarvitsee saadakseen yrityksensä selviytymään yli koronakriisin.

Tulevia tapahtumia
Kevätkokousten tilanne on nyt vielä auki. Infoamme jäseniä mahdollisimman pian.

Frisbeegolfia Luopioisissa pe 22.5.
Outdoor Escape Aapiskukolla to 4.6.
Melontaa Kostianvirralla ke 17.6.
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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