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Tervetuloa Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien uutiskirjeen pariin!
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Yrittäjä, olet juhlasi ansainnut Lue lisää

Pimee Tori Nuijalla Lue lisää

Hyvinvointihanke päättyi - anna palautetta! Lue lisää

Yhteinen Pälkäne pyörähti käyntiin Lue lisää

Nuorten Virran kesä sujui työn merkeissä Lue lisää

Aamukahvit "ysiysiysi" Lue lisää

Pysy kartalla Lue lisää

Tulevat tapahtumat Lue lisää
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Yrittäjä, olet juhlasi ansainnut
Yrittäjän päivää vietetään taas 5.9. Tarkoitus oli viettää sitä isosti Kostianvirran varrella,

Varrella virran- ja Beach battle -tapahtumien merkeissä yritysmessuineen ja Suvi-

laivoineen, mutta eipä vietetä tänäkään vuonna tätä juhlaa ei. Vaikka korona välillä tuntuu

vievän meiltä kaiken hauskan, niin ei anneta sen viedä sitä tärkeintä - sisukasta tekemistä

ja toivoa valoisasta huomisesta. Sillä me yrittäjät olemme oikeasti sitkeitä, sisukkaita,

rohkeita ja kekseliäitä - olemmehan me selvinneet jo tännekin asti!

Nostetaan siis yrittäjän päivänä joko maljat tai vaikka näppäimistöt, pyöräkuormaajan

kauhat tai paistinlastat, taputetaan itseämme ja naapuriyrittäjääkin selkään ja juhlitaan

sitä, mitä meillä on. Sisua - ja toisemme.

Hyvää yrittäjän päivää ja syksyn jatkoa toivovat Pälkäneen ja Luopioisten

yrittäjäyhdistysten puolesta

pj:t Lumia ja Sari

Pimeen kaupan illan Pimee Tori Nuijalla
Pimeen kaupan ilta tulee taas! Tapahtuma Onkkaalassa pidetään pe 24.9. Nuijantalolla

pääsee osallistumaan kylän kauppahumuun, vaikka oma kivijalka puuttuisikin.

Yrittäjä, tule esittelemään tuotteitasi ja palveluitasi Pimeelle Torille Nuijantalolle 24.9.2021

klo 16-20. Pöytämaksu 20 e (sis. alv)

Ilmoittautumiset tekstiviestillä Nuijantalon Kahvilan Sinikalle, p.044 570 1002

Lämpimästi tervetuloa!
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Hyvinvointihanke päättyi - anna palautetta!
Kolme vuotta kestänyt Pälkäneen seudun yrittäjien hyvinvointihanke päätettiin mukavissa

vaan ei turhan juhlallisissa merkeissä Rajalansaaren savusaunalla elokuun puolivälissä.

Sitä ennen Sappeen seikkailupuiston radat tarjosivat mahdollisuuksia itsensä ylittämiseen,

uusien lihasten löytymiseen, huikeisiin vaijeriliukuihin ja tietysti mukavaan yhdessäoloon

muiden yrittäjien kanssa. 

Mutta nyt on palautteenkeruun aika.

Vastaathan kyselyymme, olitpa mukana kerran, kymmenen tai et kertaakaan!

Keräämme palautetta tapahtumiimme osallistuneilta sekä myös niiltä, jotka kuulevat

hankkeesta vasta nyt ensimmäistä kertaa. Mitä teimme oikein, minkä olisi pitänyt mennä

toisin?

Nopea kysely löytyy sivuilta hyvinvointihanke.fi.

Kiitos kaikille vastaajille sekä tietenkin aivan kaikille hankkeeseen tavalla tai toisella

osallistuneille!

Yhteinen Pälkäne pyörähti käyntiin
Yhteinen Pälkäne -hankkeen hanketiimi on aloittanut toimintansa. Tiimissä ovat Hanna

Paasio, Hanna Alanen, Marja-Liisa Suomalainen ja Outi Pettersson (kuvassa vasemmalta

oikealle), joiden työpanos ajoittuu hieman eri vaiheisiin hankkeessa.

Syksyllä 2021 hankkeessa työskentelevät pääsääntöisesti hankevastaava Marja-Liisa ja
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Hanna A.

Ensitöikseen tiimi tiivisti hankkeen idean hissipuheeseen:

"Yhteinen Pälkäne -hankkeessa luomme yhteishenkeä ja lisäämme yhteistyötä

kaikkien yhteisen edun saavuttamiseksi. Kutsumme mukaan toimimaan kaikki

kuntalaiset, kausiasukkaat, yhdistykset, kylät, yritykset ja kunnan organisaatiot.

Vahvistamme verkostoja ja luomme yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kohtaamisten ja

tapahtumien kautta. Hanke tiivistyy suureen päätapahtumaan, joka kokoaa kaikki toimijat

yhteen kesällä 2022. Tahdomme lisätä avoimuutta ja keskinäistä ymmärrystä

tavoitteellisen ja helposti saavutettavan viestinnän kautta. Pälkäneläisten hyvinvoinnin

sekä kunnan elinvoimaisuuden vuoksi tarvitsemme yhteisen ja vahvan Pälkäneen. Tule

sinäkin mukaan tekemään yhteistä Pälkänettä!"

Tämä pitchaus on helppo allekirjoittaa, eikö vain!

Nuorten Virran kesä sujui työn merkeissä
SUVI-vesistönsuojeluhankkeen yrittäjäyhdistysvetoinen Nuorten Virta-sivuhanke työllisti

kesän mittaan 17 nuorta, jotka toimivat vesistölähettiläinä sekä vesistöpajojen

apulaisohjaajina.

Vesistöpajoja järjestettiin Kostian, Luopioisten Kirkonkylän ja Rautajärven alakoulujen

4.–6.-luokkalaisille. Mukana olivat lähes kaikki 10–13-vuotiaat pälkäneläiskoululaiset.
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Nuorten Virta -hanke koulutti keväällä kolmisenkymmentä nuorta, joista 17 sai kesätyötä

vesistöpajan ohjaajana tai vesistölähettiläänä. Vesistölähettiläät esittelivät kesällä

Pälkäneen vesiensuojeluhanketta tapahtumissa, somekanavissa ja hankkeen nettisivuilla.

Nuorten palkkaamisen mahdollisti paikallisten yritysten tuki. Kiitos teille siitä!

Nuorten Virta -hankkeen toinen jakso on alkanut lukiolaisille suunnatulla Yrittäjyyden ABC

-kurssilla. Kurssi on käynnistynyt, ja sen vierailevina kouluttajina on 17 pälkäneläistä eri

alojen yrittäjää. Kurssi huipentuu liikeideamessuihin lokakuussa.

Vesistölähettiläiden suusta

”Antoisinta oli kasvokkain kohtaaminen esittelypisteessä”, nuoret vesistölähettiläät

sanovat.

Somepäivitykset keräsivät paljon tykkäyksiä, kun Suvi-vesiensuojeluhanke esitteli

kesätyöjaksonsa aloittaneita nuoria. Kesätapahtumissa ihmiset tulivat kiittelemään, kuinka

ihanaa on, että nuoret ovat kiinnostuneita vesiasioista.

Hienoja kohtaamisia kesätapahtumissa

Vesistölähettiläisen tiiminvetäjänä toiminut Olli Holmén on nuorten kanssa samaa mieltä

siitä, että parhaiten mökkiläiset ja muut vesistöistä kiinnostuneet tavoitettiin kasvokkain.

– Esimerkiksi Salmentaan kesätorille tuli ihmisiä, joilla oli mielessä pitkä lista asioita.

Mökkiläiset miettivät, mitä he voivat tehdä vesien hyväksi, Venla Lassila kertoo.

Olli Holmén huomasi kesän aikana, että tietoisuus Pälkäneen vesiensuojeluhankkeesta

lisääntyi.

– Alkuun asia tuntui uudelta ja vieraalta, mutta loppukesästä monet kertoivat lukeneensa

Suvi-lehden ja käyneensä nettisivuilla.

Vesistölähettiläät uskovat, että kesätyöstä vesiensuojeluhankkeen esittelijänä on hyötyä

tulevassa elämässä.

(lyhennelmä Tommi Liljedahlin artikkeleista aitosuvi.fi-sivuilla: vesistölähettiläät /

vesistöpajat)
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Aamukahvit "ysiysiysi"
Yrittäjä, tervetuloa aamukahveille torstaina 9.9. klo 9!

Aiheina meillä on tällä kertaa:

• Pälkäneen kunnan uusi elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä esittäytyy

• Työtie uravalmennuspalvelut / Työtie 2.0

• Esteettömyys pienen yrityksen arjessa / Matrocks Oy

• Yhdistysten, kunnan ja yrittäjiä koskevien hankkeiden kuulumiset..

Klikkaa itsesi mukaan Teamsin kautta: linkki. Eiköhän pian päästä kaffittelemaan

kasvokkain, mutta tällä kerralla etäillään vielä.

Ei tarvitse ilmoittautua, klikkaat itsesi mukaan vaan!

Seudun syysuutiset: Yrittäjän päivä, Pimee Tori, Nuorten Virta, Yhteinen... https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/140246374-9af529c80ebd5575d0a...

6 / 9 25.10.2021 klo 16.14

https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/34494434-626776-140246374
https://suomenyrittajat.yrittajat.fi/go/34494434-626776-140246374


Järjestää: Pälkäneen Yrittäjät, Luopioisten Yrittäjät ja Pälkäneen kunta.

Tervetuloa!

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. Onpa

meillä Whatsapp-ryhmäkin: jos haluat mukaan, laita s-postia!

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 ottaa yhteyttä, osallistua toimintaan ja

kertoa kantasi asioihin. Vain aktiivinen yrittäjä ja aktiivinen yrittäjäyhdistys voi oikeasti

vaikuttaa alueensa asioihin!
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Tulevia tapahtumia

• Yrittäjän päivä 5.9.

• Varrella Virran & Beach Battle yrittäjän päivänä 5.9. on valitettavasti peruttu.

• Pälkäneen Yrittäjien hallituksen kokous 6.9.

• Aamukahvit to 9.9.

• Pimeen kaupan ilta Onkkaalassa 24.9. klo 16-20

• Seuraavat aamukahvit Luopioisissa 27.10.

• Pimmeemmän kaupan ilta Luopioinen pe 29.10.

• Joulun avaus Onkkaala pe 25.11.

• Joulun avaus Luopioinen la 26.11.

• Luopioisten Vuoden Yrittäjä 2021 ja Luopioisten Yrittäjät 40 v -juhla tulossa

pienimuotoisena & pikkujoulutyyliin marraskuussa. Seuraa ilmoittelua!

OSALLISTU YRITTÄJÄKESKUSTELUUN

© 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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