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Pimmeemmän kaupan ilta pe 29.10. klo 16-19
Tulossa kaikkien aikojen pimmein ilta Luopioisten kylälle ja torille! Tervetuloa viihtymään!

Osallistu Ihan Pimmee -mobiiliseikkailupeliin ja voita YLLÄTYSÄMPÄRI, joka sisältää

paikallisten yrittäjien lahjoittamia tuotteita ja lahjakortteja. Peliin voivat osallistua kaiken

ikäiset seikkailijat. Tarvitset älypuhelimen, johon ladataan pelisovellus. Pelissä liikutaan

ulkona ja tehtävät sijoitetaan gps-rasteina eri puolille kylää. Kun pelaaja saapuu

pisteeseen, tehtävät avautuvat puhelimeen. Peliaika on n. 45 minuuttia.

Startti- ja maalipaikassa K-Market Järvikansan pihassa on Tapahtumatuotanto Voltin

henkilökunta opastamassa pelin lataamisessa ja pelaamisessa. Jos sinulla ei ole

älypuhelinta, voit ottaa pelikaveriksi vanhemman tai nuoremman, jonka puhelimella

osallistuminen onnistuu. Osallistuminen on maksutonta. Liikuthan turvallisesti pelatessasi

ja muista heijastin!

Torilla viihdyttää Tim Creole & Hot Rods ja Pälkäneen Valokuitu. Soukkion Eila tarjoilee

glögiä ja piparkakkuja. Paikalla on monia muitakin yrittäjiä sekä torikauppiaita. Mikkolassa

on makkaragrilli ja Pytingin kahvila on avoinna. Liekissä on pizzapuffa ja karaoke.

Rautajärvellä Elotähkässä on burger-puffet ja Lasten Halloween disco klo 19-21.

Illan päättää Fireladyn tulishow klo 19 Mikkolan pihapiirissä.

Lue lisää ja katso päivittyvä ohjelma Facebookin tapahtumasta!

Syyskokoukset ja Yrittäjäjuhlat
Pälkäneen Yrittäjien syyskokous

Syyskokous järjestetään Rönnvikissä ja Teamsin kautta ke 10.11. klo 17.30. Kutsu on

lähtenyt kaikille jäsenille sähköpostilla.

Luopioisten Yrittäjien Vuosikokous 2021

Luopioisten Yrittäjien vuosikokous järjestetään ma 29.11. klo 18 HUB Toivolassa ja

Teamsin kautta. Kutsu lähetetään jäsenille sähköpostilla.

Luopioisten & Kuhmalahden Vuoden Yrittäjä 2021 -juhla

Luopioisten ja Kuhmalahden Yrittäjien Vuoden Yrittäjä 2021 -juhla on myös Luopioisten

Yrittäjien 40-vuotisjuhla. Juhlimme Rautahovissa Rautajärvellä la 20.11. Kutsu on lähtenyt

jäsenille sähköpostilla.

Pälkäneen Yrittäjien Yrittäjäjuhla 2021

Katsohan alta lisää!
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Kutsu Pälkäneen Yrittäjäjuhlaan
Hei yrittäjä! Kutsumme sinut (avec) Pälkäneen Yrittäjien yrittäjäjuhlaan Nuijantalolle la

27.11. klo 19 viihtymään yhdessä Hawajin tunnelmissa!

Ohjelmassa mm. Vuoden Yrittäjän palkitseminen, herkullista ruokaa, juomaa, vähän

puheita ja paljon tanssia ja yllätysohjelmaa.

Pukukoodina rento ja värikäs, laita lei jos haluat!

Illalliskortti 35 € (sis. ruoka, juoma, ohjelma)

Ilmoittaudu 15.11. mennessä s-postilla: palkaneen@yrittajat.fi ja maksa illalliskorttisi

Pälkäneen Yrittäjät ry:n tilille OP FI51 5377 0440 0184 26. Laita maksuun viitteeksi

1301313.

Koronan vuoksi pidämme juhlan melko pienenä (ja poikkeuksellisesti yksin eikä

Luopioisten ja Kuhmalahden kanssa), joten varaahan paikkasi mahdollisimman pian.
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Juhla on tällä kertaa avoin myös ei-jäsenille. Kannattaa siis puhua mukaan kaikki ei-vielä-

jäsen -yrittäjäkaverit, jotta he pääsevät katsomaan, millaista meno yrittäjäjärjestössä on!

Myös Luopioisten puolelta saa tulla mukaan, jos menojalkaa vipattaa!

Tervetuloa!

Pälkäneen seudun yrittäjien Hyvinvointi
-viikonloppu 14.-16.1.2022
Paikkana uudistunut Ikaalinen Spa & Resort. Luvassa rentoa yhdessä oloa, pientä

kisailua, kehon ja mielen hoitoa, kylpylässä löhöilyä ja hyvää ruokaa.

Hinta 225€ /hlö 2h huoneessa, 300€ 1h huoneessa (jos saamme 25 hengen porukan

kasaan). Sisältäen ohjelman, aamiaiset, 3 ruokalajin illalliset perjantai ja lauantai-iltoina.

lounaan noutopöydästä sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Nina Hannonen p. 0505986807 tai

nina.hannonen@gmail.com

Lue lisää Facesta!

HUB Toivola
HUB Kukkiatalo on nyt HUB Toivola. HUB siirtyi vieläkin keskeisemmälle paikalle uusien

tilojen myötä. Nyt voit kokoustilan lisäksi varata saunan ja osallistua vaikkapa etänä

karaokea laulaen.

Kokoustila 30 e/4 tuntia, 50 e/8 tuntia tai vuosikortti 250 e. Varaus (nimi, osoite, aika) puh.

0400 513 664 tai hub.toivola@visitkukkia.fi. Vuosimaksun laskutamme, tuntimaksut

maksetaan tilille FI98 4510 7040 0035 01, viestinä HUB. Saat paluuviestinä ovikoodin ja

oven avausohjeen.

HUBin yhteydessä on Toivolan sauna, jonka varaukset toivolansauna@gmail.com, 050

5986 807/Nina tai 050 5551 011/Matti. Saunalle on erillinen hinnasto.

Tilat sijaitsevat keskellä Luopioisten kyläkeskuksen palveluita, Keskitie 16. Tervetuloa!
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Haku Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja
verkostojen johtoryhmiin sekä
työmarkkinavaltuuskuntaan
Tule mukaan Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin sekä

työmarkkinavaltuuskuntaan – haku on päällä 1.-31.10.

Yhteinen yleinen tavoite näillä toimielimillä on yrittäjyyden toimintaympäristön

parantaminen. Kokouksia on keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Jäsenille korvataan

matkakulut.

Nyt Sydän-Hämeen edustusta valtakunnallisille paikoille! Lue lisää ja hae: yrittajat.fi

Luopioisten lähipalvelut -tienvarsikyltti
"Kolme vuotta olen Sappeessa käynyt ja nyt vasta löysin Luopioisiin." Tämä asiakkaan

kommentti kauppiaalle sai Yrittäjät tekemään Luopioisten lähipalvelut -kyltin. Kiitos elyn

tienvarsimainonnan lupahakemuksen vastaanottaneelle henkilölle hyvästä vinkistä:

"Tehkää isompi!" ja niinhän me tehtiin.

Joko olet kyltin pongannut? Kylältä ja Kukkialta löytyy paljon lähipalveluja, jotka säilyvät

ainoastaan, kun niitä käytetään. Monet palveluista ovat mahdollisia vapaa-ajan

asukkaiden ansiosta.

Yrittäjien tavoitteena on houkutella yhä useampi Sappeen Matkailukeskuksen kävijä ja

muu ohikulkija pysähtymään Luopioisissa ja käyttämään lähipalveluja, jotka lisäävät koko

Kukkian alueen elin-, pito- ja vetovoimaa. Uudet vapaa-ajan tai vakiasukkaat ovat

tervetulleita Pälkäneelle. Olemme ylpeitä yhteisöllisyydestä sekä lukuisista kyläaktiiveista

ja yrittäjistä, jotka tekevät työtä koko kunnan hyväksi.

Lämmin kiitos maanomistaja Matti Ruljalle ja kaikille kyltin toteutukseen osallistuneille:

• Hemlog Kukkia Oy, Matti Kallioinen

• Kolari-Special, Antti Sjöstedt
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• Luopioisten Kaivin, Henry Helander

• Paavo Sjöstedt

• Rakentajat Saarikko Oy, Mika Saarikko, Jouko Saarikko

• Rescari Oy, Ari Toivari

• Soukkio Oy, Hannu Soukkio
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Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien lokakuun
aamukahvit ke 27.10. klo 8.45
Tervetuloa ravintola Liekkiin kahville ja kuulolle!

8.45 aamupalan ottaminen

9.00 Omiaan-hanke, Kati Nurminen ja Pia Suhonen

9.15 Tilinpäätös tutuksi yrittäjälle eli mitkä asiat ovat rahoittajalle tärkeitä, Sirpa

Leppäkoski ja Tero Järvinen

9.45 Te-toimiston yrityspalvelut, Mari Rautiainen-Servo

10.00 Työllistämistuki, Panu Raivio

10.15 Kunnan ajankohtaiset asiat, Sirkku Mäkelä

Lopuksi Yrittäjien kuulumiset, Lumia ja Sari

Voit osallistua myös Teamsin kautta. Ei tarvitse ilmoittautua, klikkaat itsesi mukaan vaan!

Liekkiinkin saa vaan saapastella paikalle.

Järjestää: Pälkäneen Yrittäjät, Luopioisten Yrittäjät ja Pälkäneen kunta.

Tervetuloa!
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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. 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!

Tulevia tapahtumia

• Aamukahvit Liekissä 27.10.

• Pimmeemmän kaupan ilta Luopioinen pe 29.10.

• Pälkäneen Yrittäjien syyskokous 10.11. Rönnvikissä

• Joulun avaus Onkkaala pe 26.11.

• Joulun avaus Luopioinen la 27.11.

• Luopioisten Yrittäjien vuosikokous 29.11.

• Aamukahvit ja joulupuurot 9.12.

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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