
Jäsenedut

Neuvontapalvelut

Koulutukset

Asiakirjapankki

Elokuu 2022

                                                                                                            Kuva: Haminan kaupunki

Sydänkesän tiedotustauko on ohi ja nyt elokuun uutiskirjeen myötä startataan loppukesään ja vilkaistaan jo vähän
syksyynkin. Lue uutiskirjeestä Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Hannu Lehtisen terveiset sekä muut
ajankohtaiset, nappaa koulutusvinkit ja ilmoittaudu tapahtumiin. Toivottavasti nähdään elokuun risteilyllä!
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Klisee on totta  



Kuluneen pandemian aikana yhteistyötä näytetiin, kun Suomen Yrittäjät vaikutti kaikkien yrittäjien puolesta ja sai
aikaan erilaisia tukimuotoja. Käytiin paljon keskusteluja, jotka kannustivat yrittäjiä asiakkaitten kadottua. Yksin
pandemian yli olisi ollut melkoisen toivotonta yrittää. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut Euroopan yhteistyötä,
Ukrainaa ei jätetä yksin. Venäjäkään ei valitettavasti jää yksin, kun maailmassa on muita diktatuureja, jotka tukevat
hyökkääjää.

Yhteistyössä on voimaa, kun siirretään mursu pois sieltä, minne se ei kuulu. Vaikkei eläin säilynyt hengissä, on se
kuitenkin osoitus laajasta yhteistyöstä. Eri viranomaisten, yli kansallisuus- ja painorajojen. Etenkin tuntemattoman
edessä yhteistyössä on voimaa.
Yhteistyössä on voimaa, kun yrittäjä tarvitsee osaamista asiakkaansa palveluun. Voimaa on silloin, kun kehittää
yritystään tai katselee kansainvälisille markkinoille. Verkostoissa voi olla tietoa, mutta yhteistyö kertoo jo sanana, että
se on tekemistä, työtä.
Heittäydytään kesän jälkeen taas yhteisiin tekemisiin.

Yhteistyöterveisin,

Hannu Lehtinen
Puheenjohtaja

Kymen Yrittäjät

 

”Yhteistyössä on voimaa” -sanontaa pidetään kliseenä,
mutta siinä on voimaa.
Vaikka Suomen Yrittäjien jäsenistä ja
järjestäytymättömistäkin yrittäjistä yli puolet on
yksinyrittäjiä, ei se tarkoita yksinäisyyttä. Kukaan ei ole
yksin, onhan asiakkaat, mahdolliset alihankkijat ja
tavaran
toimittajat. Yhteistyön verkosto on lopulta melkoinen.
Verkosto on juuri sitä yhteistyötä. Toimii yhteistyö sitten
hyvin tai vielä paremmin.          

 
 

 
 

Vielä ehdit ilmoittautua  Haminan
Yrittäjien risteilylle 11.8. 

Elokuun illassa lähdetään Tervasaaresta jo perinteeksi
muodostuneelle yrittäjien, kaupungin edustajien sekä
sidosryhmien yhteiselle iltaristeilylle. Tänä vuonna
kohteena on Rakinkotka. Katso lisätietoja ja
ilmoittaudu TÄSTÄ

                                   Kuva:Haminan Kaupunki

 

 

 



                                                                                                                                  Kuva: Suomen Yrittäjät

YEL-uudistus nosti tunteet pintaan
Yrittäjän eläkelain uudistuksiin ajetaan muutosta, joka vaikuttaisi työtulon määrittämisen perusteisiin. Suomen
Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen toivoo aikalisää uudistukselle.  LUE LISÄÄ

 

 
 

 
 

Kyberturvan ABC-maksutonta
valmennusta yrittäjille tarjolla  

XAMK tarjoaa ESR-rahoitteista, osallistujalle
maksutonta tieto- ja kyberturvavalmennusta yksin- ja
mikroyrittäjille sekä kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille
syksyn 2022 aikana. Osallistua voit Kotkassa,
Kouvolassa tai verkossa. LUE LISÄÄ                             
                                                      Kuva:Pixabay
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Suurin osa Haminasta on maaseutua  rahoituksen
näkökulmasta!
Ja tiesitkö, että maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt voivat hakea rahoitusta oman toimintansa
kehittämiseen?

ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät myöntävät tukea maaseudulla toimivien yritysten innovaatioihin sekä
ympäristöön, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin. Maaseuturahoituksen avulla pyritään luomaan
lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja sekä parantamaan maaseudun palveluja ja elämänlaatua.

Rahoitusta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-ryhmältä, riippuen yrityksen tai
hankkeen koosta, sijainnista ja kustannuksista.

Uusi rahoituskausi alkaa ensi vuoden alussa, joten nyt on täydellinen aika suunnitella! LUE LISÄÄ

 

 
 

 
 

 
Cursor kouluttaa!
Cursorin syksyn maksuttomista koulutuksista löytyy niin
TikTokkia kuin talouslukujen pyörittelyä. Tarjonta
uudessa koulutuskalenterissa on kattava, kannattaa
tutustua! LUE LISÄÄ

 



 

HAMINAN YRITTÄJIEN TAPAHTUMAKALENTERI
 

Risteily Rakinkotkaan 11.8.

Vallikävely 29.8.

Yrittäjän Päivän Seminaari 8.9.

 

KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT ⟩

 

OSALLISTU YRITTÄJÄKESKUSTELUUN
 

    

 

© Haminan Yrittäjät
 haminan@yrittajat.fi

 
Tämä on Haminan Yrittäjien jäsenyrityksilleen lähettämä uutiskirje. Vastaanottajatiedot perustuvat

jäsenrekisteriin. Voit muokata markkinointi- ja viestintäasetuksiasi jäsenportaalissamme.
 

Tutustu jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen.
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 


