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Haminan Yrittäjät jakoi Yrittäjäpalkinnot perinteisesti Yrittäjän päivän seminaarissa Raatihuoneella 8.9.2022. Kuvassa
yllä vuoden 2022 palkitut. Vasemmalta Vuoden Yksinyrittäjä Merja Koskenkorva/ Tmi Kissanviiksi, Vuoden Nuori
Yrittäjä Jani Piispa/ Aeria, Vuoden Yrittäjä Nooke Kallio ja Kari Kallio/ Haminan Autohuolto Oy. Lämpimät onnittelut
kaikille palkituille!
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Ensi vuoden vaihteessa kaupungin elämässä tapahtuu suuri muutos, uusi sote-palvelut ja pelastuspalvelut järjestävä
ja pääosin tuottava Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa toimintansa ja Kymsote ja Kymenlaakson pelastuslaitos
lakkautuvat. Toimintojen taloudellinen vastuu siirtyy valtiolle ja kaupungin talousarviosta poistuu reilut 90 miljoonaa
euroa menoja ja tuloja. Samalla kaupungin toimintojen painopisteet siirtyvät entistä vahvemmin lasten ja nuorten
palveluihin ja elinvoiman vahvistamiseen.

Haminan elinkeinoelämän toiminnan rakenne on monipuolinen: paljon pienyrittäjyyttä, keskisuuria ja suuria yrityksiä,
merkittäviä kolmannen sektorin toimijoita, valtion työpaikkoja ja kaupunkikin on kokoaan suurempi konserni,
peruskaupunki, satamaomistus (40 %), energiaomistukset, jne. Toisaalta työttömänä on lähes 1000 kaupunkilaista, eli
kaupunkiiin tarvitaan lisää työtä ja samalla ikä- ja elinkeinorakenne pysyvät kilpailukykyisenä. Toisaalta myös
ostovoimaa tarvitaan lisää, jotta yrityksillä riittää asiakkaita ja edellytyksiä elää.

Hyvät yrittäjät. Kaupunki ilman menestyviä yrittäjiä ja yrityksiä ei ole kaupunki. Kaupungin peruselementtejä ovat mm.
työ, palvelut sekä sujuva ja turvallinen arki. Näiden säilyminen ja kehittäminen ovat yhteisiä asioitamme.
Kaupunginjohtajan vaihtuminen on hyvä hetki tarkastella, kuinka kaupungin ja yrittäjien välinen operatiivinen yhteistyö
voi, mitä pitää muuttaa, mitä voi jatkaa?

Kiitos ja hyvää syksyä! Ulkoillaan, vaikka ei huvittaisikaan.

Hannu Muhonen
kaupunginjohtaja

 

 
Kaikki muuttuu, vai muuttuuko?
Voitaneen sanoa, että joka nurkasta tuulee. Useimmilla
varmaankin päällimmäisenä ovat mielessä energian
hinta ja saatavuus, inflaatio ja rahan hinta, mitä Venäjä
tekee, ja kuinka kaikki vaikuttaa asiakkaisiin. Toisaalta
Suomi on hyvin toimiva yhteiskunta, jossa on aina
kiinnitetty huomiota varautumiseen ja ennakointiin, eikä
korkeista koroista ja inflaatiosta ole kovin pitkä aika.
Mutta taas kerran yrittäjiltä ja yrityksiltä vaaditaan
sopeutumista ja luovuutta.

 

 
 

 
 
 Hengähdä hetkeksi 3.11. klo

17.30!
Cursor järjestää yhdessä Haminan Yrittäjien
kanssa haminalaisille yrittäjille mahdollisuuden
hengähtää hetkeksi yhdessäolon, hyvän syötävän ja
leffan merkeissä. Ilta alkaa Kahvila Jaspiksesta ja
rennon puolitoistatuntisen jälkeen siirrytään Kino
Haminaan, jossa elokuvana kotimainen uutuusleffa
Kulkuset Kulkuset.

40 ensimmäistä mahtuu mukaan. Lue lisää ja
ilmoittaudu sihteerille sihteeri@haminanyrittajat.fi tai
040 591 4965/ Sini Huhtala LUE LISÄÄ



 

 

 
 

 

Palkkaa nuori
sesonkisetelillä!
Jos olet joulusesongiksi, ajalle 1.11.2022 –
31.1.2023 palkkaamassa apukäsiä, muistathan
sesonkityöseteli -tuen kun palkkaat haminalaisen
nuoren. Lue lisätietoja TÄSTÄ

Kuva: Pixabay

 

 
 

Kasvuohjelmaa tarjolla nopeille! 
Suomi tarvitsee yrityksiä, jotka haluavat kasvaa ja
kehittyä. Olivat ne sitten tuoreita startupeja tai uutta
suuntaa hakevia startagain-yrityksiä.

Yrityksen kasvun tekeminen vie rahaa ja aikaa. Yksin
eteenpäin rämpimällä myös tulokset jäävät usein
laihoiksi.

Finest Love from Crazy Town on kasvuohjelma
sydämeltään nuorille yrityksille. Ohjelma alkaa
marraskuussa, toteutetaan oppisopimuksena ja se on
yritykselle maksuton. Lue lisää TÄSTÄ
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Perjantaina 11.11.2022 pärähtää käyntiin ensimmäinen koko maan kattava Yksinyrittäjäpäivä. Uudenmaan Yrittäjät
kutsuu yksinyrittäjät ympäri Suomea Järvenpään upouudelle AinoAreenalle. Tervetuloa mukaan!

Yksinyrittäjäpäivässä sinulla on mahdollisuus tavata toisia yksinyrittäjiä, tehdä bisnestä, oppia uutta ja päivän
päätteeksi heittää vapaalle. Ohjelmassa on minimessut, seminaariohjelmaa, treffit ja illalla Haloo Helsingin konsertti.
Esillä on myös palkittuja yksinyrittäjiä ja Yksinyrittäjäakatemia sekä kumppanimme.

Lippujen hinta on 75 euroa, ja siihen kuuluu ohjelma, lounas, kahvit ja illan konsertti.

Ilmoittautumisaikaa on 27.10. saakka. LUE LISÄÄ

Kymen Yrittäjät järjestää yhteiskuljetuksen, mikäli reissuun on tarpeeksi lähtijöitä. Kuljetuksesta voi kysyä lisää Kymen
Yrittäjien toimistosta: Minna Parkas 050 331 3390, minna.parkas@yrittajat.fi

 

Sotealan yrittäjyys tänään ja huomenna
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan sotealan yrittäjyydestä ja tulevan hyvinvointialueen näkymistä Cursorin
järjestämään tapahtumaan Merikeskus Vellamoon tiistaina 15.11.2022 klo 13-16.

Ohjelmassa mm. Kymenlaakson Hyvinvointialueen, yrittäjä Katriina Törösen, Valviran ja AVI:n puheenvuorot. LUE
LISÄÄ

 

 
 

 



Tervetuloa Kymen Yrittäjien Maakunnalliseen Yrittäjäjuhlaan la 26.11.2022
Kouvolan kaupungintalolle klo 17 alkaen.
Luvassa mm.

Maakunnallisten yrittäjäpalkintojen jako, paikallisyhdistysten ja kuntien yrittäjäpalkintojen jako, William ja Ester
Otsakorven säätiön nuoren yrittäjän palkitseminen.

Urmas Viilunk esiintyy, Kouvolan Mieskuoro esiintyy, maittava illallinen buffetpöydästä.

Tero Tielinen ja Deluxe -bändi tanssittaa ja viihdyttää juhlakansaa. Tapahtumaan on myös yhteiskuljetus jonka kyytiin
pääsee mm. Leikarilta. LUE LISÄÄ

 

 

HAMINAN YRITTÄJIEN TAPAHTUMAKALENTERI
 

Hengähdä Hetkeksi 3.11.

Syyskokous 24.11.

 

KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT ⟩
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© Haminan Yrittäjät
 haminan@yrittajat.fi

 
Tämä on Haminan Yrittäjien jäsenyrityksilleen lähettämä uutiskirje. Vastaanottajatiedot perustuvat

jäsenrekisteriin. Voit muokata markkinointi- ja viestintäasetuksiasi jäsenportaalissamme.
 

Tutustu jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen.
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 


