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PUHEENJOHTAJALTA
Vuosi on alkanut hyvää vauhtia pakkasen ja lumen merkeissä. Päiväkin alkaa
pikkuhiljaa pidentyä.
Mukavat Parikkalan Yrittäjien juhlat on ohi ja onnea vielä kerran vuoden
2017 yrittäjälle Jani Putkiselle, Särkisalmen rengas.
Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen, jossa sihteeriksi valittiin Helena Kosonen. Syyskokous
oli jo valinnut puheenjohtajan ( Sanna Lötjönen) ja varapuheenjohtajan (Terhi Torikka). Kävimme
kevään tapahtumia läpi ja niitä tässä tuonkin teille tiedoksi.
Parikkalan messut järjestetään tulevan kesänä 30.6 la yksipäiväsenä. Messujen sivut on avattu
www.parikkalanmessut.fi josta löytyy tietoa messuista ja siellä on ilmoittautumiskaavakkeet ja
osanottajaehdot. Toivonkin, että jokainen tahollaan mainostaisi messuja ja varaisi paikan
messuille, jotta saadaan hyvä näyttävä tapahtuma.Sivuja päivitetään koko ajan ja lisätään
ohjelmaa sitä mukaan, kun sitä saadaan työstettyä. Myös paikkansa varanneet yritykset näkyvät
sivuilla.
Etelä-Karjalan Yrittäjien järjestäytymiskokous on myös pidetty. Uusi puheenjohtaja Minna Kokki
Lappeenrannassa valittiin jo syyskokouksessa ja varapuheenjohtajistoon valittiin
järjestäytymiskokouksessa 1.varapuheenjohtaja Hannu Heinonen Ylämaalta, 2. varapuheenjohtaja
Lilla Saaristo Imatralta ja 3. varapuheenjohtaja Sanna Lötjönen Parikkalasta. Lisäksi toimin Ekyn
työvaliokunnassa ja palkintolautakunnassa. Terhi Torikka toimii Ekyn toimitusneuvostossa.
Tämän vuoden suurin tavoite niin paikallistasolla kuin maakunnassa sekä koko Suomessa on
jäsenmäärän kasvattaminen yrittäjäjärjestössä ja haastankin teidät kaikki hankkimaan yhden
uuden jäsenen joukkoomme. Näytetään muille, miten paljon meissä täällä Parikkalassa virtaa
yhteisöllisyyttä ja energiaa. Positiivisuus, yhdessäolo, ajatusten vaihtaminen, tapahtumiin
osallistuminen auttaa meitä jaksamaan.
Tulkaa mukaan yhteisiin tapahtumiin ja verkostoitumaan toisten yrittäjien kanssa. Laittakaa alla
olevat tapahtumat kalenteriin ja ilmoittautukaa mukaan. Yhdessä me ollaan enemmän kuin yksin.
Valoisaa kevään odotusta!

Paikallisyhdistyksen hallitus:
Sanna Lötjönen puheenjohtaja
Terhi Torikka varapuheenjohtaja
Helena Kosonen sihteeri
Sanna Kokkonen
Jani Joronen
Simo Salminen
Urpo Valkeapää
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AJANKOHTAISTA JÄSENYRITTÄJÄLLE
Tapahtuma: Koulutuksellinen aamupala
Aika: 6.2.2018 klo 08.00-10.00
Paikka: JK Karpalo, Torikatu 4, Parikkala
Kuvaus: Maittavan aamupalan, kunnan ja Yrittäjien terveisten lisäksi saamme
Tietotekniikkapalvelut Pasi Viinasen koulutuksen maksullisesta Facebook-mainonnasta.
Tapahtumassa lisäksi Lappeenrannan Energian Aurinkoenergiaratkaisujen esittely.
Ilmoittautuminen: https://www.yrittajat.fi/etela-karjalan-yrittajat/a/tapahtumat/568748koulutuksellinen-aamupala-parikkalassa
Tapahtuma: Maakunnallinen Yrittäjäjuhla
Aika:10.02.2018 klo 18.00
Paikka: Holiday Club Saimaa
Kuvaus : Etelä-Karjalan Yrittäjien Maakunnallista yrittäjäjuhlaa ja samalla yhdistyksen 75vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 10.2.2018 klo 18 alkaen Holiday Club Saimaassa.
Luvassa on huikea ilta yrittäjien ja loistavien esiintyjien parissa. Tule mukaan juhlimaan muiden
yrittäjien kanssa, nauttimaan Karjalove -lähiruokamenusta sekä katsomaan, kuka palkitaan Maakunnalliseksi Vuoden yrittäjäksi ja Etelä-Karjalan Vuoden nuoreksi yrittäjäksi!
Varmista paikkasi vuoden loisteliaimpaan juhlaan ja ilmoittaudu heti!
Ilmoittautuminen ja illan ohjelma: https://www.yrittajat.fi/etela-karjalanyrittajat/a/tapahtumat/562903-maakuntajuhla#

Tapahtuma: Parikkalan Yrittäjien kevätkokous
Aika: 13.03.2018 klo 18.00
Paikka: Argusjärven rannalla Kuikan kodalla (ei vielä vahvistettu)
Kuvaus: Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja vietetään mukava ilta makkaraa paistellen.

Tapahtuma: Seutukunnalliset pilkkikilpailut
Aika: 17.03.2018
Paikka: Imatra
Kuvaus: Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan yhteiset pilkkikilpailut, jotka kiertävät
vuoro vuosin. Tapahtumasta lähemmin uusi ilmoittelu, kun tietoa paikasta tulee. Imatra
vetovastuussa.

JÄSENTIEDOTE
1/2018

Tapahtuma: Eduskunta retki Helsinkiin
Aika: 6-7.4.2018
Paikka: Helsinki
Kuvaus: Reissun järjestää Imatran yrittäjät, johon kaikki Etelä-Karjalan yrittäjät tervetulleita.
Perjantaina eduskunta vierailu isäntänä Jukka Kopra, yhteinen illallinen kappelissa ja yöpyminen
Helsingissä Holiday Inn, bussi kuljetus. Muu ohjelma täsmentyy lähiaikoina. Lisä infoa heti, kun
Imatralta tulee tietoa. Halukkaat voi jo ilmoittautua sanna.lotjonen@pp.inet.fi niin varataan
paikkoja Parikkalan porukalle.

Tapahtuma: Etelä-Karjalan Yrittäjien kevätkokous
Aika: 12.04.2018
Paikka: Täsmentyy myöhemmin
Kuvaus: Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tapahtuma: Parikkalan Yrittäjien kesäkauden avaus
Aika: 9.5.2018
Paikka: Laatokan portti (täsmentyy myöhemmin)
Kuvaus: Mukavaa yhdessä oloa, ruokaa, juomaa…

Tapahtuma: Raitti remmakat
Aika: 25.5.2018
Paikka: Parikkalan keskusta
Kuvaus: Liikkeet pidetään auki illalla, lähtö kesään hämärän kaupan tapahtuman tapaan.
Parikkalan-Rautjärven sanomat kokoavat mukana olevat yritykset.
Tapahtuma: Parikkalan messut
Aika: 30.06.2018 klo 10-17.00
Paikka: Parikkalahalli ja Kirjolan ulkoalueet
Kuvaus: Kesämessut järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen tulevana kesänä yhteistyössä
Parikkalan kunnan, Parikkalan Yrittäjien, Saaren Yrittäjien ja MTK-Parikkalan Seudun kanssa.
Parikkalahallissa ja ulkoalueilla järjestettävien messujen teemoja ovat paikallinen yrittäjyys ja
lähiruoka.
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Messut ovat tulevana kesänä yksipäiväiset. Messujen ovet aukenevat la 30.6.2018 klo 10.00
yleisölle ja sulkeutuvat klo 17.00. Messujen osastot oltava valmiita la klo 9.30 mennessä.
Hyvä yrittäjä/yhteistyökumppani/yhdistys kutsumme teidät ja yrityksenne myymän
tuotteitanne/palveluitanne, luomaan uusia kontakteja ja esittäytymään messuille. Nyt on aika
varata oma osasto, joka käy kätevästi netissä www.parikkalanmessut.fi osoitteessa sähköisellä
varauslomakkeella.
Ajoissa paikan varanneet pääsevät mukaan Parikkalan - Rautjärven Sanomien kesälehden liitteenä
olevaan messu julkaisuun, johon tulevat pohjapiirros Parikkalahallista ja kaikkien näytteille
asettajien nimet ja osastot. Tähän voit halutessasi saada logomainoksen, hintaan 50€+alv, koko
1*40mm tai 2*20mm. Ilmoitathan siitä paikkaa varatessasi.
Osastoon kuuluu tarvittaessa ilmainen wlan yhteys ja osastosi mainostaminen, kun toimitat
mainostekstin 20.6.2018 mennessä. Sähkö lisämaksusta, mielellään sähköä tarvitsevat yritykset
voisivat varata paikan seinän viereltä. Mikäli tarvitset pöytiä, vuokraamme niitä 3€/kpl.
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