Tervehdys poikkeustilaan!
Viime päivät ovat olleet erikoisia, ja monessa yrityksessä kävijävirta tai tilauskanta on saattanut hiipua.
Ainakin meillä oven hiljeneminen on ollut nähtävissä jo viime viikon koronauutisista lähtien. Edessä on
lähes kaikilla nyt paljon epävarmuutta. Emme tiedä, kauanko poikkeustila kestää, mitkä sen lopulliset
vaikutukset ovat, emmekä edes sitä, tuoko huominen arkeen vielä lisää uusia rajoituksia.

Käytännön asioita paikallisyhdistyksessä: Suomen Yrittäjät on linjannut, että tapahtumat perutaan koko
keväältä. Tämä tarkoittaa Parikkalassa sitä, että joudumme todennäköisesti lykkäämään kevätkokousta,
joka oli tarkoitus pitää 27.4.2020
Lisäksi peruimme LUT:iin Mint-hankkeen kanssa suunnitellun retken.
Perinteisten kesäkauden avajaisten kohtalo on yhä avoinna. Tiedotamme teille näistä, kun tilanne selvenee.
Tiedoksi myös, että suunnittelemme Parikkalan torille la 27.6. koko päiväksi kesäkauden
avaustapahtumaa, jonne on tulossa torimyynnin lisäksi mm. musiikkia, teatteria, liikunnallista ohjelmaa,
leikkimielistä kisailua, ruokamyyntiä, kirppistelyä ja tekemistä myös lapsille.
Tarkempaa tietoa laitamme, kun suunnitelmat etenevät ja ennen kaikkea varmistuvat. Onneksi tuohon on
vielä aikaa, toivottavasti silloin eletään jo tavallisempaa arkea. Päivä kannattaa jo laittaa kalenteriin, ja
miettiä, miten itse haluaisit olla mukana. Etenkin kaikki jäsenyritykset ovat kojuineen tai ohjelmineen
tervetulleita mukaan torille ja keskustan alueen yritykset voivat tietysti järjestää omia tarjouksia tai
erikoistempauksia myös toimipaikoissaan. Tavoitteena on saada ihmiset liikkeelle ja näyttää myös
kesäasukkaille, mitä kaikkea meillä täällä onkaan!
Ei siis lannistuta! Olen toiveikas, että pahin ehditään nähdä kevään aikana, ja kesällä tilanne on jo toinen.
Lopulta paikallistalouden merkitys saattaa kriisin myötä nousta uuteen arvoon. Pilkahduksia siitä on jo
näkyvissä. Tänään törmäsin sosiaalisessa mediassa aloitteeseen, jossa Savonlinnan seudulla kehotettiin
tutustumaan paikallisten yritysten verkko-ostomahdollisuuksiin. Ilokseni idea oli napattu myös Parikkalaan
sillä ajatuksella, että tässä vaiheessa voi paikallista yrittäjää tukea esimerkiksi hankkimalla lahjakortin.
Monessa yrityksessä voi varmasti vielä asioidakin, kunhan on terve ja huolehtii hyvästä hygieniasta.
Tuetaan toinen toisiamme nyt.

Suomen Yrittäjät on tarttunut poikkeustilanteeseen aktiivisesti mm. ehdottamalla hallitukselle toimia.
SY:stä saa myös neuvoja moniin akuutteihin ongelmiin. Neuvontaa ja webinaareja on lisätty.
Tuorein tiedote löytyy tästä: https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/621769-yrittajat-paketti-hyva-alkulisatoimia-tarvitaan
Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustolle on koottu tärkeää tietoa koronavirukseen liittyen. Siellä on myös
ladattava kysymys-vastaustiedosto yrittäjien yleisimmistä koronaan liittyvistä kysymyksistä. Sivustoa
päivitetään jatkuvasti.
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle
Facebookiin on perustettu yrittäjien oma Yrittäjät #ostapieneltä tukiryhmä https://www.facebook.com/groups/ostapienelta pienille ja keskisuurille yrityksille sekä
yksinyrittäjille. Ryhmästä saa vertaistuen lisäksi sekä lakineuvojan että terapeutin tukea.
Useat tahot ovat luvanneet joustoa vaikeassa tilanteessa, joten mahdollisuuksia siihen kannattaa
tarvittaessa tiedustella hyvissä ajoin mm. omasta pankista.
Lisäksi kannattaa tietysti seurata yleistä viestintää tilanteesta ja noudattaa viranomaisten ohjeita.

Toivon jokaiselle voimia vaikeaan aikaan! Muistetaan, että kevät tulee koronasta huolimatta ja tuetaan
toisiamme! Lisäksi kannattaa muistaa, että luonto on aina avoinna, ja sitä meillä täällä riittää. Tekee
mielelle hyvää <3

Keväisin terveisin pj. Terhi + hallitus

