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Ilomantsin yrittäjät ry

JÄSENTIEDOTE helmikuu 2017

Arvoisa jäsenemme!
Helmikuu on jo menossa mutta vielä kuitenkin voinee toivotella onnea loppuvuodelle. Uusi hallitus
kokoontui ensimmäisen kerran vuoden alussa ja pöytäkirjan voitte lukea päivitetyiltä
kotisivuiltamme.

Kotisivut on päivitetty
Kokoonnuimme tammikuun lopussa Merja-sihteeri, allekirjoittanut ja Heidi Löppönen Joensuusta
päivittämään kotisivujamme. Työn tulos on nähtävillä ja arvioitavissa ao. sivuilla.

Yrittäjät suksille!
Ilomantsin Yrittäjät Ry juhlistaa 50 juhlavuottaan Pogostan Hiihdon haastekampanjalla. Haaste on
luettavissa kotisivuilla.
http://ilomantsi.pkyrittajat.fi/files/9214/8533/9651/Kutsu_Ilomantsin_Yrittajat_005.pdf
Ilomantsin Yrittäjien hallitus haastaa oman yhdistyksemme jäsenet kokoamaan joukkueita
yhdistyksen tai oman yrityksen nimissä Pogostan Hiihtoon. Joukkueeseen tarvitaan 2-3 hiihtäjää ja
hiihtomatka vaihtelee 4 km:sta 15 km:iin. Hiihdon jälkeen yhdistys tarjoaa saunan, ruokailun ja
hyvän seuran Ortodoksisella seurakuntakeskuksella. Osallistujien kesken arvotaan 450 €:n
arvoinen suksipaketti. Lisätietoa haasteesta Ilomantsin Yrittäjien uusilta www-sivuilta tai Pogostan
Hiihdon www-sivuilta. Yhteyshenkilönä haasteessa on Esa Haaranen, 050-5979461,
esa.haaranen@fysiovoimala.com.
Nyt joukkueita kasaamaan ja ladulla nähdään!
ps. Sauna ja ruokailu järjestetään ortodoksisella seurakuntakeskuksella la 18.3 noin klo 12-15.
Tilaisuuteen kaivataan muutamaa ”seurusteluemäntää tai –isäntää. Ilmoittautumiset sihteerille.

Kevätretki Etelä-Viroon 28.4.-1.5.2017
Alustava ohjelma
Viron matkalle on tullut jonkin verran ilmoittautuneita, mutta lähtijämäärä ei
vielä riitä matkan toteutumiseksi. Ilmoittautumisaikaa jatketaan ja uusi dedline
on helmikuun loppu. Ilmoittautuminen puheenjohtajalle jäljempänä olevaan
puhelinnumeroon tai e-mailiin. Uuden ilmoittautumisen loputtua katsotaan
toteutuuko matka.
Perjantai 28.4.2017(päivän teema matka- ja ostospäivä)
klo 05:00
Lähtö bussilla Ilomantsista ja (ajetaan Kiteelle ja 6-tietä Helsinkiin).
kahvi/ruokatauko sopivassa välissä
n. klo 12.15 Länsisatamassa jaetaan maihinnousukortit
13.30
Laivamatka Helsinki-Tallinna 13:30- 15:30 (Tallink M/S Star)
n. klo 16
Tallinnassa majoittuminen hotelli Tallink City, 2-hengen huoneet
http://www.tallinkhotels.com/fi/tallink-city-hotel
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Ostoksia, ruokailua ja iltailakointia Tallinnassa omaan tahtiin
Lauantai 29.4.2017 (päivän teema setokulttuuri)
Hotelliaamiainen omaan tahtiin
klo 8.30
Lähtö kohti Setomaata
n. klo 13
Saapuminen Obinitsaan, jossa lounas Seltsimajalla http://www.visitestonia.com/fi/setoseltsimaja
Paikallisten yrittäjäyhdistysten esittely (Setomaa etevõtlus noustaja, Setomaa valdade liit,
Setomaa Turism MTÜ = Voittoa tavoittelematon, Seto käsitöö kogo)
Majoittuminen Setomaa Turismitaloon. www.setotalu.ee
Suitsusaun
Illanvietto Setomaan tapaan seto toit = setukaisten perinneruuat ja leelo (Mokornulga
Leelokoor –naiskuoro; Seto miihi summ – mieskuoro.) Illanvietossa mukana paikallisia
suomenkielentaitoisia yrittäjiä
Sunnuntai 30.4.2017 (päivän teema tutustuminen Tarttoon ja ostoksia)
klo
Aamiainen hotellissa.
klo 9
lähtö Tarttoon
Majoittuminen hotelli Dorpat. www.dorpat.ee
Opastettu kiertoajelu Tartossa ja muuta yhteistä ohjelmaa.
Ostoksia
Maanantai 1.5. (päivän teemana kotia kohti)
Aamiainen hotellin ravintolassa.
Aamupäivän aikana lähtö kohti Tallinnaa noin klo 11.
Laivamatka Tallinna –Helsinki 16:30- 18:30 (Tallink M/S Star)
Bussimatka Pohjois-Karjalaan.
Hinta:
380 €/ henkilö,
Hintaan sisältyy
bussikuljetus Ilomantsin Auton bussilla, kuljettajana Oiva Puruskainen
laivamatkat Helsinki- Tallinna- Helsinki kansipaikoin
majoitukset aamiaisilla 2-hengen huoneissa
2 ruokailua Setomaalla
savusauna Setomaalla
perinneillanvieton ohjelma Setomaalla

Matkatoimisto Matkakarjala Oy/Maili Mikkonen (013 120 131) hoitaa matkan
käytännön järjestelyt.
Ilmoittautuminen puheenjohtaja Hannu Lappalaiselle maanantaihin helmikuun loppuun
mennessä joko sähköpostitse hala@kopala.fi tai puhelimitse 040 5841 995.
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan
1. osallistujan nimi
2. syntymäaika (ei hetu-osaa)
3. sähköpostiosoite tai osoite
4. puhelinnumero
Ilmoittautuminen vahvistuu maksamalla 100 euron ennakkomaksu Matkakarjalan tilille matkatoimistosta
lähetettävän laskun mukaisesti. Loppulasku matkasta lähetetään noin kuukautta ennen matkaa.

Hankinta-ilta Ilomantsissa 1.3.2017 klo 18
- katso erillinen tiedote ohessa
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Vaara-Karjalan Leader ry kouluttaa
Vaara_Karjalan Leader ry järjestää Säpinää Seudulle -hankkeessa keväällä 2017 koulutuksia liittyen
tapahtumien tuottamiseen, yhdistystoiminnan aktivoimiseen sekä sosiaalisen median
hyödyntämiseen tapahtumamarkkinoinnissa. Koulutuksiin ilmoittaudutaan pääasiassa sähköisellä
ilmoittautumislomakkeella (kts. alla). Mikäli haluat osallistua koulutuksiin, yhdistys maksaa kulut.
Huomio, koulutukset toteutetaan jos ennakkoilmoittautuneita on vähintään 10 hlöä/ koulutus.
Lisätietoja koulutussisällöistä, ajankohdasta ja osallistumismaksusta alla olevasta linkistä.
Ilomantsissa toteutettaviin koulutuksiin ilmoittautuminen:
https://link.webropolsurveys.com/S/4727E25EFDED716F

Aamiaisinfo ilomantsilaisille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville
ti 14. helmikuuta 2017 klo 8-10 kunnantalolla
(aamiainen henkilöstöravintolassa, infotilaisuus Kalevalasalissa)

-

yrittäjäksi lähtevän starttiraha, yrityksen kehittämispalvelut, yrityksen perustamistuki
maaseudulla (Jarmo Valtonen, TE-toimisto/ELY-keskus)

-

Ilomantsi lukion opiskelijoiden TET (Saara Immonen, Ilomantsin lukio)
Yrittäjän ammattitutkinto, (tutkintovastaava Reima Venhe, P-K:n aikuisopisto)
Ilomantsin yrittäjäkirjan esittely (Myyntiedustaja Antti Ikonen, Pohjoismainen
Kirjakeskus)

Yrittäjäkirja tekeillä Ilomantsista
Kuortaneella toimiva Pohjoismainen Kirjakeskus kustantaa kirjaa ilomantsilaisista ja yläkarjalaisista
yrittäjistä ja yrityksistä. Kirjaan tulee mm. Ilomantsin kunnan sekä Ilomantsin Yrittäjien esittely.
Myyntiedustaja Antti Ikonen suorittaa kirjaan tulevan materiaalin kokoamisen tänä keväänä.
Antin tavoittaa numerosta +358 50 4393 866

Hyvää kevätalven jatkoa
Ilomantsin Yrittäjät ry:n hallituksen puolesta
Hannu Lappalainen, puheenjohtaja

