Ilomantsin yrittäjät ry

JÄSENTIEDOTE syyskuu 2017

Arvoisa jäsenemme!
Olemme koonneet tähän tiedotteeseen tietoa syyskauden tapahtumista ja hieman
tietoa menneistä.

1. Perjantaina 6. lokakuuta 2017 Täysin kuutamolla -tapahtuma
Ilomantsin Yrittäjät osallistuu Täysin kuutamolla –tapahtumaan, jonka vetovastuu on Pogostan
Sanomilla. Suunnitteluryhmässä yhdistystä edustaa Jaska Muqolli 0400 469 362, jolle voi kertoa
toiveita ja ehdotuksia. Ilmoitteluasiat hoitaa ilmoitusmyyjä ja ideoita voi kertoa myös päätoimittajalle

0102308810. Yhdistys tarjoaa perinteistä ruishuttua Ravintola Mendin piha-alueella. Hutun
tarjoiluun kaivataan talkooapua. Ilmoittaudu sihteerille. puh. 040 509 7092 /
hakola.merja(at)gmail.com

2. Lauantaina 21.10. syyskokous ja retki Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville
Joensuuhun
Yhdistyksen syyskokous pidetään lauantaina 21. lokakuuta Vaara-Karjalan Osuuspankin
kokoustiloissa. Kokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja (nykyinen ei asetu ehdolle) sekä
tehdään myös muita henkilövalintoja. Kokoukseen lähetetään erillinen kutsu sähköisesti.
Kokouksen jälkeen lähdemme yhteiskyydillä Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien Iltagaalaan
Joensuun Areenaan, mikäli lähtijöitä on tarpeeksi. Iltagaalan lipun hinta on 150 euroa.
Yhteiskyytiin pitää ilmoittautua sihteerille viimeistään perjantaina 13.10. puh. 040 509 7092 /
hakola.merja(at)gmail.com
Yrittäjäpäivät huipentuu juhlavaan gaalailtaan, jossa jaetaan Valtakunnalliset
yrittäjäpalkinnot 50. kerran. Juhlapuhujana on pääministeri Juha Sipilä. Illallisen jälkeen
gaalailtaa juhlistaa ja juhlavieraita tanssittaa musiikillaan tanssiorkesteri eX-miehet
solistinaan Saija Tuupanen.

Gaalaan ilmoittaudutaan suoraan osoitteessa http://www.yrittajapaivat.fi/ ilmoittautuminen/ .

3. Lauantaina 18.11.2017 Ilomantsin Yrittäjät ry:n 50-vuotisjuhla
Juhlavuosi huipentuu juhlavan iloiseen yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan lauantaina 18.
marraskuuta Kalevala-salissa. Aloitamme juhlallisuudet klo 17.45 onnittelujen
vastaanottamisella. Varsinainen juhla alkaa klo 19 ja kestää runsaan tunnin ja juhlapuhujana
on Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Lopuksi on cocktailtilaisuus ja
jatkot pidetään Jaskan Mendissä. Juhlaan lähetetään erillinen kutsu sähköisesti ja
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tarjoilujärjestelyjen vuoksi on ennakkoilmoittautuminen, joka päättyy 3.11. Kaikki

mukaan juhlimaan!
4. Lauantaina 2.12.2017 Joulunavaus liikuntahallilla
Yrittäjäyhdistyksen perinteinen Joulunavaus-tapahtuma pidetään tänä vuonna liikuntahallilla
lauantaina 2. joulukuuta. Järjestelytoimikuntaa vetää Marja-Liisa Mielonen p. 045 132 2212
/ marja-liisa.mielonen(at)hoitokotiomena.fi

5. Maakunnallinen Yrittäjäjuhla Valtimolla 2.12.2017
Maakunnallinen Yrittäjäjuhla järjestetään tänä vuonna Valtimolla lauantaina 2. joulukuuta 217.

6. Ekumeeninen Joulun esijuhla Elian kirkossa ja seurakuntakeskuksessa
alkaen klo 17.30
Molempien seurakuntien ja yrittäjäyhdistyksen yhdessä järjestämä Joulun esijuhla järjestetään
tänä vuonna Elian kirkossa sekä uudessa ort. seurakuntakeskuksessa perjantaina 15.
joulukuuta. Ilta aloitetaan Elian kirkossa klo 17.30 ja jatkuu seurakuntakeskuksessa.
Ohjelmavastuu on seurakunnilla, tarjoilut hoitaa yrittäjät yhdessä kunnan kanssa.

Tilaisuuteen toivotaan paljon yrittäjiä.
7. ”Ilotulituskeräys”
Ennen joulua järjestetään nyt jo perinteeksi muodostunut joulunavauksen ilotulituksen
korvannut keräys, johon yrittäjät voivat laittaa joulunavauksen ilotulitukseen varaamansa
rahat. Kertyneet varat käytetään molempien seurakuntien diakoniatyöhön.

8. Tapahtumakarttahankkeen jatko
Tapahtumakarttahankkeen loppuraporttia aletaan valmistella siten, että loppuraportti olisi valmiina
kuluvan kuun lopussa. Yrittäjäyhdistys osallistuu neuvotteluihin tapahtumakarttahankkeen aikana
syntyneen osaamisen ja kokemuksen hyödyntämiseksi uuden matkailuinfon kuviossa.

9. Kesäkauden arpajaiset – arvonnan tulos
Kesäarpajaisten arvonta suoritettiin torstaina 7.9.2017 Joensuun uudella poliisitalolla.
Arvonnassa voittivat seuraavat henkilöt:
1. Ilomantsin Yrittäjien 500 € lahjakortti – Eemi Romppanen
2. Ilomantsin Yrittäjien 300 € lahjakortti – Anniina Huohvanainen
3. Ruohotrimmeri, Karin Rauta Ky, arvo 200 € – Samu Jeskanen
4. Pölynimuri, Rauta-Sport Laatikainen, arvo 200 € – Tomi Kautto
5. Tuotepaketti, Karjalan Rakentajat, arvo 100 € - Kalle Soikkeli
6. 10 kg kahvia, K-Market Ilomantsi, arvo 100 € - Martti Martikainen
7. Tuotepaketti, K-Market Ilomantsi, arvo 50 € - Aimo Kettunen
8. Tuotepaketti, K-Market Ilomantsi, arvo 50 € - Marita Palokas
Onnittelut kaikille voittajille ja kiitos arpojen ostajille sekä myyjille!
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Tapahtumiin runsasta osanottoa ja virkistävää syksyä toivottaen!
Ilomantsin Yrittäjät ry:n hallituksen puolesta
Hannu Lappalainen, puheenjohtaja
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