Ilomantsin yrittäjät ry

JÄSENTIEDOTE tammikuu 2018

1. Sana puheenjohtajalta
Hyvät Yrittäjät !
Kaikkia teitä en vielä ole kiittänyt saamastani tehtävästä Ilomantsin Yrittäjien puheenjohtajana. Olen kunniasta hyvin
otettu. Arvostus tehtävään vain nousi syksyn yrittäjäjuhlassa, kun näin sen kunniakkaan joukon entisiä puheenjohtajia.
Toivottavasti onnistun tehtävässäni, olen luottamuksenne arvoinen.
Tämän vuoden toiminnasta voitte lukea tarkemmin tästä tiedotteesta. Toivoisin niihin paitsi runsasta osallistumista myös
talkoolaisia ja uusia ehdotuksia. Monesti ajattelee jonkun asian olevan hyvin, kun se toteutuu haluamallaan tavalla. Joku
toinen voi olla täysin eri mieltä. Palaute on meille ensisijaisen tärkeää, pystymme silloin muuttamaan toimintaamme
useamman mieleisiksi. Toki täytyy muistaa, että kaikkia toiveita ei voi koskaan toteuttaa.
Tiedottamista ei kai koskaan ole tarpeeksi. On tietenkin mielenkiintoista se, ettei siinä vieläkään aina onnistuta, vaikka
käytössä olevat mahdollisuudet ovat niin hyvät. Onko sitä jo liikaakin, kaikkea ei jaksa kahlata läpi. Lähetämme teille useita
tiedotteita vuoden aikana, joissa varmaan mukana myös osin samoja asioita. Pyrin myös itse kirjoittamaan jotain jokaiseen
tiedotteeseen.
Markkinointi ja myynti on mielenkiintoinen asia. Miettikääpä vaikka Veikkausta. Varmaan lähes jokainen on joskus
lotonnut. Jättipotti kierroksilla pelaajia on enemmän kuin muulloin. Tavoittelemme miljoonia. Veikkaus keksi liittää
mukaan ikään kuin kylkiäiseksi lomatonnin. Kun arvaa oikein kaupungin ja numeron voittaa tuhat euroa. Moni pelaa
lomatonnia. Pelaaja siis haluaa miljoonia, mutta pelaa myös tuhannesta eurosta. Onko ihminen ahne, kun haluaa
miljoonien lisäksi vielä tonnin vai eikö hän usko saavansa miljoonia. Kumpikaan ajattelumalli ei tunnu järkevältä. Mitä
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tekee tuhannella eurolla, jos saa miljoonia ja miksi tavoittelee miljoonia, jos tonnikin olisi mieleen? Suurin voittaja on
kuitenkin aina Veikkaus. Myynti ja markkinointi on siis onnistunut.
Näissä ajatuksissa toivotan teille kaikille hyvää ja menestyksekästä alkavaa vuotta!
puheenjohtaja Hannu

2. Hannu Urjanheimo Suomen Yrittäjien valtakunnallisen valiokuntaan
Suomen Yrittäjät ry:n hallitus on valinnut puheenjohtajamme Hannu Urjanheimon jäseneksi yrittäjäjärjestön
hyvinvointialojen valtakunnalliseen valiokuntaan toimikaudelle 2018-2019. – Onnittelut !

3. Hallitus järjestäytyi
Uusi hallitutus piti ensimmäisen kokouksensa tiistaina 9.1.2018. Uutena puheenjohtajana aloitti jos syyskokouksessa
valittu Hannu Urjanheimo. Varapuheenjohtajiksi valittiin Anita Timonen ja Esa Haaranen, sihteeriksi Merja Hakola sekä
rahastonhoitajaksi Matti Karvinen. Hallitus kokoontuu työseminaariin lauantaina 17. helmikuuta. Seminaarissa pohditaan
yrittäjäyhdistyksen perustehtäviä sekä tarkennetaan viime syksynä hyväksyttyä kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa.
Asiantuntijaksi saamme seminaariin järjestöjohtaja Hanna Hietalan Suomen Yrittäjät ry:stä. Yhdistyksen tiedotusasioista
vastaavat yhteistyössä puheenjohtaja Hannu Urjanheimo, sihteeri Merja Hakola sekä tiedotus- ja koulutusvastaava Hannu
Lappalainen
Hallitus kokoontuu kevätkaudella ke 28.2., ti 13.3. sekä pe 18.5.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Megrin Matkailu Oy:n tiloissa perjantaina 20.4.2018 alkaen klo 17. Kokouksen
jälkeen tutustumme tiloihin ja erityisesti savusaunaan sekä pidämme muutenkin lystiä. Kirkolta koetetaan järjestää
yhteiskyyti. Merkatkaa

kalentereihinne!!
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Ilomantsin Yrittäjät ry
Nimi

Puhelin

Hannu Urjanheimo
Esa Haaranen

Hallitus 2018
Sähköposti

Firma

Tehtävä

050 5886 141 hannu.urjanheimo@ilonakoti.fi
050 597 9461 haaranen.esa(at)gmail.com

Kuntoutus- ja päiväkoti Ilona Oy
Fysio-Voimala Oy

Merja Hakola
Heli Hirvonen
Veli Jeskanen
Matti Karvinen
Hannu Lappalainen

0405097092
0400 956 178
0400 174 981
040 702 8933
040 5841 995

hakola.merja(at)gmail.com
heli.hirvonen@josek.fi
veli.jeskanen(at)karjalanrakentajat.fi
tili.matti.karvinen(at)outlook.com
hala(at)kopala.fi

Marja-Liisa Mielonen

045 1322212

marja-liisa.mielonen
(at)hoitokotiomena.fi

Kautto Oy
JOSEK Oy
Karjalan Rakentajat Oy
Matti Karvinen Ky Lkv
Konsultointipalvelu H. Lappalainen
Tmi
Hoitokoti Omena Oy

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
oppilaitosyhteyshenkilö
sihteeri, kotisivut
asiantuntija
jäsen
rahastonhoitaja
tiedotusasiat
koulutusasiat
some

Jasmin (Jaska) Muqolli 0400 469 362 jas(at)mendin.fi
Anita Timonen
040 740 3002 maukkulanmm(at)gmail.com
Marko Tolvanen
050 3015706 marko.tolvanen(at)k-market.com

JiiM Restaurants
Maukkulan Mustikkamäki Oy
Tokama Trade Oy/
K-market Ilomantsi

kuntayhteistyö
varapuheenjohtaja
jäsen

Ilomantsin Yrittäjät ry:n hallituksen puolesta tiedotustiimi.

Lisää vuoden 2018 toiminnasta seuraavassa tiedotteessa.

3

