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Ilomantsin yrittäjät ry

JÄSENTIEDOTE joulukuu 2017

Arvoisa jäsenemme!
Olemme koonneet tähän tiedotteeseen tietoa joulukuun tapahtumista ja hieman
tietoa menneistä.
1. Perjantaina 2. joulukuuta 2017 Joulunavaus liikuntahallilla
Yrittäjien järjestämä koko perheen JOULUNAVAUS ja joulumyyjäiset on tänä vuonna liikuntahallilla
lauantaina 2.12.2017 klo 9.00 - 15.00.
Myyjäisissä mukana yrityksiä, yhteisöjä, urheiluseuroja sekä yksityisiä.
Ohjelmassa mm:
- tilaisuuden avaus: tuleva puheenjohtaja Hannu Urjanheimo
- lapsille pomppulinnat, seikkailurata ja muuta mukavaa.
- ev.lut. seurakunnan tervehdys: kirkkoherra Seppo Kuosmanen
- isä Ioannis ja Pyhän Elian kirkon kuoro
- Mieslaulajat
- Joulupukki vierailee klo 14
- kahviopalvelut
- makkaranmyyntiä
Tapahtumaan järjestetään kyyditys K-Marketin pihasta klo 9, klo 11 ja klo 13. Takaisin vielä klo 15.
Tapahtuma on Ilomantsin Yrittäjät ry:n järjestämä. Tämän vuoksi toivomme, että jäsenet
tulisivat talkoisiin toteuttamaan tapahtumaa vaikka muutamaksi tunniksi. Perjantaina
ennakkojärjestelyihin alkaen klo 15 ja lauantaina tilaisuuden ajaksi klo 8.30 alkaen. Ilmoittaudu
Marja-Liisalle puh. 045 1322212 / marja-liisa.mielonen(at)hoitokotiomena.fi

2. ”Ilotulituskeräys”
Muutama vuosi sitten joulunavauksen yhteydessä järjestettiin ilotulitus. Ilotulitukseen tarvittavat
varat kerättiin jäseniltämme vapaaehtoisella maksulla. Kahtena viime vuonna ”ilotulitusvarat”
ohjattiin seurakuntien diakoniatyöhön. Saatu palaute on ollut erittäin positiivista, joten toimintaa
päätettiin jatkaa myös kuluvana vuonna. Saadut varat ohjataan siis myös tänä vuonna
seurakuntien diakoniatyöhön.

Haastamme yhdistyksemme jäsenyritykset ja hyvät yhteistyökumppanimme,
Ilomantsin kunnan, Ilomantsin Osuuspankin sekä JOSEK Oy:n mukaan. Jokainen
voi miettiä oman lahjotuksensa suuruuden omien taloudellisten voimavarojensa
mukaan. Tässä tiedotteessa on liitetiedostona tilisiirto, jolla voitte hoitaa
mahdollisen lahjoituksenne.
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Kaikkien lahjoitukseen osallistuneiden yritysten nimi ja tarvittaessa logo
julkaistaan jouluviikolla Pogostan Sanomissa. Toivomme kaikkien haastettujen
lähtevän mukaan tähän kampanjaan. Varat menevät todella hyvään
tarkoitukseen.

3. Ekumeeninen Joulun esijuhla Elian kirkossa ja seurakuntakeskus Eliassa
perjantaina 15.12. alkaen klo 17.30
Molempien seurakuntien, Ilomantsin kunnan ja yrittäjäyhdistyksen yhdessä järjestämä Joulun
esijuhla järjestetään tänä vuonna Elian kirkossa sekä uudessa ort. seurakuntakeskus Eliassa
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. Ennakkoilmoittautuminen tarjoilun

järjestämiseksi ev.lut. virastoon 0400 364 200 ma-pe 9-12 tai sähköpostitse
ilomantsin.seurakunta@evl.fi.

Tapahtumiin runsasta osanottoa ja virkistävää joulunodotusta toivottaen!
Ilomantsin Yrittäjät ry:n hallituksen puolesta
Hannu Lappalainen, puheenjohtaja
PS 1.
Kaunis kiitos vielä kaikille yhdistyksemme 50-vuotisjuhlaan lauantaina
18.11.2017 osallistuneille jäsenille, kutsuvieraille sekä järjestelyissä
mukana olleille. Paikalla oli yli sata juhlavierasta ja ohjelmansuorittajaa,
tunnelma oli mukavan leppoisa, lämmin ja juhlallinen.
PS 2.
Kaunis kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille kuluneesta kahdesta
vuodesta, jolloin toimin Ilomantsin Yrittäjien puheenjohtajana.
Puheenjohtajan posti oli näköalapaikka ja todisti sen tosiasian, että
iäkkäämpänäkin voi oppia paljon uusia asioita.
Monia armorikkaita vuosia Hannu-kaimalle.

Hannu Lappalainen, puheenjohtaja
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