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Jäsenkortti, edut ja tärkeät viestit
kulkevat aina mukana mobiilisti
Ylä-Kainuun Yrittäjänaiset on ottanut käyttöön Membookin. Sähköinen jäsenrekisteripalvelu helpottaa
toimintaa.
Ylä-Kainuun Yrittäjänaisten käytössä on nyt Membook-jäsenrekisteripalvelu. Membook helpottaa yhdistyksen hallintoa ja tarjoaa uutta

myös yhdistyksen jäsenistölle.
Membook-mobiilisovelluksen
ansiosta esimerkiksi yhdistyksen jäsenkortti kulkee sähköisenä aina

mukana.
– Mobiilijäsenkortti kulkee paremmin mukana kännykässä kuin
erillinen muoviläpyskä, joita on lompakossa jo valmiiksi joka lähtöön.
Membookiin tulevat myös Ylä-Kainuun Yrittäjänaisten paikalliset jäsenedut eri liikkeisiin. Myös valtakunnalliset jäsenedut näkyvät sieltä,
jäsenrekisterivastaava Mira Oikarinen Ylä-Kainuun Yrittäjänaisista
kertoo.
Membook-sovelluksesta löytyvät
lisäksi yhdestä paikasta kaikki vies-

tit ja tiedotteet ajankohtaisista asioista. Uudistus parantaa tiedonkulkua, sillä vaara viestien hukkumisesta sähköpostin syövereihin pienenee.
Kun jäsen kirjautuu Membookiin,
hän näkee etusivulta yhdellä silmäyksellä hänelle lähetetyt viestit ja
jäsenmaksulaskun. Viesteihin voi
myös vastata Membookin kautta.
Jäsen voi myös hallinnoida jäsentietojaan itse sen sijaan, että päivittäminen tapahtuu aina sihteerin tai
muun välikäden kautta.
Membook-palvelun ansiosta
yhdistyksen avainhenkilöille jää
enemmän aikaa keskittyä yhdistyksen ydintoimintaan.
– Membook on helpottanut ja selkeyttänyt yhdistyksen toimintaa
muun muassa siten, että siellä on jäsenistön jäsenlaskutus, Oikarinen
sanoo.
Mira Oikarisen mielestä jäsenistön kannattaa ehdottomasti rekisteröityä Membookin käyttäjiksi. Membook-sovelluksen käyttöönotto on
helppoa.
Käyttäjätunnus on yleensä oma
sähköpostiosoite. Salasanan voi
asettaa itse, kun rekisteröityy palveluun ensimmäisen kerran.
Jos Membook-rekisteröityminen
tai käyttöönotto tuntuvat vaikeilta,
kannattaa ottaa yhteyttä esimerkik-

Teboil Turjanhovin yrittäjä Satu
Mäkeläinen hoitaa näppärästi
jopa kesken työpäivän omat yhdistysasiat kuntoon Membooksovelluksella.

si Mira Oikariseen tai muihin YläKainuun Yrittäjänaisten hallituksen
jäseniin.
Perinteinen muovinen jäsenkortti katoaa käytöstä vuonna 2022 eli
sovelluksen käyttö kannattaa opetella hyvissä ajoin.

Membooksovelluksesta löytyvät lisäksi
yhdestä paikasta
kaikki viestit ja
tiedotteet ajankohtaisista asioista.
Uudistus parantaa
tiedonkulkua, sillä
vaara viestien hukkumisesta sähköpostin syövereihin
pienenee.

A

Membook helpottaa huomattavasti Ylä-Kainuun Yrittäjänaisten
hallinnon hoitamista. Järjestelmä
esimerkiksi muodostaa automaattisesti yhdistyksen oman jäseneksiliittymislomakkeen. Membook myös
laskuttaa yhdistyksen puolesta esimerkiksi jäsenmaksut. Maksetut
summat kerääntyvät Membookin
keräystilille, josta ne siirtyvät viikoittain yhdistyksen tilille.
Lähde: membook.fi

Kesää ja aurinkoa
odotellessa
Puolangalla
Avoinna
sopimuksen mukaan

Kuppaukset • Hieronnat
• Virkistysohjelmat •
Kurimon Majatalo • Kurimontie 39
Tanja Pyykkönen • 044 275 5288
tanja@kalevalaexperience.fi

p. (08) 711 158
Ajanvaraus soittamalla

www.kauneushoitolaedith.com

p. 040 520 1959

ASIANAJOTOIMISTO
ESKONPEKKA OY

KORPINIEMEN
MANSIKKA
Pauli 0400 371 139
Raija 040 574 3208

Merja Eskonpekka
asianajaja - varatuomari
siviilivihkijä - kaupanvahvistaja
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi

P. 0400 393 230

www.eskonpekka.fi

Fysioterapia
Lymfaterapia
(LYKO)
Tukisukat

TILAUSLEIVONTAA!

Akupunktio
Fasciakäsittelyt
Neurologinen
fysioterapia

Hyrynsalmella, Hyryntie 33

p. 050 539 3379

Tiinan
Marjakontti
www.tilitoimistosakkinen.fi

P. 044 205 8332
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Hallituksen
terveiset

Jaanan Studiokuvat
Ikuista itsesi
ja perheesi
Tallenna elämäsi
arvokkaimmat hetket
valokuviin

jaana.tolonen@atk-ponkka.Þ
Keskuskatu 24,
89600 Suomussalmi
08-8798000

Esimerkkihintoja:
1 hlön muotokuvaus alk. 75€
tai
ryhmäkuvaus alk. 120€
KYSY ROHKEASTI LISÄÄ!

Tulossa
toukokuussa

Kotiapu Onneli aloittaa toimintansa toukokuussa
Tarjoamme tukea kotona asumiseen:
• ulkoiluapu
• saattaja-apu lääkäriin, tapahtumiin, kyläilyyn
• seuranpito- ja asiointiapu
• kauppa-asiat ja apteekkiasiat
• pienet kotiaskareet
Kysy lisää!
Anne Parviainen p. 0440 823 417 - Maarit Matero p. 0400 801 940

Kuluva vuosi on Ylä-Kainuun
yrittäjänaisten 16. toimintavuosi. Tämän vuoden teemaksi valikoitui
”Vahvoja yhdessä”, sillä koronaviruksen taloudelliset haittavaikutukset
näkyvät vielä pitkään ja tarvitsemme
juuri tässä hetkessä enemmän kuin
koskaan yhteen hiileen puhaltamista.
Tuemme toisiamme yrittäjinä,
kuuntelemme, kannustamme ja annamme vertaistukea tänä haastavana ajanjaksona. Kehitämme yhdistyksen toimintaa poikkeusoloihin ja
vastaamaan jäsentemme tarpeita.
Korona-aika on pakottanut meidät erilleen ja eristäytyminen ei ole
ollut enää meidän oma valintamme.
Tarvitsemme yhteisöllisyyttä myös
yksinäisyyden torjumiseen, sillä alakuloa aiheuttaa varmasti jo sekin, että oman elämän rajoittaminen on ollut niin kokonaisvaltaista.
Viime kuukausina myös Ylä-Kainuun yrittäjänaisten järjestämät tapahtumat, tempaukset ja yhteistyö
muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa on ollut todella vähäistä juuri koronaviruksen vuoksi, mutta
suunnitteilla on vielä loppuvuodes-

Kuvassa hallituksen jäsenet. Eturivissä vasemmalta oikealle Kirsi Moilanen,
Marjut Korhonen, Piia Räisänen, Jaana Tolonen, Ritva Huttunen. Takarivissä
vasemmalta Titta Toivanen, Mira Oikarinen, Päivi Manninen ja Kaisa Jokiperä.

ta järjestää Kainuun alueen yrittäjänaisten yhteinen alueellinen tapaaminen Suomussalmella.
Poikkeusolosuhteet ovat siirtäneet valtaosan yhdistyksemme toiminnasta verkkoon, jossa kouluttautuminen, verkostoituminen sekä kokoukset ovat järjestetty.
Pyrimme jatkossakin järjestämään vastaavaa toimintaa monikanavaisesti sekä eri yhteistyökump-

paneita tukena käyttäen.
Yrittäjänaisten koulutusta, hyvinvointia ja jäsenhuoltoa tuetaan jatkossakin parhailla mahdollisilla keinoilla.
Onneksi kevät on aina uuden alku
ja se näyttääkin meille jo merkkejään.
Toivomme kaikille voimia ja toivotaan, että rajoitukset lievenevät ja
poistuisivat kesän saapuessa.

Naisnäkökulmaa
Suomussalmen kunta uudisti
syksyn aikana markkinointisuunnitelmansa ja kevään aikana on päästy tekemään uuden suunnitelman
mukaista markkinointityötä. Markkinointia kohdennetaan nyt erityisesti matkailijoille, potentiaalisille
uusille asukkaille ja vapaa-ajan
asukkaille sekä yrityksille ja investoreille.
Asukasmarkkinoinnin ytimessä
on etätyötrendin hyödyntäminen.
Monessa kotitaloudessa maallemuuton miettiminen on ajankohtaista, kun tietotyötä on opittu tekemään myös toimiston ulkopuolelta.
Monessa tilanteessa perheen tai pariskunnan muutto mahdollistuu
myös silloin, kun toinen puolisko
löytää uudelta kylältä työpaikan ja
toinen taas seuraa mukana etätyön

mahdollistamana.
Suomussalmi on erinomainen
paikka uuden kodin tai kakkoskodin
sijoittamiseen erityisesti ihmisille,
jotka nauttivat erämaisen ympäristön tarjoamista harrastusmahdollisuuksista ja rauhallisesta elämänmenosta. Rakenteilla oleva uusi koulu sekä laaja ja hintatasoltaan edukas
harrastustarjonta takaa laadukkaan
asuinympäristön myös nuoremmille ikäpolville.
Uusia kodin tai mökin laittajia etsittäessä Suomussalmella nähdään
tärkeänä, että näyttäydymme mieluisana olinympäristönä molemmille sukupuolille. Naisnäkökulmaa
Kainuussa asumiseen ja alueelle
muuttamiseen on tuoreeltaan etsitty esimerkiksi Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hankkeessa, jossa kartoi-

tettiin nuorten naisten pysymiseen
ja muuttamiseen vaikuttavia tekijöitä.
Hankkeen tuottamaa tärkeää tietoa hyödynnetään myös Suomussalmen kehittämisessä ja kuntamarkkinoinnissa. Nuoret naisasujat ovat
kunnan elinehto ja otamme mielellään vastaan naisnäkökulmasta tarjottuja ajatuksia asioista, jotka tekevät tai voisivat tehdä Suomussalmesta kiinnostavan olinpaikan nuorille naisille. Ideoita voi toimittaa allekirjoittaneelle. Tervetuloa myös
katselemaan talon tai mökin paikkaa
Suomussalmen maisemista ja tutustumaan uuteen etätyötilaamme!
Jonne Maaninka
elinvoimajohtaja
Suomussalmi

Liity nyt Ylä-Kainuun Yrittäjänaiset ry:n jäseneksi!
VIRKISTYT, VERKOSTOIDUT JA VAIKUTAT!

Saat lisäksi käyttöösi sähköisen jäsenkortin, johon on mm. tulossa omat paikalliset tarjoukset mahdollisuus!
JÄSENMAKSU
100 € henkilöjäsen/kausi
15 € seniorijäsen/kausi
15 € rinnakkaisjäsen/kausi

KANNATUSJÄSENMAKSU/YKSI KAUSI
100 € Kiitos tuestasi!
300 € sis. logopaikka verkkosivuillamme
500 € sis. logopaikka verkkosivuillamme sekä mainospaikka
tapahtumiimme omalla lakanalla, banderollilla tms.

Voit liittyä jäseneksemme www.yrittajanaiset.fi sivuilla!

YRITTÄJÄNAISET

Hallitus 2021: Kaisa Jokiperä pj. 044 284 8123, Marjut Korhonen sihteeri 040 719 5263, Jaana Tolonen rahastonhoitaja 040 515 8445, Mira Oikarinen jäsenrekisteri 044 582 7594, Kirsi Moilanen jäsenistön virkistystapahtumat 0440 280 950, Päivi Manninen 044 711 7121, Ritva Huttunen 050 362 0609, Piia Räisänen 050
358 9308, Titta Toivanen tiedotus 040 751 1749.
Sähköpostimme: ylakainuunyrittajanaiset@gmail.com
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Hoivaa ja
huolenpitoa
Kotiapu Onneli
aloittaa toimintansa toukokuussa.
Toukokuun aikana toimintansa
aloittava Kotiapu Onneli tarjoaa
hoivaa ja huolenpitoa silloin, kun

asiakas tarvitsee apua selviytyäkseen kotona arkipäivän askareista ja
henkilökohtaisista toiminnoista.
Onnelin vastaavana sairaanhoitajana toimii Maarit Matero. Hän kertoo odottavansa innolla hoivapalvelun mukanaan tuomia uusia haasteita.
- Tarjoamme aluksi erilaisia kotona asumista tukevia palveluja kuten
vaatehuoltoa, asiointipalveluja, ulkoilupalvelua ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja, Maarit
Matero kertoo.
Kesän aikana, kun lupamenettely
on saatu päätökseen, toimintaa laajennetaan hoivapalveluihin. Hoivapalveluihin kuuluvat esimerkiksi
lääkehoito, haavahoito, lääkkeiden
jakelu, ompeleiden poisto tai erilaiset mittaukset ja seurantakäynnit.
Onnelin työntekijät seuraavat tarvittaessa myös yleisesti asiakkaan
vointia ja neuvovat asiakkaita ja
omaisia palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Kotiapu Onnelin vastaavana
toiminnasta vastaa sairaanhoitaja Maarit Matero.

Kotiapu Onnelin taustalla ovat
Suomussalmen Puhdaspesun yrittäjät Anne ja Pekka Parviainen.
- Olemme jo pitkään suunnitelleet
toiminnan laajentamista hoivapalveluihin. Lopullinen päätös laajentamisesta tehtiin tämän vuoden
alussa, kun löytyi sopiva henkilö
vastaamaan toiminnasta, Anne Parviainen kertoo.
- Ylä-Kainuussa ei tällä hetkellä
toimi yhtään sairaanhoidollisia palveluja tarjoavaa yritystä. Aloitamme
toiminnan Suomussalmella, mutta
suunnitelmissa on laajentaa toimintaa nopeasti ainakin Hyrynsalmelle,
Parviainen jatkaa.
Kotiapu Onnelin tulevia asiakkaita ovat alueen vanhukset ja kotiavun
tarpeessa olevat henkilöt sekä
omaishoitajat. Yhteistyötä tehdään
myös Kainuun soten kanssa. Palvelujen tuottaminen palvelusetelillä
aloitetaan heti kun tarvittavat viranomaisluvat ovat valmiit.
Hoivapalveluja tarjotaan vanhuksille sekä heidän omaisilleen, joilla
on monestikin kova huoli kaukana
asuvista läheisistä. Omaiset voivat
vaikkapa pyytää Onnelin henkilökuntaa käymään vanhuksen luona
tarkistamassa miten ruokailu tai peseytyminen sujuu.

Avoinna 3.5. alk.

ma-la

Kuk kia
Äidille!

ÄIDILLE, MUMMILLE!

Lahjakortit

Siivoukset
Ikkunanpesut
Pihatyöt
Asiointiapua
Kotihoivaa, ulkoilua,
seurustelua

TILAA
UKSET
T
Ä
KEV SIIVO
!
T
Y
N

Tomi Holappa

henkilö- ja yritysrahoitus
010 257 2127
tomi.holappa@op.fi

-40 %

KOTITALOUSVÄHENNYS

KAIKKI
mekot & paidat

Myös yömekot!

-20%

F

l
l
l
l

Pohjois-Suomen vaellusreitit
Lintukirja
Liisa Louhelainen,
Kaikkeus on meidän
Tommi Kinnunen,
Ei kertonut katuvansa

Hyvään oloon ja
hauskoihin hetkiin
l
l
l
l

Turvesaippua
Hemmottelupakkaukset
Hauskat tyynyliinat
Suomussalmi-tuotteet
Sanninco- ja Desantra-korut

Kiannonkatu 6, Suomussalmi, p. (08) 710 751
kainuun@kuutamokeikat.fi

25

vuotta

www.kuutamokeikat.fi

resco

KAUNEUS- JA HYVINVOINTIKESKUS
KAUPPAKESKUS KIANTA, 2. KRS,
KAUPPAKATU 14, SUOMUSSALMI

Hemmottelua Äidille!
Lahjakortit!

8.5. saakka

- Klassinen hieronta
- Hemmotteluhieronnat
virkistävä ja lempeä
mm. balilainen hieronta
rentoutushoito
- Rakennekynnet
- Sokeroinnit
- Hermoratahieronta
- Turvehoidot
- Jalkahoidot

Brain Relief ®

Räätälöidään

sinulle oma hoitovoide!

Täällä taas:
Suussasulavat Kanelimamma toffeet!
Vapun poikkeusaukioloajat 30.4. 9-14 | 1.5. Suljettu
Kauppakatu 2-6, Suomussalmi MA-PE
LA
P. 045 879 0676

Lukuhetkiin ja
uusiin seikkailuihin

Kainuun KuutamoKeikat

Puheluiden hinnat: OP Ryhmän 010-yritysnumero: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu+0,167 e/min (sis. ALV:n).

Äitien kunniaksi

KuutamoShopista:

l

Ylä-KainuuYlä-Kainuu
Ylä-Kainuun Osuuspankki, 0100 0500, yla-kainuu@op.fi
Äiti,
olet super!

p. 040 546 7997

HYRYNTIE 36, HYRYNSALMI
Anja Heikkinen p. 050 362 1081

l

yritysten maksuliike,
säästäminen, sijoittaminen
010 257 2136
jaana.kela@op.fi

ma-pe 10–17
la 10–13
p. 0400 340 334
Keskuskatu 24–26, Suomussalmi

Kesia

l

asiakkuuspäällikkö
040 562 1479
outi.vaisainen@op.fi

Tervetuloa!

HAUTAUSPALVELU

l

pankinjohtaja
050 468 8856
antti.wallenberg@op.fi

-30%

Hyryntie 33

l

Jaana Kela

Slim
HOUSUJA

Hyryn Silmu

l

Outi Väisänen

ERÄ

Lue lisää osoitteessa
muutasuomussalmelle.fi

Yrityksesi apuna Ylä-Kainuun alueella

Antti Wallenberg

Uutta
ENERGIAA

Etätyötila
avautuu
kesäksi!

iduals®-ihonhoitotuotteissa ei ole säilöntäaineita,
emulgaa mineraaliöljyjä, silikonia, väriaineita eikä
hajusteita

9-17
10-14

Kauneushoitola Inka

Syväyksenkatu 1, 89600 Suomussalmi • puh. 0404 190901
www.kauneushoitolainka.fi • Facebook Kauneushoitola Inka

p. 0404 190 901

p. 050 358 9308

p. 050 361 8997
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Palkkatöistä yrittäjäksi
1. Yrityksesi nimi, mitä teet ja missä? 2. Mistä sait kipinän lähteä yrittäjäksi? 3. Tärkeimmät tahot, jotka auttoivat sinua yrittäjäksi ryhtymisessä?
SARIANNA KOIVUMÄKI
1. Jalonhelmi, kahvila-ravintola Suomussalmella.
Erikoisuutena riistaruoat.
2. Taustalla yrittäjäperhe, joten yrittäjyys on kenties verissä. Palkkatyötä tehneenä tulin siihen tulokseen, ettei se anna tarpeeksi ja hyppäsin menonkelkkaan kohti yrittäjyyttä. Yrittäjyys on hieno yhdistelmä vastuuta, vapautta, mahdollisuuksia ja yhteistyötä.
3. Suomussalmen OP, Finnvera ja ELY-keskus.
Tottakai perhe oli myös mukana alkurytinässä.

MERVI VÄISÄNEN
1. Mervin Hoitopiste. Olen koulutettu hieroja, urheiluhieroja. Lopuillaan ovat myös
refleksologin eli kokokehon vyöhyketerapeutin opinnot. Palveluihini kuuluu klassinen-/urheiluhieronta, kuumakivihieronta, koko kehon vyöhyketerapia, vauvahieronta, eteerisillä öljyillä tehtävä raindrop-hoito sekä tulossa on myös purentalihashierontaa. Toimipaikkani sijaitsee keskustan tuntumassa, rauhallisella paikalla Kyröntien varressa, pienessä rivitalon pätkässä.
2. Kipinän sain kerran ollessani itse vyöhyketerapiahoidossa. Heräsi vahva tunne
että haluan myös itse auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Opiskeltuani ensin hierojaksi, yrittäjäksi ryhtyminen tuntui luontevalta valinnalta.
3. Paikkakunnan toiset yrittäjät, paikallinen tilitoimisto, Kainuun TE-toimiston yrityspalveluiden toimihenkilöt. Usko omaan itseen ja omiin unelmiin sekä luottamus elämään.

TANJA PYYKKÖNEN
1. Kalevala experience, kuppaukset, hieronnat, virkistysohjelmat, saunaterapia, tuotetestatut omat
luonnontuotteet, majoitustoiminta kesä-aikaan/
Kurimon Majatalo, Kuumu
2. Lähdin opiskelemaan luonnonvaratuottajaksi
ja siitä suuntauduin ihmisten auttamiseen sekä
uusiin koulutuksiin. Ihmisten auttaminen, luonnossa olo, opiskelu ja elämänkoulu on tuonut kipinää lähteä yrittäjäksi. Elämäntie kuljetti minut
yrittäjäksi.
3. Proagriasta sai hyvää tukea ja neuvoa, Kao.

VIRVE TORIKKA
1. PT-Studio Korpicoach Oy, Suomussalmi. Tarjoamme erilaisia valmennuskokonaisuuksia yksityisille ja yrityksille. Palveluihin kuuluu yksilövalmennus, etävalmennus ja ravintovalmennus räätälöityinä. Tämän lisäksi meillä on PT-Studiolla Fitnesstukun myymälä.
2. Minussa on varmaan aina ollut vähän yrittäjän vikaa, mutta päätös yrittäjäksi alkamisesta sai viimeisen silauksensa Personal Trainer -koulutuksessa. Otin pitkän
harkinnan jälkeen ison riskin, irtisanoin itseni kaupan alan hommista ja perustin
oman yrityksen ja nyt on 3,5 v. yrittäjyyttä takana. En kyllä vaihtaisi päivääkään pois.
3. Melko paljosta piti ihan itsellä vaan alkaa ottamaan selvää. Ei siinä auttanut jäädä
odottelemaan valmista. Tärkein taho oli ja on edelleen mieheni Tatu. Hän auttoi aikoinaan paljonkin, kun starttailin yrittäjän polulla. Nykyään hänkin on yrittäjänä PTStudiollamme.

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS
su 9.5. klo 11-15
ennakkovarauksella

Kurimontie 39 b, Suomussalmi
p. 08 636 285

Digimarkkinointia
Kotisivut

Facebook
Instagram

Verkkokaupat
www.digipilvi.fi

Yrittäjänaiset sai avustusta laitehankinnoille
Yhdistyksen toimintaan kuuluu
olennaisena osana tietotekniikka ja
usein törmäsimme yhdistyksen tilaisuuksissa siihen, että laitteita piti
keräillä ja lainailla milloin mistäkin.
Elävä Kainuun Leaderin hankkeen
”Potkua pienhankinnoille” avulla yhdistyksemme pystyi toteuttamaan
laitehankinnat edullisesti ilman
suurta omaa rahoituspanostusta.
Hankintalistalle pääsivät kannettava tietokone, matkatulostin, projektori ja konferenssikaiutin. Laitteiden avulla helpotamme yhdistyksen
kokousten ja tapahtumien järjestämistä. Tietokoneella ja tulostimella
pystymme luomaan ja tallentamaan

yhdistyksen hallituksen kokousmateriaalia. Näiden laitteiden sekä kaiuttimen ja projektorin avulla myös
suurempien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen ei ole enää kiinni
tapahtuman pitopaikasta.
Syksyllä 2020 järjestimme yhdistyksemme jäsenten keskuudessa jäsenkyselyn, jossa kartoitettiin jäsenten kiinnostusta digitaitojen oppimiseen. Laitteiden avulla voimme järjestää mm. digikoulutusta suuremmallekin joukolle. Ensi syksynä
suunniteltu Kainuun Yrittäjänaisyhdistysten tapaaminen Suomussalmella tulee myös helpottumaan
omien laitteiden avulla.

Kaisa Jokiperä ja Titta Toivanen tutustuvat uusiin laitteisiin.

marjut@digipilvi.fi

Lahjakortit

Helppoon tulentekoon

PININ SYTTÖKENNO

KAUNEUSHOITOLA

Matleena
P. 0400 871 460

Kuntokatu 7, Suomussalmi

Ari Korhonen
p. 0400 160 019

Tervetuloa ostoksille
tavallista parempaan
ruokakauppaan
SUOMUSSALMI
Risteentie 12, 89600 Suomussalmi, puh. 0207 705 770
jarkko.jokipera@k-supermarket.fi, palvelemme MA-PE 7-21, LA 7-18, SU 11-18

Oman kylän kauppa

RAHTIMIEHENTIE

Rahtimiehentie 1, 89800 Suomussalmi
puh. 040 652 5048
jarkko.jokipera@k-supermarket.fi
Palvelemme MA-LA 8-21, SU 11-21

Nettisivut ovat yhdistyksen käyntikortti!
Ylä-Kainuun Yrittäjänaiset siirtyvät tämän kevään aikana uuteen tiedottamisen aikaan, sillä yhdistyksen
uudet nettisivut ovat valmisteilla kovaa vauhtia tuoreen yrityksen, Digipilven, kanssa.
Hyvät nettisivut ovat yrityksille ja
yhdistyksille tärkeä viestinnän väline ja ilman nettisivuja voi herkästi
jäädä muiden jalkoihin internetin
syövereissä.
Hyvin tehdyt nettisivut lisäävät
uskottavuutta yhdistyksen jäseneksi pyrkivälle ja on myös osoitus siitä,
miten meillä homma toimii ja mitä
yhdistys tarjoaa jäsenilleen.
Tietoa antavat nettisivut ovat yhdistyksemme koti. Sivujen avulla
voimme tuoda toimintaamme paremmin esille ja sivujen ansiosta niin
uudet kuin vanhatkin jäsenet löytävät ajantasaiset yhteystiedot.
Yhdistyksemme nettisivuilla tulemme kertomaan keitä me naisyrittäjät oikein olemme. Avaamme kiinnostuneille toimintamme historiaa
tarinoin ja kuvin sekä kerromme kokemuksistamme mitä on olla naisyrittäjänä Ylä-Kainuussa ja millaista
toimintaa yhdistys suunnittelee tu-

Digipilven Marjut Kyllönen kotisivutiimin suunnittelupalaverissa.

levaan.
Suomi on pitkien välimatkojen
maa ja Kainuu on pieni alue itärajan
tuntumassa. Moni ei ole edes käynyt
Kainuussa, saatikka tietäisi millaisia
palveluja täältä löytyy. Tavoitteemme omilla nettisivuillamme on luoda positiivinen mielikuva yläkainuulaisista kunnista ja siitä, miksi täällä
kannattaa yrittää. Samalla tuomme

esille yhdistyksemme uutteria
naisyrittäjiä ja vahvan verkoston voimaa.
Suurin osa suomalaisista käyttää
nettiä päivittäin. Sieltä etsitään tietoa, inspiraatiota ja ostoksia. Yrityksille nettisivut kuuluvat osaksi hyvää
asiakaspalvelua, se on tärkeä osa
markkinointia ja imagoa.

