
No nyt...
Euran Yrittäjät ry järjestää Euran ja Pyhäjärvi-seudun yrittäjille 
avoimen opintokokonaisuuden: Tekemisen meininkiä ja taloutta.

Tekemisen 
meininkiä 
ja taloutta



Luentosarja käsittelee laajasti jokaisen yrittä-
jän tarvitsemia taitoja tulkita Oman Yrityksen 
tunnuslukuja, sekä henkilöstön ja Yrittäjän it-
sensä johtamista. 

Koulutuksia järjestetään yhteen 9 kpl ja tämän 
lisänä joulukuussa 2021 poikkeustilanteen 
huomioon ottaen päätöstilaisuus.

Opintoilta kestää 2,5h taukoineen: 

17.30 – 20.00. 
Kaikki illat suoritetaan Teams-pohjaisesti ja 
osallistujille lähetetään erillinen osallistumis-
linkki erillisesti jokaiseen opintoiltaan.

Tekemisen 
meininkiä 
ja taloutta



Keskustelu ja opintoillat ovat maanantaisin: 

8.3. 15.3. 12.4. 19.4. 
13.9 17.9. 
sekä loput 3 koulutusta loka – marraskuu 
2021 välisenä aikana. (lopulliset päivämäärät 
ilmoitetaan toukokuun 21 loppuun mennessä). 

Opintoillan aiheista voi osallistumisilmoittau-
tumisen yhteydessä esittää ennakkokysymyk-
siä, jotka toimitetaan luennoitsijoille. 

Osallistujille toimitetaan tulevan illan sisältö 
noin viikkoa ennen opintoiltaa ja halutessaan 
osallistujat voivat esittää kysymyksiä ennak-
koon luennoitsijoille.



Luennoitsijat:
Kaarina Pyydönniemi on pitkän linjan tun-
nustettu talousosaaja sekä tilintarkastaja 
(KHT, HT, HHJ, Grand Thornton Oy)

Jari Haapaniemi on henkilöstöjohtamisen HR 
ammattilainen 
(FM, Valmentaja, Hpj, Intotalo Oy)

Pätevät kouluttajat takaavat laadukkaan koko-
naisuuden kaikille osallistujille.

Yrittäjät jotka suorittavat koko kokonaisuuden 
saavat osallistujatodistuksen päätöstilai-
suudessa joulukuussa 2021. Luentoja voidaan 
käyttää myös osana ammattitutkintoa.



Maksuton
Koulutus on ensisijaisesti Euralaisille yrityk-
sille avoin ja maksuton, mikäli vapaita paik-
koja kokonaisuuteen jää, ne jaetaan Pyhäjär-
vi-Seudun yrittäjille. 

Koulutus on siis maksuton alueen kaikille Yri-
tyksille. Teknisenä rajana on 100 ensimmäise-
nä ilmoittautunutta, joten ole nopea!



Opintoiltojen aiheet ovat:
8.3.21, 17.30 – 20.00 
Menestyvän Yrityksen tunnusmerkit
Kaarina Pyydönniemi
15.3.21, 17.30 – 20.00 
Riittääkö Rahat? Kaarina Pyydönniemi
12.4.21 17.30 – 20.00 
Hinnoittelu oikein ja kohdalleen
Kaarina Pyydönniemi
15.3.21 17.30 – 20.00 
Yrityksen juridisia ja hallinnollisia vastuita
13.9.21 17.30 – 20.00 
Yrityksen henkilöstön ja Yrittäjän itsensä 
johtaminen, Jari Haapaniemi
17.9.21 17.30 – 20.00 
Onnistunut rekrytointi, ensimmäisen 
työntekijän palkkaaminen, Jari Haapaniemi



Lokakuu 21. 
Yrityksen toimintojen budjetointi, 
Kaarina Pyydönniemi

Lokakuu 21. 
Tilinpäätökseen valmistautuminen, 
Kaarina Pyydönniemi

Marraskuu 21. 
Tlinpäätöksen lukeminen, 
Kaarina Pyydönniemi. 



Ilmoittaudu 

Opintokokonaisuuteen lähettämällä sähköposti 
osoitteeseen: 

olli.ketola@rimitotransport.fi 

Liitä ilmoittautumiseen myös yrityksesi nimi.

Koulutuksen aiheet ovat ajankohtaisia kaikille yrityksil-
le, niin aloittaville, kuin myös vanhoille konkareille!

Ole Hyvä Yrittäjä!

mailto:olli.ketola%40rimitotransport.fi?subject=Koulutukseen%20osallistuminen


www.yrittajat.fi/satakunnan-yrittajat/euran-yrittajat

Euralainen Yrittäjä! 

Liity mukaan tiimiimme
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