TAPAHTUMAKALENTERI 2018
Keski-Uudenmaan KasvuOpen Finaali, Keuda-talo, 8.5.
Yrittäjä aamiainen to 24.5. klo 8 – 9 , Majatalo Onnela (Rantatie)
Yrittäjä Markus Lahtinen, Talenom Oy:stä, kertoo taloushallinnon sähköisistä palveluista.
Markkinoiden helppokäyttöisimmät tukipalvelut, jotka on suunniteltu pienyrittäjien arjen
helpottamiseksi ja tehostamiseksi.

Keuken Yritystreffit to 24.5.2018 klo 17.00 - 20.30, kahvit klo 16.30 alkaen Majatalo
Onnela, Rantatie 34, Tuusula - Rajattu määrä paikkoja, Tilaisuus on MAKSUTON
On aika suoristaa kravatti, sukia kulmakarvat ja ottaa leveä hymy kasvoille. Keuken
huippusuositut yritystreffit ovat nimittäin juuri kohta käsillä. Tule tekemään onnistuneita
mätsejä! Ilmoittautumiset 6.5. mennessä osoitteessa:
https://businessmaker.fi/keukenyritystreffit/

LIIKKUVA YRITTÄJÄ GOES GOLF!
Maanantaina 4.6.2018 klo 12 alkaen golfista kiinnostuneet kokoontuvat Tuusulan
golfkentälle. Jo pelaaville on mahdollisuus osallistua golfkisaan, jossa mitellään Yrittäjä
tittelistä hymyssä suin. Kisa on omakustanteinen, mutta olemme neuvotelleet hinnaksi 35€,
joka on varsin kohtuullinen kilpailumaksu.
Niille, jotka eivät kilpaile, Liikkuva Yrittäjä -golfkisa tarjoaa 1,5 tunnin mahdollisuuden
tutustua lajiin. Golfiin tutustumisessa esitellään golfia liikuntamuotona ja opetetaan lajin
perusteita. Golfsvingiä harjoitellaan rangella opettajan johdolla ja tilaisuuden päättää
leikkimielinen puistogolf-pelikierros.
Ilmoittautumiset 29.5. mennessä: hannu.sahanen@tuusulanyrittajat.fi
Krapin kesäteatteri pe 15.6. ”Pokka pitää” kokoontumien klo 18 alkaen, esitys alkaa klo
19. Jäsenille erillinen kutsu sähköpostilla, ilmoittautumiset; hannu.sahanen@tuusulanyrittajat.fi
Huom! Paikkoja rajoitetusti (150 lippua), ilmoittaudu ajoissa kutsun saatuasi.
Krapin kesäteatterissa KUTin 20-vuotisjuhlakesänä 2018 nähdään hykerryttävä komedia
Pokka Pitää! Hyacinth Bucket (lausutaan bukee) saapuu taas pyörremyrskynä
lähimmäistensä elämään. Nyt naapurin Emmet ohjaa näytelmää, eikä Hyacinth tietenkään
voi pysyä poissa kun Lady Malvernin rooliin haetaan näyttelijää! Samaan aikaan pitäisi
tehdä vaikutus hyväntekeväisyysjärjestön organisaattoriin, joka saattaisi jopa nimittää
Hyacinthin rahastosäätiön jäseneksi. Mutta niin Hyacinthin oma ylpeys kuin hänen
vähemmän edustavat sukulaisensakin varmistavat että päivästä tulee täysi kaaos. Julkisivu
pidetään silti kunnossa viimeiseen saakka.
Pokka pitää-näytelmä (Keeping Up Appearances) perustuu Roy Clarken kirjoittamaan tvsarjaan, jota tehtiin vuosina 1990 – 1995. Sarjan hulvattomat hahmot ja luokkaeroja
kirpeästi arvosteleva huumori naurattaa edelleen!

Rooleissa Anna-Leena Sipilä, Sanna Saarijärvi, Miia Nuutila, Kirsi Ylijoki, Seppo Halttunen,
Johannes Korpijaakko ja Kalle Tahkolahti.

