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Tervetuloa maittavalle aamiaiselle Ravintola Kerhoon pe 10.5. klo 8-9.
Aamiaisen tarjoaa Alexandria!
Ilmoittaudu 8.5. mennessä: tästä linkistä>>>



KEUKEN KANSAINVÄLISTYMISAAMU
- VIE MINNE VAAN, VAIKKA TAIVAANRANNAN TAA
torstai 16.5.2019 klo 9-11, aamukahvit klo 8.30 alkaen, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4,
Järvenpää Tilaisuus on maksuton!

Onko kiikarissasi kansainvälistyminen? Miksi rajojen ulkopuolelle kannattaa kurotella ja millainen on
polku esimerkiksi Venäjän markkinoille. Millaisilla eväillä matkaan kannattaa lähteä ja mitä apuja on
saatavilla? Keuken kansainvälistymisaamussa pääset kurkkimaan hieman itään ja hieman länteen.
Puhujina ovat todellinen Venäjän kaupan ekspertti ja innostuksen suurlähettiläs.
Jaana Rekolainen on Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja. Hänellä on 10 vuoden
kokemus kauppakamarissa, sitä ennen hän työskenteli mm. Finlayson Forssa Oy:n vientipäällikkönä
ja SRV Yhtiöt Oyj:n Moskovan edustuston päällikkönä ja markkinointipäällikkönä.
Bruce Oreck työskenteli Suomessa USAn suurlähettiläänä 2009–2015. Nykyään hän toimii mm.
luennoitsijana Aalto-yliopistossa. Oreck on inspiroiva puhuja, jonka intohimona on innostaa yrityksiä
kansainvälistymään ja kasvamaan. Oreck puhuu englanniksi.
Ilmoittautumiset 10.5. mennessä oheisesta linkistä: https://my.surveypal.com/kvaamu


Keuken inspiraatioilta - LENITAN TARINA: NÄIN VEIN SUOMEN MAAILMALLE
torstaina 23.5.2019 klo 18-20
Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula - Tilaisuus on MAKSUTON!

Iho nousee kananlihalle, itkettää ja naurattaa, hurmioidut ja hullaannut. Kun lähdet kotiin, haluat
tehdä jotain suurta. Tällainen vaikutus on hyvällä tarinalla. Parhaimmillaan se todellakin saa sinut
myös toimimaan. Me haluamme kutsua sinut kuulemaan Lenita Airiston tarinan. Se on tarina
yrittäjästä, tarina naisesta, joka raivasi tietä miesten maailmassa ja vei Suomea maailmalle.
Esityksen jälkeen ei tarvitse heti lähteä kotiin, vaan voit jäädä vaihtamaan ajatuksia ja
verkostoitumaan toisten yrittäjien kanssa.
klo 19.30 alkaen kakkukahvit ja verkostoitumista!
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä oheisesta linkistä: https://my.surveypal.com/inspiraatioilta



la 8.6. Kesäteatteri Tankki Täyteen 2: Maallamuuttajat
Kokoontuminen klo 13 alkaen, teatteriesitys alkaa klo 14.

S. Vilénin huoltoasema on suurten muutosten ja mullistusten keskiössä. Sulo, Emmi ja Juhana joutuvat liikekannalle,
kun TVH pakkolunastaa uuden tien alle jäävän huoltamon tontin. Uusia ideoita neuvokkaalla perheellä tietysti riittää:
Sulo haaveilee pienestä kirjapainosta ja Emmi ompelimosta. Reinikainen, jolla on tuttuun tapaan mielipide joka asiaan
ja ongelmaan, vie Sulon huutokauppaan, josta on tarkoitus kaapata mukaan Korppisen tilan irtaimistosta ompelukone
Emmille – halvalla tietysti. Tietäähän sen, miten siinä käy. Vilénin pariskunnasta tulee kertaheitolla maatilan isäntä ja
emäntä!

Rooleissa: Jarkko Pajunen, Sanna Saarijärvi, Seppo Halttunen, Anna-Leena Sipilä,
Inka Kallén, Elina Varjomäki, Jari Vainionkukka, Kalle Tahkolahti
Valokuvat Kapina oy, Graafinen suunnittelu Kalle Tahkolahti
Esitykset Krapin kesäteatterissa.
Ilmoittaudu 25.5. mennessä: hannu.sahanen@tuusulanyrittajat.fi
Varausmaksu 15€, sisältää teatteri lipun, alkujuoman ja väliaikatarjoilun..
Saat varausvahvistuksen yhteydessä maksuohjeet.
Huom! Lippuja rajoitetusti, 150 kpl!

