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Yrityksen nimi Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus 
www-osoite www.hyvarila.fi 
Yritykseni antaa seuraavat 
jäsenedut ja -alennukset tai muut 
edut. 

Kartanohotellin päivän lounashinnasta -2 € 

Yritykseni antaa jäsenedut: Vain yrittäjälle jäsenkorttia näyttämällä 
Yritykseni antaa jäsenedut vuoden 
2019 loppuun saakka Kyllä 

Muuta huomioitavaa jäsenetujen 
antamisesta yrityksesi kohdalla: 

Käyttämällä nuorisokeskuspalveluja, tuet työtä lasten ja 
nuorten hyväksi. 

Yrityksen käyntiosoite Lomatie 12, 75500 Nurmes  
Yhteys-/vastuuhenkilön nimi  Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus 
Yhteys-/vastuuhenkilön sähköposti hyvarila@nurmes.fi 
Yhteys- vastuuhenkilön 
puhelinnumero 040 1045 960 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Yrityksen nimi Kinesiocenter Kuntoilukeskus ja Glimmer Bomba 
www-osoite www.kinesiocenter.com 

Yritykseni antaa seuraavat 
jäsenedut ja -alennukset tai muut 
edut. 

-10% normaalihintaisista hoidoista molemmissa 
toimipisteissä (myös fysioterapia). Kinesiocenter 
Kuntoilukeskuksella kuntosalipalvelut 
yrityssopimushinnoin. Glimmer Bomballa ilmainen Bemer 
-fysikaalinen verisuoniterapiahoito ja esittely (1 kpl/hlö). 

Yritykseni antaa jäsenedut: 
Yrittäjälle ja hänen perheenjäsenilleen yrittäjän 
jäsenkorttia näyttämällä. Myös muille, joka on yrittäjän 
seurassa ja jolla on näyttää yrittäjän jäsenkortti 

Yritykseni antaa jäsenedut vuoden 
2019 loppuun saakka Kyllä 

Muuta huomioitavaa jäsenetujen 
antamisesta yrityksesi kohdalla: Hoitovaraukset netissä 24/7 www.kinesiocenter.com 

Yrityksen käyntiosoite 
Kinesiocenter Kuntoilukeskus, Kauppatori 1/ Liikekulma, 
75500 Nurmes ja Glimmer Bomba, Tuulentie 10, 75500 
Nurmes 

Yhteys-/vastuuhenkilön nimi  Mika Musotnen 
Yhteys-/vastuuhenkilön sähköposti asiakaspalvelu@kinesiocenter.com 
Yhteys- vastuuhenkilön 
puhelinnumero 010 574 8430 



 
PAIKALLISET JÄSENEDUT NURMEKSEN JA VALTIMON JÄSENYRITTÄJILLE 
Päivitetty 13.4.2019 

YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA – YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Yrityksen nimi Kärki Konsultit Ky 
www-osoite www.karkikonsultit.fi 
Yritykseni antaa seuraavat 
jäsenedut ja -alennukset tai muut 
edut. 

Ensimmäinen neuvontatunti maksutta (talous- ja 
veroneuvonta, omistajanvaihdokset ym.) 

Yritykseni antaa jäsenedut: Myös muille, joka on yrittäjän seurassa ja jolla on näyttää 
yrittäjän jäsenkortti 

Yritykseni antaa jäsenedut vuoden 
2019 loppuun saakka Kyllä 

Muuta huomioitavaa jäsenetujen 
antamisesta yrityksesi kohdalla: 

 

Yrityksen käyntiosoite Porokylänkatu 3, 75530 Porokylä 
Yhteys-/vastuuhenkilön nimi  Ella Kärki 
Yhteys-/vastuuhenkilön sähköposti karkikonsultit@gmail.com 
Yhteys- vastuuhenkilön 
puhelinnumero 040- 510 3289 

_____________________________________________________________________________________ 

Yrityksen nimi Ylä-Karjala 
www-osoite www.ylakarjala.fi 
Yritykseni antaa seuraavat 
jäsenedut ja -alennukset tai muut 
edut. 

Yritykseen lehden tilanneille toinen lehti kotiin 
loppuvuodeksi 90 eurolla. 

Yritykseni antaa jäsenedut: Vain yrittäjälle jäsenkorttia näyttämällä 
Yritykseni antaa jäsenedut vuoden 
2019 loppuun saakka Kyllä 

Muuta huomioitavaa jäsenetujen 
antamisesta yrityksesi kohdalla: 

Jos sinulle tulee Ylä-Karjala yrityksesi osoitteeseen, mutta 
ei kotiosoitteeseesi, saat lehden 90-vuotisjuhlan kunniaksi 
loppuvuoden lehdet kotiin 90 eurolla. Mitä nopeammin 
toimit, sitä useamman numeron ehdit saada juhlavuoden 
hintaan. Etu edellyttää, että yritystilaus on kestotilaus ja 
voimassa samanaikaisesti kotitilauksen kanssa. Tilaukset 
tilaajapalvelu@ylakarjala.fi tai puh. 050 370 6722.  

Yrityksen käyntiosoite Pappilansuora 15, Nurmes 
Yhteys-/vastuuhenkilön nimi  Päivi Hakala 
Yhteys-/vastuuhenkilön sähköposti tilaajapalvelu@ylakarjala.fi 
Yhteys- vastuuhenkilön 
puhelinnumero 050 370 6722 

  


