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Kesän avaus 2017
KANGASNIEMI

Uutta ilmassa – kevättä rinnassa

Ideasinko kokoontui 
Kansis-keskuksessa
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KEVÄT on tänä vuonna tullut 
vähintään keikkuen, mutta 
kyllä se suloinen suvi ihan pi-
an koittaa – luotetaan siihen! 

Kesä on Pohjolan kansalle 
kiihkeä vuodenaika, joka tun-
tuu aina olevan täynnä uusia 
mahdollisuuksia, kokemuk-
sia ja elämyksiä. Kangasnie-
menkin kesä pursuaa toimin-
taa, johon oman lisämaus-
teensa tuovat vielä juhlavuo-
siin liittyvät tapahtumat!

MONENLAISEN uuden edes-
sä on myös kunta. Uusi kun-
nanvaltuusto aloittelee toi-
mintaansa ja mukana on pal-
jon tuoreita kasvoja. Paljon 
puhutun sote -uudistuksen 
myötä vanhatkin tekijät koh-
taavat uusia haasteita kun-
nan tehtäväkentän painotus-
ten muuttuessa. Kunnan elin-
voimaisuudesta huolehtimi-
nen on jatkossa ensiarvoisen 

KUNNAN ja yrittäjien yhtei-
nen toimielin Ideasinko ko-
koontui torstaina 27.4. Kan-
sis-keskuksessa. Kokouksen 
alussa sivistys- ja hyvinvoin-
tijohtaja Jari Karttunen esit-
teli Kansis-keskusta yritysten 
näkökulmasta ja toivoi yri-
tyksiltä molempia osapuolia 
hyödyttävää yhteistyötä kou-
lujen kanssa.

Toisena kokousvieraana 
oli vapaa-ajan asukas Heikki 
Hautala, joka toi omia ja mui-
den mökkiläisten ajatuksia ja 
toiveita kunnan ja yrittäjäyh-
distyksen edustajille. 

Illan aikana käytiin kes-
kustelua myös mm. liiken-

tärkeää ja siinä yrityksillä on 
merkittävä rooli. Yrittäjyys 
turvaa lähipalvelut!  

Kangasniemen on oltava 
houkutteleva vaihtoehto uu-
sille yrityksille ja niiden myö-
tä työpaikoille, jotka puoles-
taan tuovat meille lisää asuk-
kaita. Kunnan olisikin toimin-
nassaan huomioitava yrittä-
jämyönteisesti ratkaisunsa 
mm. hankintojen, palvelura-
kenteen, kaavoituksen ja kou-
lutuksen suhteen.

KUNTAMARKKINOINTI 
nousee tulevaisuudessa yhä 
tärkeämpään rooliin. 

Kangasniemellä on monia 
hienoja ominaisuuksia, joita 
kannattaa kehuskella. Sijain-
timme on mainio, meillä on 
toimivat palvelut, monen alan 
yrityksiä ja osaavaa työvoi-
maa, vaihtoehtoja asumiseen 
ja kaikki tämä upean luonnon 

ympäröimänä! 
Kunta ja yritykset voisivat 

varmasti aiempaa enemmän 
mietiskellä yhdessä keinoja 
kertoa tästä kaikesta maail-
man turuilla ja toreilla. Eh-
käpä yhä useampi yritys voi-
si osallistua esimerkiksi tär-
keimmille messuille yhdessä 
kunnan kanssa markkinoi-
maan sekä omia tuotteitaan 
ja palveluitaan että Kangas-
niemeä. Yhdessä olemme 
enemmän!

MYÖS  jokaisella meillä on 
yksityisenä kuluttajana mah-
dollisuus huolehtia Kangas-
niemen elinvoimaisuudesta. 
Suosimalla hankinnoissam-
me paikallisia yrityksiä ta-
kaamme lähipalvelujen saan-
nin jatkossakin. 

Erityisesti kesäaikaan tar-
vitaan monenmoista. Kaik-
ki rakentamiseen, remon-

tointiin ja pihan ja puutar-
han kuopsutteluun tarvitta-
va löytyy paikkakunnalta – 
sekä tarvikkeet että palvelut. 

Kesäistä piristystä voi 
hankkia kodin tai mökin si-
sustukseen ja itselleen voi 
suoda hetken vaikka kaune-
ushoitolassa, kampaajalla tai 
hierojalla. 

Tai ehkäpä kesään kuu-
luisi jokin yrityksen tarjo-
ama uusi elämys: melonta-
retki vuokrakanootilla, ristei-
ly Puulalla tai golfin saloihin 
perehtyminen. 

Uusien perunoiden hake-
minen torikauppiaalta, hel-
teessä valuva jäätelötötterö, 
vaihteeksi ulkona syöminen 
ja torikahvit ovat monelle it-
sestäänselvyyksiä! Tässä vain 
muutamia esimerkkejä, pal-
jon muutakin löytyy. Ei läh-
detä merta edemmäs kalaan 
– pysytään Puulan rannoilla!

KESÄN avauksessa tulevana 
lauantaina 6.5. on mahdolli-
suus tutustua paikallisiin yri-
tyksiin ja palveluihin. 

Tervetuloa sankoin jou-
koin nauttimaan kesään he-
räilevästä torista ja iloisesta 
tunnelmasta!  

Aurinkoista kesää kaikille!

Nina Reinikainen 
puheenjohtaja
Kangasniemen Yrittäjät ry

Kangasniemen Kesän avaus la 6.5. 
- lue lisää tämän lehtiliitteen sivulta 8!

neympyrään tulevasta tai-
deteoksesta, torin kehittämi-
sestä, kunnantalon seinällä 
sijaitsevista mainosbande-

rolleista ja teiden huonosta 
kunnosta. Lisätietoja koko-
uksesta osoitteessa kangas-
niemenyrittajat.info.   

Uudet hallituksen 
jäsenet Minna ja Ari 
esittelyssä sivulla 5!

Lisätietoa Kangasniemen 
Yrittäjät ry:n toiminnasta:
kangasniemenyrittajat.info
Facebook: Kangasniemen 
Yrittäjät

Kangasniemen  
Yrittäjät ry:n hallitus

Yrittäjien  
Tiedotuslehti
 
Kädessäsi on Kangasnie-
men Yrittäjät ry:n kah-
deksansivuinen tiedotus-
lehti, jota julkaisemme 
kahdesti vuodessa: Kesän 
avauksen ja Joulun ava-
uksen kynnyksellä.  
     

”Ei lähdetä 
merta 
edemmäs 
kalaan – 
pysytään 
Puulan 
rannoilla.”
Nina Reinikainen

Minna Sylgren, Sirpa Sappinen, Arto Pellinen ja Arto 
Tommola kokouspöydän äärellä.

Ota meihin yhteyttä, mikäli Sinulla on ideoita  
tai aloitteita yhdistyksen käsiteltäväksi!

Nina Reinikainen
puheenjohtaja
Puh. 0400 815 108
nina.reinikainen@outlook.com

Joni Pietarinen
varapuheenjohtaja
Puh. 040 754 6181
joni.pietarinen@rpjp.fi

Jaana Laitinen
tiedottaja
Puh. 040 507 2713
jaana.laitinen@janetti.fi

Muut jäsenet:
Anja Arkko
Mari Jalava
Seppo Lappalainen
Arto Pellinen
Tiina Puttonen
Sirpa Sappinen
Minna Sylgren
Petri Viiansalo
Ari Viljakainen

sihteeri:
elinkeinoasiamies
Jukka Siikonen
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• PERINTEINEN HIERONTA 
• MOBILISOIVA HIERONTA 

• HERMORATAHIERONTA • VYÖHYKETERAPIA
Puh. 040 713 3120 • Käyntiosoite: Levälahdentie 19

www.kuntohoitaja.fi 

Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen

www.kangasniemenyrittajat.info

Yrittäjyyden historiaa 
Kangasniemellä
VARHAINEN teollisuuselä-
mä Kangasniemellä perustui 
sahateollisuuteen ja myllyi-
hin. Pääsahoja oli 1900-luvun 
alkupuolella kolme: Läsäkos-
ken, Vuojakosken ja Santalan 
sahat. Näiden lisäksi maail-
mansotien välisenä aikana 
Kangasniemellä toimi useita 
pieniä kotitarve- ja kotimark-
kinasahoja. 

Myllyjä tarvittiin usei-
ta, jotta harvan asutuksen ja 
heikkojen maakulkuyhteyk-
sien pitäjässä kaikki saivat 
viljansa jauhetuksi. Myllyjä 
pyörikin 1900-luvun alussa 
Kangasniemellä kymmeniä. 

Muita varhaisia yrityk-
siä olivat Viktor Topeliuk-
sen marjatehdas sekä Vil-
helm Markkasen ja Vilho J. 
Ikosen virvoitusjuomateh-
taat. Ikonen oli myös puuse-
pänteollisuuden edelläkävi-
jä: Kangasniemen Veneveistä-
mö perustettiin vuonna 1925. 
Ikosen kauppa oli puolestaan 
Kangasniemen pitkäaikaisin 
kauppaliike 121 vuoden toi-
minnallaan.

SEKATAVARAKAUPPOJA oli 
1900-luvun alussa runsaasti 
ja ne saivat pian kilpailijoik-
seen osuuskaupat: Kangas-
niemen ensimmäiset osuus-
kaupan myymälät avattiin 
vuonna 1907. Kyläkauppaver-
kosto oli laaja: miltei jokai-
sessa Kangasniemen 38 maa-
kirjakylässä oli oma kauppa, 
monissa useita. Kirkonky-
lään syntyi kauppakeskitty-

mä yleis- ja erikoisliikkeineen, 
kahviloineen ja muine palve-
lupuoteineen. Kasvu oli eri-
tyisen vahvaa maailmansoti-
en välisenä aikana. 

Säästöpankki avattiin 
Kangasniemelle jo vuonna 
1897, osuuspankkitoiminta al-
koi puolestaan 1908. 

1950-LUVULLA koettiin maa-
talouden kaupallistuminen 
ja samalla Kangasniemen 
osuusmeijeri lähti kasvuun. 
Meijeri oli paikkakunnan 
merkittävin teollisuuslaitos 
ja tärkeä työllistäjä ja se toi-
mi vuoteen 2004 saakka. Puu-
teollisuus jatkui vahvana ja 

etenkin 1970-80-luvuilla yri-
tyksiä syntyi paljon. Kangas-
niemen rooli kesänviettopitä-
jänä toi mukanaan runsaasti 
mökki- ja saunarakentamista 
ja alkunsa saivat muun mu-
assa Kangasniemen Huvila-
veistämö, Josadoor ja Hovi-
nikkarit. 

LM-Pukine toi paikkakun-
nalle tekstiilialan teollisuut-
ta ja työllisti erityisesti naisia. 

Metalliteollisuuden juuret 
olivat kyläseppien pajoissa, 
ja 1970-luvulla perustettujen 
Puulan Koneen ja Tehometin 
vanavedessä Kangasniemelle 
syntyi tai muutti useita me-
tallialan yrityksiä. Kunnan 

hankkimalta Lapaskankaan 
teollisuusalueelta löytyivät-
kin tuolloin sekä maaseutu-
kunnalle poikkeuksellisen vi-
reä metallialan teollisuuskes-
kittymä että puunjalostus-
keskittymä, jota laajuuten-
sa ja menestyksensä vuoksi 
kutsuttiin joissain yhteyksis-
sä “Puulaaksoksi”. 

TEOLLISUUDEN lisäksi Kan-
gasniemi on ollut aina metsä-
pitäjä ja maa- ja metsätalous 
ovat edelleen vahva osa paik-
kakunnan yrityselämää.   

Lähteet: Erkki Laitinen  
– Kangasniemen historia  
III ja IV

Yrittäjien asialla vuodesta 1980
KANGASNIEMEN  Yrittä-
jät ry:n toiminta sai alkunsa 
30.10.1980 järjestetystä perus-
tavasta kokouksesta. Yhdis-
tyksen oli tarkoitus olla kaik-
kia yrityksiä yhdistävä toimi-
elin joka toimisi kunnan elin-
keinoelämän parhaaksi sekä 
yritysten vaikutusmahdolli-
suuksien lisäämiseksi. 

Hallituksen ensimmäinen 
puheenjohtaja oli Mauno Su-
vanto ja muut jäsenet Pent-
ti Ursin, Matti Huikko, Rei-
jo Laitinen, Hannu Tiihonen, 
Marjatta Kärjes ja Viljo Nuu-
tinen. 

Alussa toimintaa moitit-
tiin laimeaksi ja vuonna 1984 
koko hallitus erosi luottamus-
toimestaan. Uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Reijo Lai-
tinen ja uuden hallituksen 
myötä alkoi jäsenmäärän voi-
makas kasvu ja toiminnan ak-
tivoituminen.

Vuonna 1989 Kangasnie-
men Yrittäjänaiset lopettivat 
oman yhdistyksensä ja siir-
tyivät Kangasniemen Yrittä-
jäyhdistyksen jäseniksi. 

YHDISTYKSEN toiminnan 
päälinjat ovat olleet edunval-
vonta ja yrittäjien hyvinvoin-
tiin panostaminen. 

Kangasniemen kunnan 
kanssa on tehty hedelmällis-
tä yhteistyötä yritysten toi-
mintaedellytysten kehittämi-
seksi. Entinen elinkeinoasia-
mies Seppo Pyyhtinen toimi 
yhdistyksen sihteerinä yli 25 

vuoden ajan, nykyään sihtee-
rinä toimii Jukka Siikonen. 
Vuonna 2007 aloitti toimin-
tansa myös kunnan ja yrittä-
jien yhteinen toimielin Ide-
asinko.

Paikallisten palveluiden 
käyttöä on korostettu koko 
toiminnan ajan. Yhdistys on 
järjestänyt runsaasti yksittäi-
siä yleisötapahtumia ja kou-

lutuksia. Ansioituneita yrit-
täjiä on huomioitu vuosittain. 

Yrittäjien arjen katkaise-
miseksi on järjestetty esimer-
kiksi retkiä, urheilutapahtu-
mia ja illanistujaisia. Myös pi-
dempikestoisten projektien 
parissa on tehty työtä, tästä 
hyvänä esimerkkinä 2000-lu-
vun alussa käynnistynyt Tal-
vimatkailuprojekti. 

OSUUSPANKKITOIMINTA 
käynnistyi Kangasniemel-
lä vuonna 1908, kun kahden 
kuukauden aikana perustet-
tiin kuusi kyläkassaa. 

Kassat toimivat useimmi-
ten kyläkouluilla ja kirjan-
pidosta vastasivat opetta-
jat. Kyläkassojen perustehtä-
vä oli rahoittaa maatalouden 
omatoimista uudistamista 
myöntämällä jäsenille luottoa 
maanviljelystarvikkeisiin, uu-
dismaahan, eläimiin ja talo-
usrakennuksiin. Myös asuin-
rakennuslainoja myönnettiin. 

7.4.1908 perustettu Unnukka-
lan osuuskassa oli kassoista 
elinvoimaisin, ja vuonna 1939 
se muutti nimensä Kangas-
niemen Osuuskassaksi. Kas-

Kangasniemellä 
osuuspankkitoimintaa  
jo 109 vuotta

san ensimmäinen toimipaik-
ka kirkonkylällä oli vanhan 
kansakoulun rakennuksessa, 
jossa se toimi vuosina 1935-
1956. Myöhemmin kassa toi-
mi Otonkulmassa. 

Osuuskassasta tuli Osuus-
pankki vuonna 1970 ja nykyi-
sen toimitilan avajaisia juh-
littiin tammikuussa 1988. 
109-vuotiaalla Osuuspankil-
la on historiansa aikana ol-
lut neljä toimitusjohtajaa: 
Otto Ropponen, Jussi Pasa-
nen, Jorma Aho ja vuonna 
1986 työnsä aloittanut nykyi-
nen toimitusjohtaja Leo Pak-
kanen.   

Lähde: Marjatta Bell:  
Puulan latvavesillä –  
Kangasniemen Osuuspankki  
1908-2008

Kuva: Kangasniemen Osuuspankki

Vanhin 
jäsen- 
yritys!

Kangasniemen Osuuskassan ensimmäinen toimipiste 
kirkonkylällä oli vanhan kansakoulun rakennuksessa.

0€
TOINEN LINSSI 

tai
TOISET LASIT 

KAUPAN PÄÄLLE
Ostaessasi silmälasit.

KEHYSESITTELY
To 4.5 klo 12-17

Valmistajan 
koko 

mallisto 
esillä!

6 kk 
kulutonta ja 
korotonta 

maksuaikaa!

Otto Mannisen tie 1-3, Kangasniemi • (015) 433 220
www.puulanoptiikka.fi  • Avoinna ma-pe 10-17

PUULAN OPTIIKKA JA KELLO

Puulan Kone perustettiin 1974. Erkki Närväinen ja yrityksen perustaja Ilmo Ylönen 
viimeistelemässä Valmetilta tulleita valurautaisia hautamuistomerkkejä.  

Kuva on otettu 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. Kuva: Puulan Kone Oy.

Kangasniemen Yrittäjänaiset ja Kangasniemen Yrittäjät yhdistivät toimintansa vuonna 1989. 
Kuvassa Eila Kuvaja, Reijo Laitinen, Leo Pakkanen, Kaija Taipale, Eero Laulainen  

ja Vuokko Laitinen. Tammikuun 1989 Yrittäjäsanomien kuva löytyi Pauli Kuvajan arkistoista.
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Puulalla säännöllistä 
laivaliikennettä  
lähes puoli vuosisataa
KANGASNIEMEN kauppi-
aat olivat 1800-luvun lopulla 
kiinnostuneita Puulan avaa-
misesta laivaliikenteelle, var-
sinkin Otavan sataman val-
mistuttua. 

Puulan purjehduskelvot-
tomien salmien perkaaminen 
ja laivaväylien viitoittaminen 
aloitettiin vuonna 1887 ja heti 
ruoppaustöiden valmistuttua 
vuonna 1891 liikenteen aloitti 
Puulaveden Höyrylaiva Oy:n 
Puula-alus. 

Seuraavana vuonna Matti 
Ikosen Kangasniemen Höy-
rylaiva Oy toi liikenteeseen 
Ilmarisen. Laivojen pääreitti 
kulki Kangasniemen kirkon-
kylältä Otavaan, ja vähitellen 
sen rinnalle nousivat myös 
reitit Otavasta Hirvensalmel-
le ja Kortesalmelle. 

1 8 0 0 - l uv u n  lo p u l l a  ja 
1900-luvun alkuvuosikym-
meninä Puulalla seilannei-
ta aluksia olivat Puula (myö-
hemmin Puulavesi), Ilmari-
nen (myöhemmin Ilmari), Lä-
säkoski, Helmi ja Toivo. Li-
säksi liikenteessä oli hinaajia 
kuten Sisko ja Joutsen.  

Laivaliikenne oli vilkasta: 
esimerkiksi vuonna 1920 kul-
jettiin Kangasniemeltä Ota-
vaan kuutena päivänä viikos-
sa, lauantaisin kahdesti. Toi-
seen suuntaan laivat kulkivat 
päivittäin.

SÄÄNNÖLLISEN matkus-
tajaliikenteen kausi Puulal-
la kesti 47 vuotta, ja merkitsi 
aikoinaan huomattavaa edis-
tystä Kangasniemen liikenne-

oloissa ja kauppatoiminnan 
kehittymisessä. 

Laivaliikenne Puulalla 
päättyi  vuonna 1937 sään-

nöllisen linja-autoliikenteen 
eduksi, mutta sota muutti ti-
lanteen muutamaksi vuo-
deksi. 

Polttoaine- ja rengaspulan 
vuoksi osa laivoista palautet-
tiin liikenteeseen ja ne hoiti-
vatkin merkittävän osan kan-
gasniemeläisten ja siirtoväen 
tavaraliikenteestä. Vuonna 
1948 säännöllinen laivaliiken-
ne lakkasi ja sen jälkeen laivo-
ja käytettiinkin satunnaisesti 
esimerkiksi kirkkokuljetuk-
siin ja rahtilaivoina. 

TAVARAN kuljetuksessa puu-
tavaran uitto useiden hinaa-
jien avulla on muodostanut 
keskeisen osan sodan jälkei-
sestä rahtiliikenteestä. Tuk-
keja uitettiin muun muassa 
Otavan sahalle ja muihin sata-

Lue lisää nokianrenkaat.fi 

UUTUUS!
HAKKA-TURVA

TESTIVOITTAJA

SINUT AJOISSA.

NOKIAN HAKKA® BLUE 2

PYSÄYTTÄÄ

www.tmnet.fi

5/2017 3/2017

VARASTOSSA LAAJA  
VALIKOIMA KESÄRENKAITA,  

TULE KYSYMÄÄN TARJOUSTA! 
Talvirenkaat kesäostajan alennuksin!

Tervetuloa!

Teollisuustie 9 A, 51200 Kangasniemi | Puh. 045 887 9011
www.kangasniemenkumikorjaamo.fi | Avoinna ark. 7-17, la 7-12

KANGASNIEMEN KUMIKORJAAMO OY

Mikkelintie 21, Kangasniemi 
Puh. 040 505 0041
www.reissupannu.�  

Poikkea kahvilla tai nouda 
herkulliset leivonnaiset mukaan!

Avoinna joka päivä!

HUOM! Kesän ajan 
palvelemme myös 
hyväntuulisessa 
TORIKAHVILA RANTAPANNUSSA 
Kangasniemen Rantatorilla!

Kurkkaa 
tuoreimmat 
kuulumiset 
Facebook-

sivuiltamme!

www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi
info@kangasniemenmusiikkiviikot.fi
Puh. 040 596 4692

OHJELMASSA mm:
•	Einojuhani Rautavaara in memoriam 19.7.
 Jyväskylä Sinfonia, johtaa Mikko Franck
 Matti Salminen, basso, Ville Rusanen, baritoni
•	Kangasniemen	laulukilpailu	15.–16.7.
•	Suvi	Teräsniska	21.7.

MUSIIKKI-
VIIKOT

Kangasniemen XXXV

LIPUT:
lippu.fi

TERVETULOA!

15.–23.7.2017
TILAUKSET: puh. 040 578 1587, 040 758 1771, 

pitopalveluambrosia.�  

Pitopalvelu

Herkulliset ruoat ja leivonnaiset 
kaikenkokoisiin juhliin ja tilaisuuksiin!

 Juhlat ja tapahtumat myös 
avaimet käteen -periaatteella

 Ruoat kotiinkuljetuksella. 

 Vinkki lomalaiselle: tilaa 
meiltä ruoat mukaan mökille! 

miin siirtokuljetuksia varten. 
Säännöllistä henkilölii-

kennettä Puulalla ei sodan 
jälkeen ole juurikaan ollut ja 
risteilyt ovat olleet tilausris-
teilyjä. Tästä esimerkkinä on 
kauppias Viktor Topeliuk-
sen Sisko-laivan osto Puulalle 
kymmeneksi vuodeksi. 

Sisko palasi takaisin Puu-
lalle vuonna 1984 ja kunnos-
tettiin  vuonna 1996 laivu-
ri Jukka Seppäsen toimesta. 
Tällä hetkellä alus on Puula 
Toursin omistuksessa ja te-
kee tilausristeilyjä koko Puu-
lan järvialueella.   

Teksti: Seppo Lappalainen

Lähteet: Erkki Laitinen:  
Kangasniemen historia III
Olli Olkkonen: Ikosen  
kauppahuone 1877 - 1977

Kangasniemellä 
osuuspankkitoimintaa  
jo 109 vuotta

Kuva: Kangasniemen Osuuspankki

Tärkeä tiedonvälittäjä 
vuodesta 1953
KANGASNIEMEN Kunnal-
lislehti on ilmestynyt yhtä-
jaksoisesti yli 60 vuoden ajan. 
Ennen oman lehden perusta-
mista kunnan ilmoituksista 
kilpaili seitsemän eri lehteä, 
ja päätös vaati aina valtuus-
ton äänestyksen. Paikallis-
lehti perustettiin osakeyhtiö-
nä ja sen ensimmäinen näy-
tenumero ilmestyi 14.10.1953. 

Kunnallislehden ensim-
mäinen päätoimittaja oli Os-
kar Kyröläinen  ja ensim-
mäinen vakinainen toimitta-
ja, Elisabet Palsa, palkattiin 
vuonna 1964. Kyröläinen toi-
mi päätoimittajana 30 vuotta 
ja hänen jälkeensä tehtävää 
ovat hoitaneet Antti Laakso-
nen, Heini Koskela, Aki Hei-
nonen ja Timo Ruotsalainen.

Kunnallislehden ensimmäinen päätoimittaja Oskari 
Kyröläinen. Kuva vuodelta 1983. Kuva: Kangasniemen Kunnallislehti.

Mainos höyryalus 
Ilmarisen Kangasniemen 

ja Otavan välisestä 
matkasta (1892).

Ilmari oli yksi ensimmäisistä Puulalla seilanneista aluksista. Liikennöinti alkoi vuonna 1892.

Käytäthän  
kangasniemeläisten  
yritysten palveluja! 

KANGASNIEMI

Tekstin lähde: Erkki Laitinen: Kangasniemen historia IV.
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Koko perheen suursuosikki! 

Maalaishenkinen  
kesätapahtuma 

la 22.7.  
Syvälahden lavalla

MYYNTI- JA  
ESITTELYPISTEET  

NYT VARATTAVISSA!
VAPAA PÄÄSY!
Lue lisätiedot:  

www.myrakka.com tai  
Facebook-sivuiltamme!

Maitolaituri

1953 
perustettu 

jäsenyritys!
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Ollinahon tilaa luotsaa 
jo 14. sukupolvi 

MÄEN harjanteella sijaitseva, 
laidunten ympäröimä Ollina-
hon tila henkii vanhan ajan 
maalaistunnelmaa modernil-
la teknologialla maustettuna. 
Kutemajärvellä sijaitsevan ti-
lan isäntäpariskunta Tuomas 
Laitinen ja Maisa Juntunen 
ovat jo 14. Ollinahoa luotsaava 
sukupolvi. Seuraavakin suku-
polvi on jo kasvamassa, pihan 
raitilla temmeltävät tyttäret 
Friida ja Tilda. 

Ollinaho on Tuomaksen 
sukutila ja sen historia ulot-
tuu vuoteen 1596. 

– Kangasniemen histo-
ria -teoksessa kerrotaan, et-
tä tilan ensimmäisen isän-
nän Perttu Hämäläisen kar-
jan söivät pedot. Alkuvuodet 
ovat olleet hankalia, sillä nii-
hin aikoihin Suomessa kärsit-
tiin useista peräkkäisistä ka-
tovuosista, pariskunta valot-
taa Ollinahon historiaa. 

Tila siirtyi Tuomas Laiti-
selle ja Maisa Juntuselle su-
kupolvenvaihdoksen myötä 
vuonna 2014. Samalla paris-
kunta toteutti melkoisen elä-
mänmuutoksen: ennen maa-
talousyrittäjäksi ryhtymis-
tään Laitinen työskenteli ku-
vataiteen sekä digitaalisen 
viestinnän parissa ja Juntu-
nen hyppäsi navettahaalarei-
hin elokuva-alalta. 

– Asuessamme Helsingis-
sä ja ensimmäisen lapsen syn-
nyttyä muutto luonnon lähei-
syyteen alkoi tuntua houkut-
televalta. Monien vaiheiden 

Maisa Juntu-
nen ja Tuomas 
Laitinen koki-
vat suuren elä-
mänmuutoksen 
maatalousyrit-
täjiksi ryhtyes-
sään.

www.kangasniemenyrittajat.info
Kangasniemen Yrittäjät ry

Uusi 
jäsenyritys 
esittelyssä!

kautta meille avautui mah-
dollisuus jatkaa Tuomaksen 
kotitilaa ja tartuimme tähän 
haasteeseen innokkaina, Jun-
tunen kertoo. 

Ennen sukupolvenvaih-
dosta pariskunta opiskeli Sa-
von aikuis- ja ammattiopis-
tossa maatalousyrittäjiksi.  

TUOREET yrittäjät panosti-
vat ensitöikseen maidontuo-
tannon kehittämiseen. 

– Automaattilypsyyn siir-
tyminen tuntui loogiselta va-
linnalta ja se tarkoitti uuden 
navetan rakentamista sekä 
karjakoon kasvattamista, Lai-
tinen kertoo. 

Uusi robottipihatto val-
mistui tammikuussa 2016 ja 
vuotta myöhemmin maidon-
tuotanto saatiin täyteen ka-
pasiteettiin.  

Pariskunta toteaa maata-
loudessa käynnissä olevan 
suuren rakennemuutoksen 
vaativan investointeja tasai-
seen tahtiin. 

– Kun kyseessä on perhe-
yritys, on sitä pidettävä ajas-
sa kiinni, jotta sillä on tule-
vaisuutta myös tuleville su-
kupolville. Uskomme, että lä-
hellä tuotetulla ruoalla on 
kysyntää sekä monia mah-
dollisuuksia nyt ja tulevai-
suudessa. 

Robottipihatossa asustaa 
noin 70 lehmää, lisäksi van-

hassa navetassa on omat ti-
lat alle kolmen kuukauden 
ikäisille vasikoille. Hiehokas-
vatus ja suurin osa peltotöis-
tä on ulkoistettu. 

Tilalla on viljelyssä 50 heh-
taaria peltoa ja lisätuloja maa-
talousyritys saa metsästä, jo-
ta on noin 140 hehtaaria. Pää-
tulon tuo maidontuotanto ja 
pientä sivutuloa saadaan li-
han myynnistä. 

Lähitulevaisuuden ta-
voitteina on saada luomuso- 
pimus meijerin kanssa sekä 
löytää yhteistyöviljelijöitä tai 
kasvattaa tilan peltopinta-
alaa. Myös maaseutumatkai-
lun kehittäminen on suunni-
telmissa. 

OLLINAHON tila on tuore 
Kangasniemen Yrittäjät ry:n 
jäsenyritys. Tuomaksella on 
aiempaa yrittäjätaustaa, jon-
ka myötä jäseneksi liittymi-
nen tuntui luonnolliselta. 

Pariskunta kokee jäsenyy-
den avaavan uusia mahdol-
lisuuksia muiden yritysten 
kanssa verkostoitumiseen.

– Haluamme myös tuoda 
esiin maatalousyrittäjyyden 
yhdenvertaisuutta muihin 
yrittäjiin nähden. Maatalous-
yritysten kasvaessa maatalo-
uteen tulee enemmän oppe-
ja muualta yritysmaailmas-
ta, siksi ne eivät todennä-
köisesti tulevaisuudessa ole 
kovin poikkeavia muista yri-
tyksistä. 

MAISA Juntunen on ehtinyt 
tulla tutuksi kangasniemeläi-
sille aktiivisena yhdistystoi-
mijana. Uusi vaikuttamisen 
sarka aukeaa kunnanvaltuu-
tettuna. 

– Lähden tehtävään in-
nokkaana ja kiitollisena täs-
tä mahdollisuudesta, Juntu-
nen iloitsee. 

Nainen kertoo tärkeimpiä 
tavoitteitaan maatalousyrit-

täjyyden näkökulmasta ole-
van kiinteistöveron säilyttä-
minen nykyisellä tasollaan ja 
lähiruoan sekä läpinäkyvyy-
den saaminen kunnan ruo-
kahuoltoon. 

– Yleisesti haluaisin kun-
taamme enemmän avointa, 
yrittäjämyönteistä ilmapii-
riä. Kunta voisi aktiivisem-
min auttaa aloittavia ja kehit-
täviä yrityksiä verkostoitu-
maan. Näen oleellisena, että 
huomioimme päätöksenteos-
sa myös haja-asutusalueella 
toimivat yritykset ja toivon, 
että kunnassamme ymmär-
rettäisiin maaseutuasumisen 
ja maaseutuyrittämisen hou-
kuttelevuuden tuomat mah-
dollisuudet nyt ja tulevaisuu-
dessa, Juntunen sanoo.

Yhdeksi merkittävimmäk-
si vaikutteekseen kunnallis-
politiikkaan lähtemiselle Jun-
tunen listaa kyläkoulujen säi-
lyttämisen. 

– Upeiden, luonnonläheis-
ten kyläkoulujen merkitystä 
kunnan brändin kannalta ei 
vielä aivan täysin ymmärretä. 
Hyvän sijainnin ja aktiivisten 
kylien ansiosta Kangasniemi 
voi olla todella houkutteleva 
paikka asua ja yrittää, jos vain 
huolehdimme täällä lähipal-
velujen saatavuudesta.

Kangasniemelle itse hyvin 
kotiutunut Juntunen kertoo, 
ettei kaipaa mitään entisestä 
elämästään. 

– Jokainen elämänvaihe 
on ollut antoisa ja jättänyt jäl-
kensä. Elän tässä hetkessä ja 
katson tulevaan. Kangasnie-
mellä on hyvä elää.   

”Uskomme,  
että lähellä  
tuotetulla  
ruoalla on  
kysyntää ja  
monia mahdolli-
suuksia nyt  
ja tulevaisuu-
dessa.”
Maisa Juntunen ja  
Tuomas Laitinen

• www-sivustot
• graa� set palvelut ja 

painotuotteet
• lehdet ja julkaisut ym.

Puh. 040 507 2713
jaana.laitinen@janetti.fi

www.janetti.fi

Asiakastapaamiset 
sopimuksen mukaan!

MAINOSTOIMISTO

f

Tuomas Laitisen ja Maisa Juntusen uudessa robottipihatossa asustaa noin 70 lehmää.  
Pitkät perinteet omaavan maatilan eläimistä tykkäävät myös tyttäret Friida ja Tilda.

Teollisuustie 1, 51200 Kangasniemi 
Puh. 0400 767 112
kangasniemenkatsastus.com

AVOINNA MA-PE 8.30–16 
Voit varata ajan myös netin kautta!

Katsastus  
alkaen 

39 €

Hokan kylätori on viihtyisä ja  
monipuolinen kohtaamispaikka!

Kesätorin avajaiset 

Tervetuloa Hokan torille ja tapahtumiin!

Tori avoinna lauantaisin klo 10-13
(juhannusviikolla torstaina)

Muista myös yhteislauluillat Upin 
Tuvalla 20.6., 11.7. ja 15.8. klo 18.30.

la 27.5. klo 10-13 
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MEILTÄ KAIKKI 
HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT:

YHTEYDENOTOT: Sirpa Sappinen
Koivukuja 2, Kangasniemi  • Puh. 0400 573 045 

sirpa.sappinen@pitopalvelu.inet.fi 
www.janetti.fi /sirpa

• Kotimaiset arkut ja uurnat 
   omasta varastosta 
• Kuljetuspalvelut
• Adressit 
• Muistotilaisuudet
• Ohjelmalehtiset, lehti-ilmoitukset

Hautauspalvelu 
Sirpa Sappinen

Kangasniemen
Juhla- ja Pitopalvelu Ky

MAITTAVAT RUOAT ARKEEN JA JUHLIIN 
YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Keskustie 4, Kangasniemi
Puh. 015 433 063, 

0400 715 346
www.anjankauneuspiste.� 

Ma-pe 9-17, la 9-13

TERVETULOA 
HEMMOTTELU-

HOITOIHIN
TAI KORU- JA 

LAHJAOSTOKSILLE! 

Muista äitiä 
lahjakortilla!
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Minna Sylgrenillä kovat 
odotukset kesäkaudelle

Ari Viljakaisen kesät
ovat työntäyteisiä

www.kangasniemenyrittajat.info

25 vuotta toimi-
neen Sinililan 
valikoima on 
tutun monipuo-
linen.

Sesonki kestää 
keväästä 
myöhäiseen 
syksyyn.

SINILILAN Minna Sylgren 
valittiin Kangasniemen Vuo-
den Yrittäjäksi marraskuussa 
2016. Samalla Sylgrenistä tuli 
myös Yrittäjäyhdistyksen hal-
lituksen jäsen.

- Hallituksessa olo on ollut 
mielenkiintoista, porukka on 
hyvä ja idearikas. On mukava, 
että järjestetään yrittäjille yh-
teistä toimintaa. Kaikenlaista 
yhteispuuhaa saisi olla enem-
mänkin, jotta yrittäjien kes-
ken syntyisi hyvä me-henki, 
Sylgren miettii. 

Sinililan toiminta alkoi 
vuonna 1992, jolloin Sylgren 
teki vanhempiensa autotallis-
sa tilaustöitä Käsityökeskuk-
selle ja yksityisasiakkaille. 
Myymälä avattiin pari vuot-

KANGASNIEMEN Yrittäji-
en hallituksessa vuodenvaih-
teessa aloittanut Ari Viljakai-
nen perusti maalausalan Tmi 
Vilimix-yrityksensä vuonna 
2001 toimittuaan sitä ennen 
kisällinä maalausurakoitsi-
jalle. Urakoitsijan muutettua 
Etelä-Suomeen tuli oman yri-
tyksen perustaminen ajan-
kohtaiseksi.

- Lähdin rohkeasti maa-
laamaan erilaisia kohteita sil-
lä periaatteella, että teen niin 
hyvin kuin osaan ja jokainen 
kohde on käyntikortti yrityk-
sestä. Siitä se lähti, kesät ovat 
olleet alusta saakka loppuun-
myytyjä. Kesäasukkaat työl-
listävät hyvin, koska harva 
haluaa viettää lomaa mökki-
ään maalaillen, Viljakainen 
kertoo.

ta myöhemmin, ja tämän vuo-
den maaliskuussa yritys juh-
li 25-vuotissyntymäpäiviään. 
Kiireisimmät ajat ovat jou-
lu ja kesä.

- Kesäkaudella on todella 
suuri merkitys ja sille on ko-
vat odotukset. Aika lailla säi-
den armoilla ollaan: toiveissa 
olisi lämpimät ja aurinkoiset 
kelit jolloin vapaa-ajanasuk-
kaat viihtyisivät mökeillään 
eivätkä käyttäisi rahojaan 
etelän äkkilähtöihin. Mutta 
liian kuumakaan ei tarvitsi-
si olla. Se mitä myydään riip-
puu aika lailla säästä myös, 
huonommalla kelillä ihmiset 
ostavat esimerkiksi askarte-
lu- ja käsityötarvikkeita ajan-
vietteeksi. Muuten menee pal-
jon sisustustuotteita ja lahja-
tavaroita ja ostavatpa jotkut 
jo joululahjojakin kesällä, Syl-
gren kertoo.

SINILILASSA mennään ke-
sää kohti perinteisellä, moni-
puolisella valikoimalla johon 

VILIMIXIN päätoimiala on 
ulkomaalaus. Kohteet ovat 
vaihdelleet pienistä leikkimö-
keistä kartanoihin, kyläkou-
luihin ja kerros- ja rivitaloi-
hin. Myös peltikattojen maa-
laus on kysyttyä, koska teki-
jöitä ei ole paljon. Vilimix on 
ollut parhaassa A-luokassa 
vuodesta 2014 ja saanut myös 
Suomen Vahvimmat-sertifi-
kaatin.

- Maalauksien lisäksi ura-
koin soodapuhallusta, joka 
on Suomessa suhteellisen uu-
si, turvallinen ja ympäristöys-
tävällinen keino monien eri-
laisten pintojen puhdistuk-
seen. Soodaa voidaan käyt-
tää esimerkiksi kesämökkien 
tummentuneisiin tai homei-
siin lakkapintoihin, vanhojen 
hirsipintojen puhdistukseen 
ja se on myös erittäin suosit-
tua veneiden puhdistukses-
sa. Soodapuhallusta voi teh-
dä talvellakin, joten kesällä 
maalaukseen tulevat kohteet 
voi puhaltaa valmiiksi jo ai-

välillä tulee uutuuksia.
- Lahja- ja sisustustavara-

puolelle tulee useasti uutta ja 
käsityöpuolella uusia ohjeita 
ja innostuksen kohteita. On 
todella mukavaa, kun tutut 
mökkiläiset tulevat paikka-
kunnalle saapuessaan moik-
kaamaan ja katsomaan mitä 
uutta meiltä löytyy, Sylgren 
hymyilee. 

YRITTÄJÄ itse ei juuri ehdi 
kesän aikana lomailemaan, 
joitakin yksittäisiä päiviä lu-
kuunottamatta. 

- Jonkun viikonlopun yh-
teydessä saatetaan pieniä 
Suomen reissuja tehdä. Muu-
ten tykkään vapaa-aikana 
tehdä käsitöitä ja myös raken-
nushommia: meillä on teras-
sia rakennettu jo parina kesä-
nä ja esimerkiksi maalaami-
nen on todella mukavaa. Sa-
moin pihan laitto, kukkapen-
kit ja kasvihuone kutsuvat 
kesällä.   
www.sinilila.fi

kaisessa vaiheessa. Vilimix on 
tällä hetkellä ainoa yritys, jo-
ka tekee sekä puhalluksen et-
tä maalauksen. Hiekkapuhal-
luslaitteet löytyvät myös ja 
syksyisin keskityn tiilikatto-
jen sammalpesuihin.

VILJAKAINEN kertoo yrittä-
jyyden sujuneen hyvin, tosin 
kesälomaan ei ole aikaa, sillä 
sesonki kestää keväästä myö-
häiseen syksyyn.

- Parasta on se, että voin it-
se suunnitella omat työpäivä-
ni. Lisäksi pidän kotitilallani 
lihakarjaa ja toimin Koittilan 
seudun kyläseuran puheen-
johtajana. Yrittäjien hallituk-
seen lähdin mielenkiinnosta 
katsomaan mitä on suunnit-
teilla ja millaista on toiminta 
yleensäkin. Toimintaa tuntuu 
olevan paljon, talkoohenki on 
hyvä ja se on erittäin tärkeää, 
jos jotain halutaan tapahtu-
van. Kaikkea mielenkiintois-
ta on tulossa.   
www.vilimix.fi

Vuoden 
Yrittäjä 

2016!

Uudet 
hallituksen 

jäsenet 
esittelyssä!

Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi 
Puh. 045 260 4855 • www.sinilila.fi  

Avoinna ark. 10-17, la 10-13

Lahjaksi tai omaksi iloksi! 

Hyllyt täynnä ihania tuotteita: 
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Rakentaja, remontoija  
- käytä kangasniemeläisten yritysten palveluja!

Vapaa-ajan asukkailla  
paljon palvelutarpeita

Puu-Le Oy
Hallitie 12, Kangasniemi

Puh. (015) 433 303 | puule.fi

Tyylikäs 
uuden ajan 
ovimallisto 

- Kielo

Rakentaja, remontoija  
- käytä kangasniemeläisten yritysten palveluja!

Yrityshakemiston  
löydät osoitteesta  

www.kangasniemi.fi

Palvelutarve- 
kysely onnistui 
yli odotusten. 
Kyselyitä lähe-
tettiin yhteensä 
lähes 1900.
KANGASNIEMEN kunta ja 
Kangasniemen Yrittäjät ry lä-
hettivät huhtikuussa lähes 
1900 palvelutarvekyselyä ul-
kopaikkakuntalaisille Kan-
gasniemen vapaa-ajan asuk-
kaille. Vastauksia kyselyyn 
saatiin 366 kappaletta. Projek-
tiryhmä on alustavasti käy-
nyt vastaukset läpi.

– Palautettujen kyselyiden 
määrä oli positiivinen yllätys. 
Palvelutarpeet vaihtelivat eri-
laisista saneeraus- ja kunnos-
tustöistä kokonaan uuden va-
paa-ajan asunnon rakenta-
miseen. Entistä useampi toi 
myös esille tarpeen erilaisil-
le mökkitalkkaripalveluille, 
kertoo kunnan elinkeinoasia-
mies Jukka Siikonen.

VASTAAJAT olivat pääosin 
tyytyväisiä Kangasniemen 
kuntaan ja palvelutarjontaan, 
joskin myös negatiivista pa-
lautetta tuli yrittäjien palvelu-
alttiudesta ja aukioloajoista. 

Moni kyselyyn vastan-
nut kertoi harkitsevansa va-
kavasti muuttoa Kangasnie-
melle mikäli työkuviot antai-
sivat myöten tai asunnon ym-
pärivuotiseksi muuttaminen 
onnistuisi. Vapaa-ajan asuk-

kaat listasivat tarvitsemiaan 
palveluita laajalla rintamalla: 
tarvetta olisi niin sisä- kuin ul-
kotöillekin. 

Kyselyn mukana lähetet-
tiin Kangasniemen yritysha-
kemisto, josta löytyvät paikal-
liset palveluntarjoajat ja am-
mattilaiset.

– Heihin kannattaa olla 
rohkeasti yhteydessä. Lisäk-
si kunnan etusivulta löytyy 
yrityshakemisto sähköises-

sä muodossa. Rakennusval-
vonnan asioissa voi olla suo-
raan yhteydessä kunnan ra-
kennustarkastajaan, Siiko-
nen kannustaa. 

KAHDELLEKYMMENELLE 
nopeimmalle vastaajalle tar-
jotaan ilmainen, asiantunti-
jan tekemä remontti- ja pal-
velutarvekatselmus, lisäksi 
arvottiin kaksi katselmusta 
ja kolme K-Raudan lahjakort-
tia. Yrittäjäyhdistys on yhtey-
dessä kaikkiin vastaajiin, jot-
ka antoivat kyselyssä suostu-
muksensa yhteydenottoon.

– Olen soitellut palvelu-
kartoitukseen päässeitä vas-
taajia läpi ja puhelut ovat ol-
leet valtavan kivoja ja mie-
lenkiintoisia. Yhteinen piirre 
niissä oli se, että vastaaja kai-
pasi ”aloituspotkua”, eli heillä 
on ainakin suunnilleen mie-
likuva siitä mitä he haluaisi-
vat, mutta ongelmana se mis-
tä aloittaa ja mitä kaikkea pi-
täisi ottaa huomioon, kertoo 
Yrittäjien puheenjohtaja Ni-

na Reinikainen.
Reinikainen muistuttaa, 

että yrittäjien kannattaa kiin-
nittää huomiota palvelunsa 
laatuun.

– Tämä tuli esille sekä ky-
selyn vastauksissa että puhe-
luissa. Tarjouspyyntöihin pi-
tää vastata, luvatut toimituk-
set hoitaa ja mahdollisista vii-
västyksistä tiedottaa.   

Vastaajien palautteita
• Liikenneyhteyksissä pa-

rantamisen varaa, teiden 
kunto jopa heikko.

• Yritysten pitäisi pitää lu-
pauksensa ja tehdä tar-
joukset/työt sovitussa 
ajassa.

• Erikoisliikkeiden auki-
oloaikoja toivottiin pi-
demmiksi. Iltayhdeksän 
jälkeen ei saa mistään 
syömistä.

• Pankkiautomaatti, kätei-
sen nostossa joskus vai-
keuksia.

Seppo Lappalainen, Nina Reinikainen ja Jukka Siikonen 
käymässä läpi palautettuja kyselylomakkeita.

TARVITSETKO REMONTTIAPUA, SIIVOUSTA, 
MAALAUSTA TAI TRAKTORIA? 

ONKO LAITURISI KORJAUSTA VAILLA? 
Avun löydät Hokan kyläosuuskunnasta! 

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

www.hokankylaosuuskunta.fi  
Osuuskunnan Facebook • Puh. 0400 570 557

Kangasniemen Yrittäjät ry:n ja  
Kangasniemen kunnan yhteisprojekti: 

Palvelutarvekartoitus ulkopaikkakunta-
laisille vapaa-ajan asunnon omistajille

KAIKKI KODIN JA VAPAA-AJAN 
ASUNNON LVI-TYÖT JA TARVIKKEET!

PTA-PUTKI OY 
Avoinna ma–pe klo 8.00–15.30 f

Kirkkoniementie 15, 
KANGASNIEMI 

 Puh. 040 480 5328 
www.pta-putki.fi 

Meiltä mm. MAALÄMPÖ | ILMALÄMPÖPUMPUT 
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT | KOMPOSTIKÄYMÄLÄT  
HANAT, ALTAAT, MÖKKIHANAPAKETIT | IV-KONEET

PUMPUT ERI TARPEISIIN

Putkimies palveluksessasi! 

PTA-PUTKI 10 VUOTTA!
Tule torstaina 18.5. myymäläämme 

juhlimaan merkkipäivää kanssamme!

Täyden palvelun ympäristötalo!

www.tulla.fi

Vastaanottoajat: 
ti klo 8-12, pe klo 13-17,
2.5.-30.9. myös la 8-12

Sepäntie 10, Kangasniemi
Ota yhteyttä: 
0400 678 243 (toimisto),
0400 655 692 (Matti Tulla)

LAPASKANKAAN 
JÄTEASEMA

Katso  jätteiden 
lajitteluohjeet netistä!

Meiltä myös nosturityöt 

ja kuljetukset!

Kankaat
Ompelutarvikkeet

Sisustustyynyt
Ompelupalvelu
Pesulapalvelut

Keskustie 2, Kangasniemi 
Puh. 040 801 0844

fwww.jalavilla.fi 

• ”Parempi hinta-hyötysuh-
de jätehuoltoon!”

•  ”Kangasniemellä on hyvä 
olla, paikkakunta on sopi-
van kokoinen, kaikki tar-
vittava on lähellä. Kaunis 
ja puhdas luonto!”

•  ”Jo 50 vuotta olen ollut 
erittäin tyytyväinen kaik-
kiin kunnan ja yritysten 
palveluihin!”

• ”Halvatun hyvä paikka-
kunta, hyvin olen viihty-
nyt ja aion jatkaa edel-
leen!”

Yrittäjä!  
Tarkista että  
tietosi ovat  
ajantasalla  

kunnan netti- 
sivujen Yritys-
hakemistossa!

Joutsantie 22, KANGASNIEMI
puh. 040 3101 400, 
ma–pe 7-17, la 8-14

petri.viiansalo@k-rauta.fiKANGASNIEMI

 

 

 27900

 

 12900

Tarjoukset ovat voimassa 
21.5.2017 asti tai niin 
kauan, kuin tavaraa riittää. 

Puutarhamulta 40 L  Goodiy 
0,04 € / L. Yksittäin 3,50 €

 

 695
/4 säkkiä

Puukiuas Harvia M 1
Tyylikäs kiuas 6 - 13 m³ saunaan.  
Kiuaskivet 30 kg lisähintaan.

/kpl

Saunapiippu Schiedel KR 115 2,4m 
Täysin valmiiksi suunniteltu pakettiratkaisu sau-
noihin. Sopii kiukaisiin, joissa lähdön koko on 115 mm.

 

 29900
/kpl /kpl

Bioleikkuri Makita PLM4817
Polttomoottorikäyttöinen ruohon-
leikkuri 140 cm3. Sivulle heittävä, 
Leveys 48 cm. Kuulalaakeroidut pyörät. 

Pumppuautomaatti  
Prof XKJ-804SA3 
Pumpun pesä rst:tä, teho 800 W. 
Maksimi-imukorkeus 8 m, maksimi 
nostokorkeus 40 m, maksimituotto 
3,6 m³/h, tankki 20 l.

 

 10900
/kpl

SIEMENPERUNAA HYVÄ VALIKOIMA!

Hyvät löylyt!

 
 UUTUUS!

KANGASNIEMEN K-RAUDASTA!
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Rakentaja, remontoija  
- käytä kangasniemeläisten yritysten palveluja!

Vapaa-ajan asukkailla  
paljon palvelutarpeita

Heidi Laitinen käyttää paikkakunnan 
palveluja monipuolisesti 

Keittiönovet  valmistaa

Ovimallit näet osoitteesta: www.hahle.fi

Ilkka Marttinen, 
puh. 0400 907 676

Jouni Marttinen, 
puh. 0400 153 681

posti@maansiirtomarttinen.fi | maansiirtomarttinen.fi

Maanrakennustyöt  
kokemuksella 

 ja ammattitaidolla.

Espoolainen yrittäjä on pääsääntöisesti tyytyväinen mökkipaikkakunnan  
palveluvalikoimaan, mutta puutteitakin löytyy.
APUÄSSÄT Oy -yritystä pyö-
rittävä Heidi Laitinen on ol-
lut Kangasniemen vapaa-
ajan asukas vuodesta 1996. Es-
poossa asuva Laitinen viettää 
Joutsantien varrella sijaitse-
valla mökillä lähinnä kesävii-
konloppuja, joskus myös jou-
luja ja uusia vuosia.

- Mieheni Pekka on Kan-
gasniemeltä kotoisin ja innok-
kaana golfaajana hän asuu 
mökillä golfkauden ajan eli 
toukokuusta syyskuun lop-
puun. Myös yksi pojistam-
me viettää mökillä paljon ai-
kaa omien lastensa kanssa, 
kolme muuta poikaa käyvät 
harvemmin, Heidi Laitinen 
kertoo.

Apuässät Oy on pääkau-
punkiseudulla toimiva siivo-
usalan yritys, joka etupääs-
sä hoitaa Helsingin telakal-
la laivanrakennuksen aputöi-
tä. Työnkuvaan kuuluu muun 
muassa siivous-, raivaus- ja 
suojaustöitä jäänmurtajilla ja 
monitoimialuksilla. Laivat va-
rustellaan koeajoille niin, että 
niissä voidaan majoittua noin 
viikon ajan. Koeajoille osallis-
tuu yleensä noin 100 henkilöä.

- Esimerkiksi viime vuon-
na valmistuneella, maailman 
ensimmäisellä LNG-tekniik-
kaa käyttävällä jäänmurtaja 
Polariksella tehtiin kahdek-
san koeajoa, kun erikoistek-
niikkaa testailtiin. Viimeis-
telimme myös Polariksen sii-
voustyöt. Tällä hetkellä työn 
alla on kolme alusta joissa luo-
vutus puolentoista vuoden si-

sällä, lisäksi on kaksi alusta 
tilauksessa, Laitinen kertoo.

VUONNA 2013  perustet-
tu Apuässät työllistää Laiti-
sen lisäksi 26 henkilöä, joista 
noin puolet suomalaisia. Yh-
tiökumppanina toimii oma 

Mikko-poika.
- Ennen yrittäjäksi ryhty-

mistä toimin yli 20 vuoden 
ajan emäntänä Suomen Pank-
kiyhdistyksessä. Kun ne hom-
mat loppuivat, kävin silloin 
tällöin auttelemassa telakalla, 
jossa Pekka oli pitkään töissä. 

Siitä sain alkukipinän omaan 
yritykseen: se maailma oli 
niin erilainen kuin keittiössä, 
Laitinen muistelee.

Mökkeilyaikana Laitiset 
käyttävät Kangasniemen pal-
veluja monipuolisesti. Hei-
di Laitinen on pääsääntöi-

sesti tyytyväinen palveluva-
likoimaan, mutta puutteita-
kin löytyy.

- Aukioloajat saisivat olla 
pidemmät kesäisin, esimer-
kiksi rautakaupan ja aptee-
kin. Välillä olen hyppinyt sei-
nille, kun erikoisliikkeet me-
nevät lauantaisin niin aikai-
sin kiinni. Myös terveyskes-
kuksen päivystys saisi olla 
laajempi: kaikenlaisia pikku-
vahinkoja sattuu silloin täl-
löin ja Mikkelin päivystyk-
seen on pitkä matka. Yritys-
ten palvelut ovat kuitenkin 
hyvät, ja tilauksesta saa nope-
asti tuotteita, jos niitä ei hyl-
lyssä satu olemaan. 

LAITINEN kaipaisi paikka-
kunnalle myös ruokaravinto-
laa sekä majoituspalveluita. 

- Kesäisin meillä on mel-
kein aina yövieraita ja silloin 
tällöin järjestämme perhejuh-
lia, jolloin kaikki eivät mökil-
le mahdu. He ovat joutuneet 
majoittumaan sitten Joutsas-
sa. Ja nykyään, kun en enää 
tee työkseni ruokaa, olisi mu-
kava mennä joskus Kangas-
niemelläkin oikeaan ravinto-
laan syömään.

Vapaa-ajallaan Heidi Lai-
tinen harrastaa golfia, käsi-
töitä ja marjametsissä samoi-
lemista. Golfin kautta hänelle 
on vähitellen rakentunut laa-
ja tuttavapiiri.

- Alussa oloni oli vähän ul-
kopuolinen, kun tunsin Kan-
gasniemeltä lähinnä vain mie-
heni sukulaisia, ja Pekanhan 

tietysti tunsivat kaikki. Ny-
kyään osaan jo yhdistää ni-
miä kasvoihin ja ihmiset ovat 
täällä ystävällisiä. Mielelläni 
viettäisin enemmänkin aikaa 
mökillä, mutta en ehkä ihan 
ympärivuotisesti, kuten Pe-
kalla on haaveissa, Laitinen 
naurahtaa. 

Laitinen kiittelee myös 
kunnan ja Kangasniemen 
Yrittäjät ry:n toteuttamaa pal-
velutarvekyselyä, jossa ulko-
paikkakuntalaiset vapaa-ajan 
asukkaat saavat kertoa mieli-
piteensä paikkakunnan pal-
veluista ja mökkinsä mahdol-
lisesti tarvitsemista toimen-
piteistä.

- Kysely on ihan paikal-
laan, kunhan ihmiset vastaa-
vat siihen rehellisesti. Meillä-
kin mökki on varsinkin keväi-
sin kuin työleiri, pieniä korja-
ustarpeita on jatkuvasti. Ja 
kyllähän tätä rakennettiinkin 
kuin Iisakin kirkkoa, aina vä-
hän kerrallaan.   

”Nykyään 
osaan jo 
yhdistää nimiä 
kasvoihin 
ja ihmiset 
ovat täällä 
ystävällisiä.”
Heidi Laitinen

Heidi Laitinen kertoo Joutsantien varrella sijaitsevan mökin olevan etenkin keväisin  
kuin työleiri, pieniä korjaustarpeita on jatkuvasti. 

Tehtaanmyymälä palvelee:
Hallitie 26, Kangasniemi

Meiltä mm. jätevesijärjestelmät, 
rumpuputket, sokkelilevyt, 

suodatinkankaat ja laituriponttonit 

– Tutustu valikoimaan
osoitteessa rotomon.fi 

Kotimaista, laadukasta 
muovituotevalmistusta

ROTOMON OY | Hallitie 26, Kangasniemi
Puh. 0440 343 350, 0440 544 084 | rotomon@rotomon.fi  | rotomon.fi 

f

osoitteessa rotomon.fi osoitteessa rotomon.fi osoitteessa rotomon.fi 

Reistaako rännit? 
Vuotaako ka� o? Kaipaatko lisää tilaa

kotiin tai vapaa-ajan asunnolle? 
Ei hätää! RPJP:n rakennus- ja peltitöiden 
amma� ilaiset ovat palveluksessasi! 
Esim. kodin tai vapaa-ajan asunnon 
laajennukset | Kylpyhuone- ja kei� iöremontit
Piharakennukset | Patiot | Terassit 
Kaikenlaiset pienet ja suuret ka� otyöt 
uuden katon asentamisesta 
räystäskourun vaihtoon

Lue lisää palveluistamme 
ne� isivuiltamme: rpjp.fi 

Ei hätää! RPJP:n rakennus- ja peltitöiden 
amma� ilaiset ovat palveluksessasi!
Esim. kodin tai vapaa-ajan asunnon Esim. kodin tai vapaa-ajan asunnon 
laajennukset | Kylpyhuone- ja kei� iöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja kei� iöremontit

Kaikenlaiset pienet ja suuret ka� otyöt Kaikenlaiset pienet ja suuret ka� otyöt 

Puh. 040 7546 181, joni.pietarinen@rpjp.fi 

f

JONI 

PIETARINEN

ETELÄ-SAVON 

VUODEN 

NUORI YRITTÄJÄ 

2014!

Yrittäjä!  
Tarkista että  
tietosi ovat  
ajantasalla  

kunnan netti- 
sivujen Yritys-
hakemistossa!
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Tule tapaamaan meitä kesän avaukseen!

AP-SYSTEMS

Digikuvat
heti
mukaan!

Asematie 6,Kangasniemi
 0400 844 923

Otto Mannisen tie 1-3. puh. 015-431 631
ma-pe 9-17:30, la 9-14

Tule pisteellemme 
tutustumaan uuteen 

palveluumme, 

Arvomme kävijöiden kesken yhden 
tarkistuksen (arvo 39 €)

Lääkityksen tarkistuspalveluun

Tontteja
Kangasniemeltä 
yrityksille sekä 

omakotitalo-
rakentajille!

Lisätietoja:
Maankäyttöteknikko

Jouko Romo
puh.  040 5151 736

jouko.romo@kangasniemi.fi 

www.kangasniemi.fi 

KESÄN AVAUKSESSA MUKANA: 
AP-Systems | Heiper-Palvelu Ky | Iloinen Päivä Oy | Jalavilla | Jauhokauppias | Kahvila Reissupannu
Kangasniemen Apteekki | Kangasniemen kunta | Kangasniemen Kyläparlamentti | Kangasniemen Pienkonehuolto Tmi  
ja Toivolapalvelut Ky | Kangasniemen Yrittäjät ry | Keramiikkakellari | Kesäravintola Puulaaki | Kiinteistömaailma
Kiinteistöpalvelu Juha Marttinen | K-Market Puulantori | Lammin Ikkunat ja Ovet | Mottihotti Tmi 
Paitapaino RaPeMa | Pelastakaa Lapset ry | Profidoor Oy | PTA-Putki/Hanakat Kangasniemi | PuulaGolf | Puula Hirsitalo
Puulan Järvipelastajat ry | Puulan Kalastusalue | Puula Tours | R-kioski Kangasniemi | Roinilan Lihatila Oy
SPR Kangasniemi | Teboil Kangasniemi | TiedonPortaat | Tmi Hannu Halttunen | Tmi Hannu Pynnönen | Tulla Ky 

KangasniemenKesän avaus
La 6.5. klo 9-13 Rantatorilla

Katso tarkemmat  
aikataulut ja  
lisätiedot netistä:  
kangasniemenyrittajat.info  
tai Facebookista!

Järj. Kangasniemen  
Yrittäjät ry  
ja Kangasniemen kunta

Esiintymislavalla klo 10 alk. 
• Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen tervehdykset
• Vuoden 2016 Yrittäjän esittely: Minna Sylgren

• Kangasniemen Vuoden Nuoren Yrittäjän 
   julkistaminen ja palkitseminen

Kesäsesongin lähtölaukaus! 
Ohjelmaa, musiikkia,  

myynti- ja esittelypisteitä,  
keväistä tunnelmaa!

Tule risteilylle, Puula kutsuu!

CMYK 100, 43, 0, 30 40x15,5

VARAA RETKIPÄIVÄSI  
HYVISSÄ AJOIN!
Lisätiedot ja varaukset:
Puh. 0400 570 557
www.puulatours.fi f

SINIKKA SISKO

Tule katsomaan maakuntajärven nähtävyyksiä  
ja ihastelemaan ainutlaatuista järviluontoa!  

Kiviniementie 2, puh. (015) 431 683
Avoinna ark. klo 6-22, la 7-22, su 8-22

• Maittava lounas noutopöydästä 
joka päivä! 

• A lá carte • Pizzat 
• Hampurilaiset 

• Suolaiset ja makeat kahvileivät

Helli itseäsi herkullisella ruoalla! 

HUOM!
Meille pääset

myös veneellä!

Puh.  0400 318 350 | hannupynnonen.net

RAKENNUS- JA
SANEERAUSTYÖT

PUUSEPÄNVERSTASTYÖT
Laatutuo� eet kesäpihalle: 
mm. jämäkät ruokailuryhmät, 
pihasaunat, aitat, leikkimökit, 

ulkohuussit, puutarhakeinut, laiturit...
Tule ju� usille Kesän avauksessa!

T:mi Hannu Pynnönen

PTA-PUTKI OY 
Avoinna ma–pe klo 8.00–15.30

f
Kirkkoniementie 15, KANGASNIEMI 

 Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.fi 

Nähdään Kesän avauksessa!
Mukavuutta mökille: järvestä juoma-
kelpoinen, lämmin vesi keittiöön! 

Tule juttusille, kerromme lisää! 

Meillä palvellaan!
•Palvelustiskistä herkut arkeen ja juhlaan
•Omasta uunista tuoreet leivät ja pullat
•Veikkaus • Osta ja Nosta

PUULANTORI

f

Avoinna:
Ma–la 7 - 21
Su 10 - 21

Asematie 4 
Kangasniemi
puh. 020 728 490

Seuraa meitä       
Facebookissa!

PIHAPUIDEN KAATO 
JA METSURIPALVELUT

MottiHotti Tmi
040 578 1583
mottihotti@gmail.com

Ota yhtey� ä!

Klapien teko | Taimikonhoidot | Ensiharvennukset
Polttopuun myynti | Mökkitalkkarityöt

Maisemointihakkuut | Tonttipuiden osto ja välitys

Ota yhtey� ä!
Ota yhtey� ä!

Mökkihulinat kiivaimmillaan!
Olen Kesän avauksessa vastaamassa mökin-  
tai asunnonvälitykseen liittyvistä asioista.  

Tervetuloa kysymään! 
Kiinteistömaailma Mikkeli 

Pertti Orava, puh. 0440 250 320


