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Ajankohtaista asiaa yrittäjistä ja yrittäjyydestä!

Kesän avaus 2016
KANGASNIEMI

TERVETULOA  lukemaan 
Kangasniemen Yri� äjät ry:n 
kaksi kertaa vuodessa ilmes-
tyvää tiedotuslehteä. Tässä 
numerossa ”teemamme” on 
vapaa-ajan asukkaiden mer-
kitys paikallisille yrityksille. 

Niin tässä lehdessä kuin 
tulevan lauantain Kesän ava-
uksessa tuomme esille paikal-
lisia yrityksiä, toimijoita ja ta-
pahtumia sekä vakituisten et-
tä satunnaisten paikkakunta-
laisten nauti� avaksi.

VIIME viikolla valtakunnal-
lisen Veteraanipäivän tienoil-
la oli menossa viimeinen So-
tiemme veteraanit –keräys. 
Nuorimmat heistä ovat ysi-
kymppisiä ja keräys lopete-
taan tarpee� omana naapuri-
ni Vilho Leinosen sanoin ”toi-
vottavasti uusia veteraane-
ja ei tule”. 

Kiitos ja kumarrus! Teidän 
ansiostanne meillä on mah-
dollisuus ja vapaus yri� ää it-
senäisessä kohta 100-vuoti-
aassa Suomessa.

ON SANOTTU, e� ä mitä an-
karammaksi sota muuttuu, 
sitä lähemmäksi ihmiset tu-
levat toisiaan. Toivottavasti 
tämä toteutuu myös nykyi-
sessä maamme talouden ah-
dingossa. 

Mitä vaikeampaa meillä 
on, sitä enemmän meidän pi-
tää puhaltaa yhteen hiileen 
maan, maakunnan sekä oman 
kuntamme ja sen kaiken sort-
tisten asukkaiden hyvinvoin-
nin edistämiseksi.

ME JOKAINEN voimme ol-
la luomassa ja ylläpitämäs-
sä paikkakunnan elinvoimai-
suu� a, jos vain yhteistä tah-

totilaa löytyy. Ole aktiivinen, 
käytä kangasniemeläisiä yri-
tyksiä, palveluja ja kesätapah-
tumia, jo� a niitä olisi.

Aurinkoista kesää kaikille,

Ma� i Tulla
Puheenjohtaja
Kangasniemen Yri� äjät ry
Varapuheenjohtaja
Etelä-Savon Yri� äjät ry

Kangasniemen Yri� äjien tervehdys lukijoille.

Puhalletaan 
yhteen hiileen!
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KangasniemenK g snieiei meme eneneKesän avaus
La 7.5. klo 9-13 Rantatorilla

Katso tarkemmat 

aikataulut ja 

lisätiedot netistä: 

kangasniemenyri� ajat.info 

tai Facebookista!

Järj. Kangasniemen Yri� äjät ry 

ja Kangasniemen kunta

Tule tutustumaan paikalliseen, laadukkaaseen 
palvelutarjontaan, tekemään ostoksia ja nau� imaan 

rennosta tapahtumasta! Vapaa pääsy! TERVETULOA!

  Anjan Kauneuspiste / 
Kemikalio

  AP-Systems
  Hanakat Kangasniemi
  Jalavilla
  Jukka Liikanen / 

Tuula Saksa
  Kangasniemen Apteekki
  Kangasniemen Kunta 
  Kangasniemen Yri� äjät ry 
  Kei� iömaailma
  Keramiikkakellari
  Lammin Ikkunat ja Ovet
  Lapaskankaan Teboil
  Livsfara Ry
  Matkapojat Oy
  Mo� iHo� i tmi
  MPY
  Omakodit
  Paitapaino RaPeMa

Esiintymislavalla 
klo 10 alk. 
• Kunnan ja 
   yri� äjäyhdistyksen 
   tervehdykset
• Ty� öbändi NSV
   viihdy� ää 
   (esitys myös kl0 12)
• Vuoden 2015 Yri� äjän   
   esi� ely: Petri Viiansalo
• Kangasniemen Vuoden 
   Nuoren Yri� äjän 
   palkitseminen:
   Jukka Tan� u

Kesäsesongin virallinen lähtölaukaus! 
Monenlaista ohjelmaa, ennätysmäärä 

myynti- ja esi� elypisteitä, kesäistä tunnelmaa!

Myynti- ja esi� elypisteet:
  PP-Electro Ky
  ProAgria Etelä-Savo
  Profi door Oy Nosto-

ovet / Laituripalvelu.fi 
  PuulaGolf Oy
  Puula Hirsitalo Oy
  Puulan Kävijät ry
  Puulan Veneseura ry
  Puula Tours
  Puustoori / PT-Steel
  R-kioski Kangasniemi
  Roinilan Lihatila
  Salvos
  Solmu-projekti
  Tervaa sukkasillaan
  TiedonPortaat
  Torikahvila Ranta-

pannu
  Tulla Ky
  Tuomiojan Tarha M
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Kahvila Rantapannu tarjoaa 

tapahtumavieraille kahvia, 

teetä ja mehua maksu� a!
Kahvila Rantapannu tarjoaa 
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• PERINTEINEN HIERONTA 
• MOBILISOIVA HIERONTA 

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

www.kuntohoitaja.fi 

Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen

Käytäthän kangasniemeläisten 
yritysten palveluita!

Hyvää palvelua Kangasniemellä

KÄYTÄN tilaisuutta hyväk-
seni tervehtiäkseni Kangas-
niemen yri� äjiä. Ehkäpä ter-
vehdykseni painoarvoa lisää 
hieman se, e� ä olen käy� änyt 
paikallisten yrittäjien palve-
luita jo kolmen vuosikymme-
nen ajan. Viime vuonna jopa 
runsaasti, kun rakensimme 
Hokan Nuotniemeen uuden 
kesämökin paikallisten yrit-
täjien kanssa. Hyvin hoituivat 
espoolaiselle kaikki palvelut 
paikkakunnalta, kuten mök-
kipaketti, kaivurit, sähkö- ja 
lvi-urakoitsijat, muurari, ra-
kentajat ja kodinkoneet pu-
huma� akaan toimivasta keit-
tiöstä (erityiskiitos Viilukolmi-
on Karille). Niin yhteistyö kuin 
palvelukin pelasivat erinomai-
sesti, opettivatpahan Lapas-
kankaan jäteasemalla vaimon 
jopa peruuttamaan perävau-
nun kanssa.

Kunnallisiakin palvelui-
ta on tarvi� u niin eläinlääkä-
riä kuin palokuntaakin (risu-
jen pol� oon), kirjasto on saa-
nut meistä vakioasiakkaita. 
Kahvilla tulee poike� ua joka 
kyläreissulla ja Teboilin kuu-
luisa tirripaistikin on hyväk-
si havai� u. Voisin vielä maini-
ta yhtenä esimerkkinä veneen 
moo� orin korjauksen, joka on-
nistui noutoineen ja palau� a-
misineen paikallisin voimin 
erinomaisesti, olin nimittäin 
eräs niistä veneilijöistä, joka 
kohtasi yhden Puulan lukui-
sista ”ajokivistä”. 

MEILLE kaikille on tärkeää, 
e� ä Kangasniemellä on saa-
tavilla palveluja, mu� a sitä-
kin tärkeämpää on, e� ä asiak-
kaita kuunnellaan ja ymmär-
retään. Kun tarve ja palvelu 
kohtaavat, homma toimii.

Vapaa-ajan asukas Juhani Kääriäisen 
tervehdys Yri� äjien tiedotuslehden lukijoille.

Kovasti odo� elemme jo ke-
sää ja torin kehittämissuun-
nitelman realisoitumista, oli-
sihan sinne mukavampi ve-
neillä, kun torilla olisi vilkas-
ta elämää.

Toivon paikallisille yri� äjille 
onnea ja menestystä. 
Moikataan kun tavataan!

Juhani Kääriäinen
Juhani Kääriäinen odo� aa jo kovasti kesää ja 
torin kehi� ämissuunnitelman realisoitumista. 

Kuva Hokan TalviTriathlonista, jossa mies 
toimi tuomarina.

”Kun tarve 
ja palvelu 
kohtaavat, 
homma 
toimii.”
Juhani Kääriäinen

Juhani 
Kääriäinen
• Evp kenraali
• Hokan kesäasukas 

vuodesta 1987
• Harrastuksina 

metsästys Hokan 
Metsästysseurassa 
ja kalastus Puulan 
vesillä

Yri� äjien 
Tiedotuslehti
Kädessäsi on Kangasnie-
men Yri� äjät ry:n tiedo-
tuslehti, jota julkaisemme 
kahdesti vuodessa: Kesän 
avauksen ja Joulun ava-
uksen kynnyksellä. 
     Tällä kertaa olemme 
koostaneet lehtemme tee-
malla ”vapaa-ajan asuk-
kaat ja heidän merkityk-
sensä kangasniemeläisille 
yrityksille.”

KUKKA ja LAHJA

Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi 
Puh. 015-432 070
www.kukkaelisa.fi 

AVOINNA: ma 9-17, ti suljettu, 
ke-pe 9-17, la 9-14, su 10-14 

Kauniit 
ja yksilölliset 

sidonnat 

ammattitaidolla!

• www-sivustot
• graa� set palvelut ja 

painotuotteet
• lehdet ja julkaisut ym.

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

www.janetti.fi

Toimisto on muuttanut 
Levälahteen.

Tapaamiset sopimuksen mukaan!

MAINOSTOIMISTO

• Personal training • etävalmennukset • kuntosalivalmennus 
•ravinto-ohjaus• InBody230-kehonkoostumusmittaus 

• kahvakuulaohjaus • ryhmäliikuntaohjaus

AL-Fitness
Anni Laitinen, puh. 045 651 0644, www.al-fi tness.fi 

Uniongelmia, 
kipuja, stressiä? 

OTA VIISAS ASKEL 
LUONNOLLISEEN 
HYVINVOINTIIN!

www.tiedonportaat.fi  
puh. 010 501 4850

f

Ilkka Marttinen, 
puh. 0400 907 676

Jouni Marttinen, 
puh. 0400 153 681

posti@maansiirtomarttinen.fi | maansiirtomarttinen.fi

Maanrakennustyöt  
kokemuksella 

 ja ammattitaidolla.

Huom! Palvelemme myös HELATORSTAINA 5.5.

Joutsantie 22, KANGASNIEMI
puh. 040 3101 400

Avoinna ma–pe 7-17, la 8-14
KANGASNIEMI

Talomyynti: Petri Viiansalo 
puh. 040 3101 401  

petri.viiansalo@rautia.fi

Rautamyynti  
Juha Lahikainen  puh. 040 3101 402
Rauta-maatalous  
Kimmo Laitinen  puh. 040 3101 404
Kassa/laskutus  
Eija Lukkarinen  puh. 040 3101 403
Varasto/kuljetus  
Petri Hepo-oja  puh. 040 3101 406
Kauppias  
Petri Viiansalo  puh. 040 3101 401

OLEMME
PALVELUKSESSASI!

Puutarhamulta Kekkilä 45 L
Kompostilla parannettu, kalkittu,  
peruslannoitettu.  0,05 € /L

RAUTIASTA
KAIKKI KESÄN  
AVAUKSEEN. 

TERVETULOA! Kotimainen  
orvokki- 
amppeli 
  

Miniruusu  
Rosa
10,5 cm  
ruukku 3,95 4,95/kpl /kpl

Miniruusu 

13,9013,90

6 säkkiä
yhteensä!

Runkoruusu, eri värejä
Viihtyy aurinkoisella paikalla. Istuta 
runkoruusu vaikka terassille tai 
parvekkeelle ruukkuun.

/kpl/kpl12,95

Biolanta apulanta Biolan 10L
Biolanta on kanankakasta ja merile-
väjauheesta valmistettu luomulan-
noite. 1,39 € /L

/sk /6 sk
Kaasugrilli Lucifer Breksia 3
Pääpolttimot rosteria, liekinhei-
tinsytytys. Grillipesä mustaksi 
emaloitua terästä. 

/kpl

Ruohonleikkuri Makita 
PLM4817 B&S 500E, paino 24,3 kg, 
kuulalaakeroidut pyörät

299 ,- /kpl
Myymälässä myös laaja 

valikoima Ajoleikkureita!
Kangasniemen Pienkonehuolto

on paikalla lauantaina 7.5.  
Tervetuloa tutustumaan!

299 ,-

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! 

Meiltä myös 
lahjakortit!
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Kotikäynnit asiakkaan luona
Kotivastaanotto  
Luusniemen kylällä
AJANVARAUS: 045 669 2112

Fysioterapeutti Marketta Lehto
Luusniementie 1325,  
51460 Luusniemi
marke@kotikuntoutusmarketta.fi
www.kotikuntoutusmarketta.fi

Tuomiojan Tarha on 
myös matkailukohde

Isännöintipalvelut
Keskustie 4, Kangasniemi | 0207 639 440  

toimisto@valioisannointi.fi | www.valioisannointi.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 RPJP 
10 vuo� a

JONI 

PIETARINEN

ETELÄ-SAVON 

VUODEN 

NUORI YRITTÄJÄ 

2014!

• www-sivustot
• graa� set palvelut ja 

painotuotteet
• lehdet ja julkaisut ym.

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

www.janetti.fi

Toimisto on muuttanut 
Levälahteen.

Tapaamiset sopimuksen mukaan!

MAINOSTOIMISTO

Uniongelmia, 
kipuja, stressiä? 

OTA VIISAS ASKEL 
LUONNOLLISEEN 
HYVINVOINTIIN!

www.tiedonportaat.fi  
puh. 010 501 4850

f

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!

Päivin suosikkeja:
Kukkaloistoa pihaan: 

PENSASRUUSU 
Maittavaa makua: 

SYYSVADELMA 
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Alueella 
sijaitsee 
näytepuutarha, 
jossa etenkin 
viherpeukalot 
viihtyvät.  
KAIHLAMÄEN kylällä, Pul-
lialantien varrella sijaitseva 
Tuomiojan Tarha käynnisti 
yri� äjä Päivi Lahikainen-Tii-
hosen luotsaamana jo 16. ke-
säkautensa. Puutarha avat-
tiin vappuaattona ja se pal-
velee asiakkaitaan elokuun 
puoliväliin saakka joka päivä. 

Tuomiojan Tarha on paitsi 
puutarha, myös matkailukoh-
de, jossa etenkin kaikki vähän-
kään vihreän peukalon omaa-
vat viihtyvät: alueella sijaitsee 
näytepuutarha, jossa kasvaa 
satoja lajikkeita. Näytepuutar-
haa kehitetään pikkuhiljaa ja 
parhaillaan työn alla on lam-
pi, jonka ympärille on jo istu-
te� u maanpeitehavuja ja -pe-
rennoja sekä kurjenmiekkaa 
siellä entuudestaan kasvavi-
en kallojen ja korpikaislojen 
lisäksi. Lampi tuo uudenlaista 
tunnelmaa koko alueelle, sillä 
se houku� elee paikalle myös 
vesilintuja. 

PUUTARHAN taimimyymä-
lässä on tarjolla monipuoli-
nen valikoima astiataimia ko-
ko kesän ajan. Oman taimi-
tuotannon lisäksi myydään 
muiden taimistojen tuo� eita. 
Mikäli asiakkaan haluamaa 
tuote� a ei löydy varastosta, 
voidaan toimitusmyyntinä 
tilata lähes mitä vaan. Uut-
ta puutarhan omassa tuo-
tannossa ovat tänä kevää-
nä kaalit. 

– Meiltä kyseltiin lehtikaa-
lia jo talvella. Sitä on nyt sit-
ten laite� u, ja vähän muitakin 
kaaleja siihen rinnalle, Päivi 
Lahikainen-Tiihonen kertoo. 

Lahikainen-Tiihonen al-
koi valmistautua kesän seson-
kiin maaliskuun alussa, jolloin 
työt käynnistyivät talvisäilös-
sä olleiden perennojen kun-
nostutuksella, jakamisella ja 

lisäämisellä sekä kesäkukkien 
alulle lai� amisella. Huhtikuun 
puolivälissä mukaan astuivat 
apujoukot: kevään ja kesän 
ajan tarhalla työskentelee yrit-
täjän lisäksi kaksi työntekijää. 

TUOMIOJAN tarhan vilk-
kain kesäsesonki käynnis-
tyy toukokuun lopussa ja ke-
säkuun alussa vietettäviltä 
puutarhapäiviltä. Puutarhan 
ohella yrityksen tuo� eita voi 
ostaa myös muutamista lä-
hialueen tapahtumista. To-
rimyynti jäte� iin pois jo vii-
me kesänä. 

– Asiakkaat ovat osanneet 
tänne hyvin ja taimet säilyvät 
parempina, kun niitä ei tarvit-
se kuljetella, Lahikainen-Tii-

honen perustelee. 
Asiakkaista lähes puolet 

on vapaa-ajan asukkaita. La-
hikainen-Tiihonen kertoo hei-
dän ostavan paikallista vä-
estöä enemmän valmiita is-
tutuksia ja amppeleita, jotka 
on helppo o� aa mukaan, mi-
käli mökillä ei oleskella ko-
ko kesää.  

MONET kasvit säilyttävät 
suosionsa vuodesta toiseen, 
joidenkin kysyntä taas vaih-
telee vuosi� ain. Kesäkukka-
puolelta Lahikainen-Tiiho-
nen arvelee kauden suosikik-
si nousevan vanhan tutun an-
nansilmän. 

– Se oli jonkin aikaa unoh-
duksessa, mutta on kokenut 

parin viime kesän aikana jäl-
leentulemisen. Kun on kokeil-
tu kaikkea mahdollista, on pa-
lattu siihen, mikä onnistuu 
varmimmin. Annansilmää ei 
hai� aa sade eikä kuivuus, ei-
kä se ole arka taudeille. 

Hyötykasveista tomaatti 
on vuodesta toiseen kestosuo-
sikki. Nykyään ostetaan pal-
jon myös amppelitomaa� eja. 

– Amppelitomaatit ja amp-
pelimansikat soveltuvat sellai-
sillekin, joilla ei ole kasvihuo-
ne� a tai puutarhaa, Lahikai-
nen-Tiihonen toteaa. 

Yrttien suosio on kasva-
nut vuosi vuodelta ja niiden 
osuus on lähes puolet Tuomi-
ojan Tarhan verkkokaupan ti-
lauksista. 

– Nyt ostetaan eniten kuo-
lema� omien yr� iä ja steviaa 
menee myös paljon. 

YKSI kesän 2016 mielenkiin-
toisimmista tuo� eista on ”in-
tiaanien mustikkapuu” saska-
toon eli marjatuomipihlaja, jo-
ka rantautui muutama vuosi 
si� en Suomeen. 

– Saskatoon kasvaa kook-
kaaksi puuksi tai pensaaksi ja 
tekee mustikan makuisia mar-
joja. Se on todella hyvä tuore-
marja ja siitä voi tehdä myös 
hilloja ja hyytelöitä, Lahikai-
nen-Tiihonen kertoo. 

Satoa täysikasvuisesta 
pensaasta voi saada monta 
sangollista, mikäli ehtii kerätä 
marjat ennen lintuja. Tuomen-
sukuinen kasvi kukkii kevääl-
lä valkoisin kukin eikä se kiin-
nosta jäniksiä ja myyriä. 

OSAN yrityksen toiminnasta 
muodostaa marjojen viljely. 
Itsepoimijoille on tarjolla va-
delmaa ja pensasmustikkaa 
sekä uutuutena kokeilussa 
olevaa saskatoonia. 

Puutarhakävijöitä palve-
lee myös Lahjakka-puoti, jos-
sa myydään muun muassa 
lahjatavaroita, Päivi Lahikai-
nen-Tiihosen tekemiä koivu-
kyn� ilöitä sekä Johanna Hui-
kon valmistamaa hunajaa. 
Puodissa voi nautiskella myös 
kahvit puutarhakierroksen lo-
massa.  

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: 

Yr� ien suosio kasvaa vuosi vuodelta. 
Päivi Lahikainen-Tiihosen kädessä 

rungollinen rosmariini. 
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Vapaa-ajan asukkaat tuovat 
vipinää rautakauppaan
KANGASNIEMEN Yrittäjät 
ry valitsi viime vuoden lopul-
la perinteisesti yhden paikal-
lisen yrityksen arvostetun 
Vuoden Yrittäjä-palkinnon 
saajaksi. Vuoden 2015 palkin-
to luovute� iin Rautia-kaup-
pias Petri Viiansalolle Yrit-
täjien syyskokouksessa mar-
raskuussa.

– Mukavaa saada tämän-
kaltainen huomionosoitus, 
ilman muuta. Siitä on tullut 
vain positiivista palautetta, 
eikä se ainakaan kovin suur-
ta asiakaskatoa ole saanut ai-
kaan, Viiansalo naurahtaa.

Petri Viiansalo aloi� i Rau-
tian yri� äjänä vuonna 2008. 
Ennen sitä hän ehti työsken-
nellä Ma� i Perälä Oy:n omis-
tamassa rautakaupassa 12 
vuoden ajan.

– Toukokuussa tulee 20 
vuotta rautakaupan elämää 
täyteen. Yrittäjäksi ryhdyin, 
koska tuntui siltä, että pal-
kansaajan rooli oli jo nähty, 
ja halusin elämään enemmän 
haasteita ja vaihtelua. En ole 
joutunut katumaan, vaikka 
tietenkin välillä yri� äjällä on 
pimeitäkin päiviä.

VUODEN Yrittäjäksi valin-
nan jälkeen Viiansalo vali� iin 
myös Kangasniemen Yri� äjät 
ry:n hallitukseen. Perheessä 
on yrittäjyyttä muutenkin: 
kauppiaan vaimo Tarja Viian-
salo luotsaa isännöintitoi-
misto Valioisännöinti Oy:tä. 
Pariskunnalla on kaksi las-
ta, 18-vuotias Juho ja 15-vuo-
tias Silja.

– Perheen yhteinen ai-
ka rajoi� uu aika pitkälti vii-

konloppuihin, välillä ollaan 
liikaakin kiinni työssä mut-
ta oma valintahan tämä on. 
Kun Tarjalla helpo� aa kiireet 
keväällä, alkaa minulla si� en 
vuorostaan kiireisempi aika. 
Tämänhetkisessä haastavas-
sa taloustilanteessa tulee käy-
tettyä vähän liikaa henkisiä 
voimavaroja asioiden mie� i-
miseen, mutta hommat teh-
dään niin hyvin kuin osataan 
ja jaksetaan. Huippusuori-
tukseen tuskin koskaan pääs-
tään, mu� a haluan varmistaa, 
e� ä oma työpanokseni on riit-
tävä, Viiansalo mie� ii. 

Rautakaupan myynti on 
pitkälti sesonkiluonteista: pa-
rasta aikaa on kesäkausi va-
pun tienoilta syyskuulle. Yri-
tyksessä on viisi ympärivuo-
tista työntekijää, kesällä kak-
si tai kolme enemmän. Eniten 
myydään perinteisiä raskaita 
rautatavaroita, puutavaraa 
ja perusrakennustarvikkei-
ta. Keväällä tuo� eiden mää-
rä kaksinkertaistuu, kun ta-
varavarastot täytetään seson-
kia varten. 

– Vapaa-ajan asukkaiden 
panos myyntiin on merkit-
tävä. Talvisaikaan myydään 
enemmän sisustuspuolen ta-
varaa ja muuta pieneen re-

mon� iin tarvi� avaa ja tietys-
ti erilaisia työvälineitä. Kesäl-
lä menee si� en puutavaraa ja 
iso osuus on myös maaleilla 
ja puunsuoja-aineilla. Netti-
kauppa on vienyt jonkin ver-

ran asiakkaita, mu� a kyllä pe-
rinteinen kivijalkarautakaup-
pa tulee aina pärjäämään. Ja 
onhan meilläkin oma verk-
kokauppa. Jos asiakas vaikka 
lauantaiaamuna tarvitsee kii-

reesti tavaraa, ei sitä netistä 
ehdi siihen hätään saamaan, 
Viiansalo muistu� aa.

SEKÄ vakituisia että vapaa-
ajan asukkaita käy Rautiassa 

ympäri vuoden. Viiansalon 
mukaan talvet tulevat siitä 
huolima� a muu� umaan yhä 
haastavammiksi.  

– Kangasniemen väki van-
henee ja väkiluku laskee. Se 
tulee näkymään yritysten toi-
minnassa, jollei keksitä jotain 
uu� a, millä saataisiin paikka-
kunnalle porukkaa. Meillä on 
hyvämaineisia, luotettavia 
yrityksiä, jotka toimivat yh-
teistyössä keskenään ja aina 
pyritään löytämään ratkaisu 
tai tuote omalta paikkakun-
nalta. Asiakkaat usein ihmet-
televät, miten hyvin yri� äjät 
tuntevat toisensa, ja arvos-
tavat sitä, e� ä saavat meiltä 
muiden yhteystietoja.

Viiansalo odo� aa tulevas-
ta kesästä tu� uun tapaan kii-
reistä. Huonokaan sää ei estä 
rautakaupan toimintaa: viime 
kesä oli viileydestään huoli-
ma� a yllä� ävän hyvä.

– Ihmiset halusivat teke-
mistä, kun ei ollut rantakele-
jä. Toivo� avasti tulee hyvä ke-
sä: keväällä aina vähän jännit-
tää miten sesonki lähtee pyö-
rimään. Jos vappuun mennes-
sä ei ole tullut vipinää, niin 
si� en kanna� aa olla jo huo-
lissaan, kauppias naurahtaa.

Kangasniemeltä kotoisin 
oleva Viiansalo on koulutuk-
seltaan agrologi. Hän on suo-
rittanut myös yrittäjän eri-
koisamma� itutkinnon.   

Vuoden Yri� äjä Petri Viiansalo odo� aa hyvää kesää.

Vuoden Yri� äjä Petri Viiansalolla tulee toukokuussa täyteen 
20 vuo� a rautakaupan elämää.

”Välillä ollaan 
liikaakin 
kiinni työssä, 
mu� a oma 
valintahan 
tämä on.”
Petri Viiansalo

Huonokaan 
sää ei estä 
rautakaupan 
toimintaa. 

Kangasniemen 

Vuoden Yri� äjä 2015!

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

Meiltä kaikki lvi-alan työt 
uudis- ja saneerauskohteisiin.
+ maalämpöjärjestelmät  
+ puu-, hake- ja pellettilämmitykset
+ syöpymättömät komposiitti- ja rst-putkistot
+ tarvikemyynti

Keskustie 18, 51200 KANGASNIEMI
Puh. 040 0151 693, 050 4117 164

www.lvineuvonen.com

Puulan Putki

Linkkivinkki: www.kangasniemenyri� ajat.info

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!

KEVÄTTARJOUKSIA!

Toritie 2, Kangasniemi | puulasport.fi f

Madison Ilona3
NAISTEN 28” 
3-VAIHTEINEN 
POLKUPYÖRÄ 
ETUKORILLA
Suomen myydyin 
soutuvene
TERHI SAIMAN
Sis. airot ja nivelhan-
kaimet. (Ovh. 1.825 €)

KaPa Frisbeegolf mukana Kangasniemen Kesän 
avauksessa 7.5. PuulaSportin edessä  klo 10-12. 
Tervetuloa puttailemaan ja juttusille! 

349,-

1.590,-
FRISBEEGOLF 
KIEKOT 
ALK.10,90

FRISBEEGOLF-

KIEKOT alk.

10,90
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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! 

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

PTA-PUTKI OY • Avoinna ma–pe klo 7.00–15.30

f
Kirkkoniementie 15, KANGASNIEMI 

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

Putkimies palveluksessasi!
Olemme LVI-alan asiantuntija, joka 
toimii täyden palvelun periaatteella. 

Hanakat-liikkeestä saat laatutuotteiden 
lisäksi myös suunnittelun, 

asennuksen, käyttöopastuksen 
ja huollon - etsitäänpä ratkaisua 

sitten lämmitykseen, vesihuoltoon, 
ilmanvaihtoon, kylpyhuoneeseen, 

keittiöön tai puutarhaan.

Komposti-
käymälät

Mökkihanapaketit

Meiltä 
esim. 

Järvivesipumput

TERVETULOA
ASIOIMAAN

KANSSAMME!

Puusepän palveluita 
monessa muodossa
Vuoden Nuori 
Yri� äjä Jukka 
Tan� u perusti 
yrityksensä 
Puustoorin  
suoraan 
koulusta
KANGASNIEMEN Yrittäjät 
ry:n hallitus valitsi keväällä 
toista kertaa Vuoden Nuoren 
Yri� äjän. Tällä kertaa palkin-
non saa Jukka Tan� u, jonka 
yritys Puustoori Ky sai alkun-
sa vuonna 2005. Viime vuon-
na Vuoden Nuoreksi Yrittä-
jäksi vali� iin LVI-työt Neuvo-
sen Mikko Neuvonen, jonka 
kanssa Tantulla on palkinnon 
lisäksi muutakin yhteistä: 
molemmilla on taustallaan 
kokin koulutus.

– Armeijan jälkeen opiske-
lin kokiksi, mu� a sen alan työt 
eivät oikein kiinnostaneet, jo-
ten lähdin Käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitokseen Kuopioon 
puusepän linjalle. Aina olen 
tykännyt käsillä tehdä, Tant-
tu kertoo.

Synsiöllä sijaitseva Puus-
toori Ky perustettiin Tantun 
opintojen ollessa loppuvai-
heessa isä Pentti Tantun eh-
dotuksesta. 

- Häkkisen Jouko oli juuri 
lope� amassa puutyöt ja Ma-
ken Puutyö samoin, joten isä 
ehdotti, että ostettaisiin ko-
neet ja kokeiltaisiin yritystoi-
mintaa. Asiaa helpo� i se, e� ä 
toimitilat olivat valmiina isän 
yrityksen kau� a. Muuten olisi 
varmaan ollut aika paljon han-
kalampaa.

Yr i tys e l ä m ä n  sa lo i h i n 
nuorta yrittäjää opasti myös 
Maken Puutyön Markku Sor-
vari, joka vasta viime vuosina 
on siirtynyt sivummalle. 

PUUSTOORI Ky tarjoaa puu-
sepän palveluita monessa 
muodossa. Viimeiset kaksi 
vuo� a toiminta on paino� u-
nut kalusteasennuksiin Jy-
väskylän Puustellin kanssa, 
molempina vuosina täydellä 
sadan prosentin asiakastyy-
tyväisyydellä.

– Lama tyssäsi puusepän 
verstashommat aika tyystin, 

joten mukaan tuli tälläinen ku-
vio. Tien päällä tulee viete� yä 
melko paljon aikaa Keski-Suo-
men alue� a kierrellen. Pääpai-
no on Jyväskylä-Kangasniemi-
alueella, Tan� u kertoo.

Tantun lempityötä on mas-
siivipuun työstäminen ja yk-
silöllisten kalusteiden valmis-
tus, joiden parissa voi käy� ää 
luovuu� aan. Yritys myös enti-
söi puukalusteita uuden veroi-
siksi ja korjaa vio� uneet huo-
nekalut. Yhteistyötä Pentti-
isän ja Jari-veljen omistaman 
PT-Steel-yrityksen kanssa on 
tehty alusta alkaen.

–  Kaikki pelaa hyvin yri-
tyksillä yhteen ja pystym-
me hyödyntämään toistem-
me palveluita. Kangasniemel-
lä muutenkin yrittäjät teke-
vät todella hyvin yhteistyö-
tä ja tietävät minkälaiset pelit 
ja vehkeet muilla on käyte� ä-
vissä. Monta työju� ua on tul-
lut muiden yri� äjien kau� a ja 
ei tänne syrjäkylille kaikki asi-
akkaat välttämättä muuten 
löytäisikään.

VAPAA-AJAN asukkailla on 
puusepän töihin merkittä-
vä vaikutus, vaikka se onkin 
Puustellin yhteistyökuvion 
myötä vähentynyt.

– Sitä ennen suurin osa asi-
akkaista oli varmaan mökki-
läisiä, joten he olivat ehdot-
tomasti tärkeä ryhmä. Mut-
ta kyllä Puustoorilta edelleen 

menee jonkin verran kalus-
teita vapaa-ajan asuntoihin ja 
mökkiläiset vievät niitä myös 
Etelä-Suomen koteihinsa. Yk-
si hyvä esimerkki on espoo-
lainen golf-ken� ä, johon tein 
penkkejä ja väylätauluja. Sin-
ne oli jonkun vapaa-ajan asuk-
kaan kau� a tullut suositus. 

Omana vapaa-aikanaan 
Vuoden Nuori Yrittäjä muun 
muassa pelaa jääkiekkoa ja 
ajaa rallia. Hänen perheeseen-
sä kuuluvat Paula-puoliso ja 
kaksi lasta, 8-vuotias poika ja 
10 kuukauden ikäinen tyttö. 
Nyt vauva-aikanakin Tanttu 
kertoo ehtineensä melko hy-
vin olemaan kotona ja rauhoit-
tamaan perhe-elämää.

Vuoden Nuori Yri� äjä saa 
palkintonsa Kesän avausta-
pahtumassa lauantaina. 

– On kyllä hieno kunni-
anosoitus. Eipä sitä osannut 
odottaa, että omalle kohdal-
le tuollainen osuisi, Tanttu 
mie� ii.   

ympäri vuoden. Viiansalon 
mukaan talvet tulevat siitä 
huolima� a muu� umaan yhä 
haastavammiksi.  

– Kangasniemen väki van-
henee ja väkiluku laskee. Se 
tulee näkymään yritysten toi-
minnassa, jollei keksitä jotain 
uu� a, millä saataisiin paikka-
kunnalle porukkaa. Meillä on 
hyvämaineisia, luotettavia 
yrityksiä, jotka toimivat yh-
teistyössä keskenään ja aina 
pyritään löytämään ratkaisu 
tai tuote omalta paikkakun-
nalta. Asiakkaat usein ihmet-
televät, miten hyvin yri� äjät 
tuntevat toisensa, ja arvos-
tavat sitä, e� ä saavat meiltä 
muiden yhteystietoja.

Viiansalo odo� aa tulevas-
ta kesästä tu� uun tapaan kii-
reistä. Huonokaan sää ei estä 
rautakaupan toimintaa: viime 
kesä oli viileydestään huoli-
ma� a yllä� ävän hyvä.

– Ihmiset halusivat teke-
mistä, kun ei ollut rantakele-
jä. Toivo� avasti tulee hyvä ke-
sä: keväällä aina vähän jännit-
tää miten sesonki lähtee pyö-
rimään. Jos vappuun mennes-
sä ei ole tullut vipinää, niin 
si� en kanna� aa olla jo huo-
lissaan, kauppias naurahtaa.

Kangasniemeltä kotoisin 
oleva Viiansalo on koulutuk-
seltaan agrologi. Hän on suo-
rittanut myös yrittäjän eri-
koisamma� itutkinnon.   

Jukka Tan� u nau� ii massiivipuun 
työstämisestä ja luovuutensa käy� ämisestä.

Huonokaan 
sää ei estä 
rautakaupan 
toimintaa. 

Vuoden nuo-
ri yri� äjä saa 
palkintonsa 
Kesän avaus-
tapahtumassa 
lauantaina.

Kangasniemen Vuoden Nuori Yri� äjä 2016!

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!

Puu-Le Oy
Hallitie 12, Kangasniemi

Puh. (015) 433 303 | puule.fi

Tyylikäs 
uuden ajan 
ovimallisto 

- Kielo

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!

UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN,
& MONITOIMIURAKOINTI

0400 548 204
www.petraxky.fi

KANGASNIEMI

pete@petraxky.fi

KY

”Armeijan 
jälkeen opis-
kelin kokiksi, 
mu� a sen 
alan työt eivät 
oikein kiinnos-
taneet.”
Jukka Tan� u
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Tontteja
Kangasniemeltä 
yrityksille sekä 

omakotitalo-
rakentajille!

Lisätietoja:
Maankäyttöteknikko

Jouko Romo
puh.  040 5151 736

jouko.romo@kangasniemi.fi 

www.kangasniemi.fi 

MICHELIN CROSSCLIMATE
POHJOISMAINEN KESÄRENGAS

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

Päivitä samalla autosi ulkonäkö uusilla aluvanteilla, 
varastossa paljon poistosarjoja, alk. 150 € / 4 kpl! 

Meiltä nyt autoosi 
renkaat edullisesti!

Meiltä kaikki sähköalan  
tuotteet ja palvelut.

Timo ja Silja Seppälä astuivat Siljan sukutilan ruoriin vuonna 2009.

Pynnösen Marjatilalta makeat 
marjat ja mukavat huvilat
Silja ja Timo 
Seppälä ovat 
sukutilan 
ohjaksissa 
kahdeksa� a 
vuo� a.
VAIMOSNIEMELLÄ sijaitse-
va Pynnösen Marjatila on toi-
minut jo useiden vuosikym-
menien ajan. Vuonna 2009 ti-
lalla tehtiin sukupolvenvaih-
dos ja ruoriin astuivat Silja 
ja Timo Seppälä. Pariskunta 
avioitui seuraavana kesänä ja 
nyt Siljan kotitilalla asustaa 
yri� äjien lisäksi myös kolme-
vuotias Viljami-poika.

– Ihan järkytyin kun taju-
sin, e� ä kahdeksas vuosi täs-
sä on jo menossa. Tuntuu, et-
tä vieläkin on paljon oppimis-
ta mu� a viime vuonna kolah-
ti aika paljon asioita paikal-
leen, Silja naurahtaa.

Ennen sukupolvenvaih-
dosta Silja ja Timo mie� ivät 
asiaa noin vuoden päivät. Eni-
ten pohdintaa on aiheu� anut 
oman ammatin sovi� elu tilan 
töiden kanssa: Silja sai sijai-
suuksien jälkeen puolitoista 
vuotta sitten koulupsykolo-
gin viran Pieksämäeltä, jossa 

vierähtää muutama päivä vii-
kossa. Timo pyöri� ää talvisin 
insinööriyri� äjyy� ä, tehden 
muun muassa ohjelmistoke-
hitystä ja ohjelmointitöitä.

– Tilan työt eivät koskaan 
olleet minulle vastenmieli-
siä, joten ajattelin, että mik-
si en jatkaisi isän työtä. Timo 
oli useampana vuonna tääl-
lä jo kesätöissä ja yksin en tä-
hän kyllä olisi lähtenyt, Sil-
ja mie� ii.

MARJATILALLA viljellään 
mansikkaa, pensasmustik-
kaa, puutarhavadelmaa ja 
mustaherukkaa, pinta-alalli-
sesti eniten mansikkaa.

– Aika paljon on vakio-asi-
akkaita, joilla on mökit Kan-
gasniemellä, mutta suurin 
osa asiakkaista on paikallisia. 
Marjoja menee myös paljon 
tukkumyyntiin. Eniten me-
nekkiä on rasiamarjoilla, jot-
ka kulutetaan saman tien, Ti-
mo Seppälä kertoo.

Mansikkakau� a pyritään 
aloittamaan mahdollisim-
man aikaisin ja myös venyt-
tämään toisesta päästä, mak-
simoiden satoa esimerkiksi 
harsoajoi� amisen avulla. Vii-
me kesän sato oli ennätyshy-
vä, vaikka kausi alkoikin pa-

ri viikkoa myöhässä huonon 
sään vuoksi.

– Tästä kaudesta on vielä 
vaikea sanoa mitään, se tie-
detään si� en kun kukinta al-
kaa. Viime talvi oli varsin an-
kara, joten saa nähdä miten se 
on vaiku� anut, Silja mie� ii.

Pynnösen Marjatila työl-
listää yrittäjät mukaanluki-
en noin 30 hengen porukan. 
Pakkaamossa on 8-10 henkeä 
ja poimijoita on parisenkym-
mentä. Lisäksi tilalla on tou-
kotöiden tekijä ja marjakuski.

– Suomalaiset poimijat hä-
visivät kuutisen vuo� a si� en, 
nykyään ei ole juurikaan edes 
hakijoita. Yksittäisiä nuoria 
on, mutta heillä ei usein in-
to riitä koko satokaudelle, tai 
on muunlaisia rajoituksia. Ul-
komaalaisten kohdalla ongel-
mia voi aiheu� aa vuorostaan 
viisumeiden rii� ämä� ömyys 
koko kesäksi. Pakkaamos-
sa tarvi� aisiin aina suomen-
kielistä henkilökuntaa, mut-
ta voi olla, e� ä joudumme tu-
levaisuudessa siirtymään ko-
konaan ulkomaalaisen työ-
voiman käyttöön, Seppälät 
kertovat.

OMAT haasteensa marja-alal-
le tuo myös Suomen ulkopuo-

lelta tuleva kilpailu. Ka� een 
saaminen on yrittäjälle tär-
keintä, mu� a kulu� ajan int-
ressissä on saada tuote mah-
dollisimman halvalla.

– Kustannuksia ei pystytä 
siirtämään tuo� een hintaan, 
ja kate tuntuu häviävän vä-
liportaisiin jolloin tuo� aja ei 
hyödy. Volyymin lisäyksellä 
ka� een saamista ei kannata 
yri� ää, koska se tuo vuoros-
taan lisää työtä ja lisää epäon-
nistumisen riskiä, Timo Sep-
pälä pohtii.

Marjapuolen lisäksi tilal-
la on myös mökkivuokraus-
ta: vuokrakäytössä ovat Sil-
jan isän omistuksessa olevat 
huvilat Villa Jänisniemi ja Vil-
la Jänissaari. Myös mökeissä 
on vuosittain tuttuja vakio-
asukkaita, ja niitä markkinoi-
daan usean välityspalvelun 
kautta. Sesongin ulkopuoli-
sille ajoille Seppälät ovat ha-
keneet kasvua muun muas-
sa yhteistyökuvioilla muiden 
yri� äjien kanssa.

– Monenlaisia ajatuksia 
on liikkeellä talvisesongis-
ta. Kangasniemellä on paljon 
hyvää majoitusta, mu� a teke-
mistä pitäisi olla enemmän, 
jotta tänne tultaisiin muul-
loinkin kuin kesällä.   

www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi
info@kangasniemenmusiikkiviikot.fi

16.–24.7.2016

Musiikki-
Kangasniemen XXXIV

OHJELMASSA mm:
Jyväskylä Sinfonia, Paula Koivuniemi, Mikko Franck, 
Kangasniemen laulukilpailu, Aarne Pelkonen, 
Juho Alakärppä, Satu Sopanen, 
Lotta Kuusisto, Hans-Otto 
Ehrström, Ilmari Räikkönen. 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LIPUT:
lippu.fi tai

040 596 4692

viikot
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Tontteja
Kangasniemeltä 
yrityksille sekä 

omakotitalo-
rakentajille!

Lisätietoja:
Maankäyttöteknikko

Jouko Romo
puh.  040 5151 736

jouko.romo@kangasniemi.fi 

www.kangasniemi.fi 

Teollisuustie 1, puh. 040 835 2371

• Öljynvaihtohuollot
• Määräaikaishuollot

• Ilmastointilaitehuollot
• Katsastuspalvelut

• Rengastyöt
• Vikakoodien luku ja nollaus

• Jarrujen testaukset
• Pakokaasutestit, bensiini

• Yleiset korjaustyöt

PS. MEILTÄ MYÖS AUTON PESU HARJAKONEELLA!

TUO AUTOSI LUOTETTAVALLE
KORJAAMOLLE! KAIKKI MERKIT 

JA MALLIT!

.fiKangasniemen  
Kiinteistökeskus LKV Oy [A]

Oletko myymässä asuntoa, kiinteistöä tai tonttia?
PARHAAN AVUN SAAT 

PAIKALLISILTA AMMATTILAISILTA!

Etsimme kohteelle ostajan 
 ja hoidamme kaupanteon  puolestasi. 

Meillä on vahva  paikallistuntemus
ja tehokkaat markkinointikanavat.  

Ota yhteyttä, tehdään  hyvät kaupat!
Toimipisteemme palvelee monipuolisesti:

Asuntojen,  kiinteistöjen ja  tonttien välitys
Asuntojen vuokraus | Arvioinnit 

Kauppakirjojen  laadinta | Julkinen  kaupanvahvistus
Perunkirjoitukset | Perinnönjaot

Välityspalkkio alk. 4,5% tai minimipalkkio 2500 €  
tai sopimuksen mukaan.  Alv. 24% sis. hintoihin.

Keskustie 3 lh 3, 51200 Kangasniemi 
Toimisto 040 143 0022 , Timo Palvimo 0400 654 663, 

Jouko Ursin 0400 150 969
www.asuntoverkko.com/kangasniemi

Keittiönovet  valmistaa

Ovimallit näet osoitteesta: www.hahle.fiwww.kangasniemenmusiikkiviikot.fi
info@kangasniemenmusiikkiviikot.fi

16.–24.7.2016

Musiikki-
Kangasniemen XXXIV

OHJELMASSA mm:
Jyväskylä Sinfonia, Paula Koivuniemi, Mikko Franck, 
Kangasniemen laulukilpailu, Aarne Pelkonen, 
Juho Alakärppä, Satu Sopanen, 
Lotta Kuusisto, Hans-Otto 
Ehrström, Ilmari Räikkönen. 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Juho Alakärppä, Satu Sopanen, 
LIPUT:

lippu.fi tai
040 596 4692

viikot

Haussa vuoden positiivisin 
kangasniemeläinen!
KANGASNIEMEN Yrittäjät 
ry järjestää tänä kesänä viime 
vuosilta tutun Vuoden Asia-
kaspalvelija-äänestyksen si-
jasta Vuoden positiivisin kan-
gasniemeläinen-kisan. 

Positiivisuudella luodaan 
ympäristöön aurinkoa ja iloa, 
ja positiivisuus myös tar� uu 
lisäten hyvää mieltä. Kisas-
sa voi äänestää ketä tahansa 

kangasniemeläistä. 

LÄHIAIKOINA jäsenyrityk-
siin lähetetään kysely, jossa 
tiedustellaan, ketkä haluavat 
osallistua Vuoden positiivisin 
kangasniemeläinen -äänes-
tyksen toteutukseen sijoi� a-
malla äänestyspisteen toimi-
tiloihinsa. 

Kun äänestyspaikat on 

saatu selville, ne julkaistaan 
Kangasniemen Yri� äjät ry:n 
ne� isivuilla osoi� eessa kan-
gasniemenyri� ajat.info.

Omaa suosikkiaan voi ää-
nestää myös Yri� äjien sivuil-
ta löytyvää nettilomaketta 
käy� äen. 

Koska Kangasniemellä on 
useita samannimisiä henki-
löitä, äänestyslomakkeissa 

pyydetään antamaan tunto-
merkkejä, joiden perusteel-
la äänet saadaan kohdennet-
tua oikealle henkilölle. Kertoa 
voi esimerkiksi ääneste� ävän 
asuinkylän, katuosoitteen, 
työpaikan, ammatin tai ase-
man, mikäli ne ovat tiedossa. 

Äänestää voi 1.6. - 31.7.2016 
välisenä aikana. 

KANGASNIEMI

YRITTÄJÄ!
Tule mukaan Kangasniemen Yri� äjät ry:n 

toimintaan, 
liity jäseneksi!

Jäsenyys tuo paljon etuja tullessaan! 
Lisätietoja: www.kangasniemenyri� ajat.info

www.kangasniemenyri� ajat.info

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

PUULAN OPTIIKKA JA KELLO

Riipus

119 €

Muista äitiä!

Korvakorut

129 €

JA PALJON 
MUUTA!

Suljettu to 5.5.
ja la 7.5.

ROOSA 
NAUHA
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AP-SYSTEMS
Asematie 6, 51200 Kangasniemi

Puh. 0400 844 923

Digitaaliset PASSIKUVAT
suoraan poliisin palvelimelle. DIGIKUVAT HETI!

Tullan palvelevat perheyritykset

www.tulla.fi

Luonnon puolesta, yhteistyöllä! 
Lue lisää osoitteesta 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 655 692 (Matti Tulla), 
0400 678 243 (toimisto)

Täyden palvelun ympäristötalo:
LAPASKANKAAN 

JÄTEASEMA

Viihtyisät vuokramökit
 järven rannalla!

Tullan tilalla on tarjottu mökkimajoitusta jo 40 
vuoden ajan, vuokrattavissa on kaksi viihtyisää 

mökkiä. Lemmenkallio on hyvin varusteltu 
huvila jopa 10 henkilölle. 

Munaniemi on viihtyisä piilopirtti
pienemmälle porukalle.

Kuljetukset
ja nosturityöt
• Hirsimökkien kuljetus

• Nosturityöt (esim. kattotuolien nostot)
• Koneiden kuljetus

• Muut kuljetukset - kysy lisätietoja!

Tullan tila, Tiiholantie 545, 51200 Kangasniemi
Varaukset: Matti Tulla, puh. 0400 655 692, 
matti.tulla@tulla.fi  • www.rockandlake.com

Tulla Ky, Sepäntie 10, Kangasniemi
Puh. 0400 655 692

tulla@tulla.fi 

Lemmenkallio 

Katso  jätteiden 

lajitteluohjeet 

netistä!

Rakennuspeltisepäntyöt

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Peltilistat• Kattotyöt
• Asennettuina tai tarvikkeina

Hallitie 24, 
51200 KANGASNIEMI
Puh. 0400 606 618 (Hannu),
0400 402 561 (Olli)
www.pelhane.fi 

Kysely yrityksiin
Kysyimme 
muutamasta 
yrityksestä vapaa-
ajan asukkaiden 
merkityksestä.

KYSYMYKSET:
1. Miten kuvailisit vapaa-ajan asukkaiden merkitystä 

edustamasi yrityksen liiketoiminnassa? 
2. Vaiku� avatko vapaa-ajan asukkaat yrityksen tuote-/

palveluvalikoimaan
3. Millaisia odotuksia Sinulla on alkavalle kesäkaudelle?

Pe� eri Manninen
Myyntipäällikkö
Rotomon Oy

1. Liikevaihdostamme suu-
rin osa koostuu muusta kuin 
paikallismyynnistä, mutta 
paikallismyynnissä vapaa-
ajan asukkailla on merkit-
tävä rooli. Työllistymiseen 
ei ole suoranaista vaikutus-
ta, mu� a tehtaanmyymälän 
jatkuvasti kasvanut osuus li-
sää valmistettavien tuottei-
den määrää ja vaiku� aa työl-
listymiseen.

2. Ei suoranaisesti. Vapaa-
ajan asukkaiden hakevat LVI-
muovituotteita laidasta lai-
taan, mu� a ehkä laituripont-
tonien menekki kasvaa kesä-
kuukausina vapaa-ajan asuk-
kaiden ostoissa.

3. Uskon, että tulee ole-
maan edelliskesien kaltai-
nen, mutta toivon, että mei-
dän esilläolo lisää Rotomonin 
tunnettavuutta ja useampi 
vapaa-ajan asukas löytää mei-
dän tehtaanmyymälämme.

Hannu Pynnönen
Yri� äjä
Hannu Pynnönen Tmi

1. Vapaa-ajan asukkaat 
ovat erittäin tärkeä ryhmä, 
joille verstaan ansiosta pys-
tyn tarjoamaan erikoistuot-
teita. Vakituisia ja vapaa-ajan 
asukkaita on asiakkaista noin 
puolet ja puolet.

2. Vapaa-ajan asukkaat 
usein etsivät erikoisia tuot-
teita, joita ei valmiilta mark-
kinoilta saa. Ne samoin kuin 
tuo� eiden korkea laatu ovat 
meidän myyntivaltit. Myös 
vanhan tyylisiä tuo� eita me-
nee paljon.

3. Mennään valoisin mie-
lin, kauppoja ollaan jo tehty 
ja kesään panoste� u.

Esa Mäkinen
Yri� äjä
Kesäravintola Puulaaki

1. Olemme avoinna vain 
kesäaikaan, joten vapaa-ajan 
asukkaiden merkitys on huo-
ma� ava. Meidän sesonki kes-
tää lomakauden ajan. Henki-
lökuntamme kaksinkertais-
tuu lomakauden alkaessa.

2. Vapaa-ajan asukkaiden 
tulo Kangasniemelle näkyy 
asiakasvirrassa, jolloin laajen-
namme aukioloajat sekä tuo-
tevalikoimaa ruoka- ja juo-
malistalla.

3. Odotan näkeväni pal-
jon iloisia ilmeitä aurinkoisel-
la kelillä torin ja Puulan luo-
massa ilmapiirissä kesästä 
nau� ien. Myös mahtavat ta-
pahtumat Rockkaamo ja Mu-
siikkiviikot tuovat varmasti 
kesätunnelman kaikille Kan-
gasniemellä.

Jari Luukkonen
Kauppias
K-Market Puulantori

1 .  On todel la  tärkeää. 
Myynti tuplaantuu kesällä, 
kiireisintä aikaa on juhannus-
viikolta heinäkuun loppuun. 
Kesätyöntekijöitä meillä on 7.

2. Grillaustuotteita me-
nee paljon, lihojen määrä mo-
ninkertaistuu. Yleisesti o� a-
en palvelutiskin rooli nousee 
kesällä. Esimerkiksi mauste- 
ja kastikevalikoimaa muute-
taan. Ja tietysti pakastepuo-
li, erityisesti jäätelövalikoima 
on laajempi.

3. Innolla odotetaan. Kesä 
on ensimmäinen aukioloai-
kojen pidennyksen jälkeen, ja 
talvi osoi� i, e� ä muutoksel-
le oli tilausta. Kesällä odotan 
kesäsunnuntaiden nousevan 
myynniltään jopa tiistaipäi-
vää kovemmiksi. Toivotaan, 
että sään suhteen toteutuu 

kultainen keskitie: ei hirmuis-
ta helle� ä mu� a ei viime ke-
sän kaltaista sade� akaan.

Mirka Oksanen
Työntekijä, Sinilila

 1. Mökkiläiset vilkastu� a-
vat kaupan toimintaa ja lisää-
vät myyntiä, erityisesti kesäl-
lä mutta myös muina loma-
aikoina. Kesäaikaan Minnan 
Vilma-tytär on tarvittaessa 
kiireapuna. 

2. Vapaa-ajan asukkaat et-
sivät mökeille sisustusju� u-
ja ja kangasniemeläisiä vie-
misiä, niitä on valikoimassa 
vuoden ympäri. Tarvi� aessa 
tilaamme tuo� eita jos meiltä 
ei niitä löydy.Kesän sää vai-
ku� aa selkeästi: jos on hyvä 
keli niin menee paljon viemi-
siä ja lahjatavaroita, huonolla 
säällä taas käsityö- ja askarte-
lutarvikkeita.

3. Odotellaan vilkasta kau-
pankäyntiä ja hyviä ilmoja!

Jouni ja Ilkka 
Mar� inen
Yri� äjät
Maansiirto Mar� inen

1. On paljon vapaa-ajan 
asukkaita asiakkaina,  he 
työllistävät varsinkin kesäi-
sin. Ihmiset haluavat laatua 
ja mökit ovat ennemminkin 
omakotitaloja vaatimustasol-
taan. Jonkin verran on tosin 
hiljentynyt, ennen lamaa oli 
vielä enemmän vapaa-ajana-
sukkaita meilläkin asiakkai-
na. Kesäisin henkilökunta li-
sääntyy kahdella.

2. Eivät oikeastaan vaikuta, 
normitöitä tehdään.

3. Ihan normaalit odotuk-
set. Sanotaanko e� ä töitä on 
mu� a enemmänkin kerkiäi-
si tekemään. Kevään kelirik-
ko haittaa siten, ettei pääse 
kunnolla hommia tekemään 
ja työt kasaantuvat aika lyhy-
elle aikavälille. 

2016

Koko perheen suursuosikki!

Maalaishenkinen 
kesätapahtuma

la 23.7. klo 12-16 
Syvälahden lavalla
Teema: Kaikkien kylien 

kohtaamispaikka!
Myynti- ja esittelypisteet 

nyt varattavissa!

VAPAA PÄÄSY!
Lue lisätiedot: 

www.myrakka.com tai 
Facebook-sivuiltamme!

Maitolaituri

Kangasniemen Yri� äjät ry toivo� aa 
lehden lukijoille aurinkoista kesää! 


