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KANGASNIEMEN kunnan-
johtajana tuon taivaallisen ajan 
toiminut Pekka Toivonen on 
jäämässä eläkkeelle. Vihdoin-
kin, kuten hän itse leikkisään 
tyyliinsä ilmaisee. Kangasnie-
men Yrittäjät kiittää Pekkaa 
saumattomasta yhteistyöstä ja 
toivottaa sisältörikkaita eläke-
päiviä. Toivomme sinun toimi-
van jatkossa aktiivisen kulutta-
jan roolissa. Kiitos Pekka!

Tästä Kangasniemen Yrit-
täjien tiedotuslehdestä voit lu-
kea Pekka Toivosen terveiset ja 
paljon muuta mielenkiintois-
ta asiaa. Lehti on vakiintunut 
kaksi kertaa vuodessa ilmes-
tyväksi, alkukesästä ja Joulun-
avausviikolla. Kerromme paik-
kakunnan asioista yritysten ja 
asiakkaidenkin vinkkelistä. Tu-
tustukaa ja kommentoikaa, ol-
kaa hyvät.

VIIME aikoina olemme kuul-
leet aivan liikaa uutisia perhe-
tragedioista, joissa on menetet-
ty ihmishenkiä: pieniä lapsia, 
äitejä ja isiä. En jaksa ymmär-
tää mistä tämä kaikki johtuu.

Mikä meillä mättää? Ovat-
ko kulissit tärkeämmät kuin si-
sältö? Mennään naurussa suin, 

vaikka sielu märkänisi? Sitten 
tulee seinä vastaan, äkkipysäh-
dys, puhti loppuu. 

Olemmeko me heikompia 
kuin ihmiset aikaisemmin, vä-
symmekö vähemmästä, vaa-
dimmeko itseltämme ja toi-
siltamme enemmän kuin ai-
kaisemmin? Tavoittelemmeko 
mulle-kaikki-heti-nyt-filosofi-
alla malttamattomasti ja itsek-
käästi liikaa? Ja palamme lop-
puun, kun emme saavuta omia 
ylimitoitettuja tavoitteitamme?

Voisimmeko kiiruhtaa hi-
taasti? Antaa itsellemme aikaa? 
Meidän tulisi kilvoitella välittä-
misestä: hyvänolon ja rakkau-
den tuottamisesta toisillemme 
ja itsellemme. Kyllä - myös it-
sellemme. Ellet edes itse pi-
dä itsestäsi, miten voisit toivoa 
toisten pitävän? Pitäkää huolta 
toisistanne ja itsestänne!

MONI yrittäjä Kangasniemel-
läkin pohtii omaa eläköitymis-
tään. On luotu ja kasvatettu 
toimiva yritys, mutta ei ole sil-
le jatkajaa. Myös luopumisen 
tuska kaihertaa. Toisaalla taas 
nuoret pohtivat omaa tulevai-
suuttaan, mitä tehdä isona.

Rohkaisen molempia otta-
maan asian puheeksi vaikka-
pa yrittäjien tilaisuuksissa tai 
esimerkiksi ottamalla yhteyttä 
yrittäjäjärjestön Yrityspörssiin. 

Meille kaikille yrittäjille, 
kunnalle, veronmaksajille sekä 
ennen kaikkea senioriyrittäjille 

Ajankohtaista  
asiaa yrittäjistä  

ja yrittäjyydestä!

ja jatkaville yrittäjille itselleen 
on etua siitä, että mahdollisim-
man moni paikkakunnan yritys 
löytää vetäjänsä myös jatkossa.

JOULUMARKKINOILLE 
kangasniemeläiset yritykset 
ovat taas valmistaneet paljon 
jopa maailmanmainetta saa-
vuttaneita tuotteita ja valmis-
tautuneet palvelemaan monin 
tavoin sekä vakituisesti että vä-
hän harvemminkin paikkakun-
nalla asuvia ihmisiä. 

Käyttäkää paikkakunnan 
palveluita, näin varmistatte nii-
den jatkuvuuden tulevaisuu-
dessakin.

Koko Kangasniemen Yrit-
täjät ry:n hallituksen puoles-
ta toivotan kaikille Turvallis-
ta Joulua ja Menestystä Vuo-
delle 2015!

Matti Tulla
puheenjohtaja
Kangasniemen Yrittäjät ry
varapuheenjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät ry

Lisätietoja: www.kangasniemenyrittajat.info sekä 
Facebookista: Kangasniemen Yrittäjät

Tervetuloa!

Kangasniemen 

Joulun avaus
Kunnantalolla lauantaina 29.11.2014

Joulumyyjäiset Kunnantalon aulassa klo 10-14
• Katso näytteilleasettajat netistä!

Joulun avaustilaisuus klo 14 Kangasniemi-salissa
• Kangasniemen Yrittäjien tervehdyssanat,    
   puheenjohtaja Matti Tulla
• Kunnan tervehdys, kunnanvaltuuston  
   puheenjohtaja Mikko Hokkanen
• Kangasniemen Paras Asiakaspalvelija, palkitseminen
• Kangasniemen Vuoden Yrittäjä 2014, julkistaminen
• Jouluista musiikkia: Kenno (ent. Niemen Musikaalinuoret)

Joulupukki vierailee ja jakaa karkkia
• Karkit lahjoittaa Kangasniemen S-Market 

Tilaisuuden järjestävät:  
Kangasniemen Yrittäjät ry  
ja Kangasniemen kunta
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MENESTYVÄ yritystoiminta 
on kunnan olemassaolon edel-
lytys ja onnistumisen avainte-
kijä. Yritykset pyörittävät pai-
kallistaloutta, luovat työpaik-
koja ja tuovat verotuloja julkis-
ten palvelujen järjestämiseen.

Maassamme on käynnissä 
raju palvelujen ja rakenteiden 
keskittämisvimma. Viimeisim-
pänä esimerkkinä tästä suunni-
tellaan sosiaali- ja terveyspal-
velujen keskittämistä viiteen 
erityisvastuualueeseen, mikä 
merkitsee käytännössä sitä, et-
tä kunnan peruspalveluiden 
päätösvalta ja samalla henki-
löstö siirtyy uusille perustetta-
ville kuntayhtymille.

Tämän lisäksi valtionosuuk-
sien leikkauksilla kurjistetaan 
kuntataloutta niin, että lähi-
vuosina on odotettavissa run-
saasti kuntaliitoksia, sillä ala-
ti lisääntyvien tehtävien hoita-
minen ei enää valtaosalla kun-
nista onnistu kohtuullisella ve-
rorasituksella.

ELINKEINOTOIMINTA on 
se toimiala, jolla kunnan tulee 
menestyä, jotta se säilyttäisi it-
senäisyytensä ja päätösvaltan-
sa käynnissä olevassa kuntara-
kennemyllerryksessä.

Kunnan ja yritysten väliset 
suhteet ovat tärkeitä yhteis-
kunnassa. Keskusteluyhteyden 
yrittäjien ja kunnan välillä tu-
lee olla luontevaa ja jatkuvaa – 
yhteiset tavoitteet on tunnistet-
tava. Kunta kohtaa yrittäjät ja 
elinkeinoelämän kaikilla kun-
nalliselämän sektoreilla. Jokai-
nen kunnan työntekijä ja luot-

Kiitokset yhteistyöstä 
Kunnanjohtaja Pekka Toivosen tervehdys.

tamushenkilö voi omalta osal-
taan tehdä arvokasta elinkei-
nopolitiikkaa.

Me Kangasniemellä olem-
me pyrkineet tarttumaan ai-
na myötäotteella muutoksiin. 
Yhdessä menestyvien yritys-
ten ja aktiivisten kuntalaisten 
kanssa kunta on rakentanut 
tulevaisuuttaan aidosti omien 
vahvuuksiensa varaan. Kan-
gasniemi haluaa profiloitua 
kuntana, jossa yrittäjyyttä ar-
vostetaan ja jossa yrittäjien tar-
peisiin vastataan joustavalla ja 
nopealla päätöksenteolla. 

OMALTA osaltani olen saanut 
olla 24 vuotta mukana kehittä-
mässä kuntaa. Kangasniemen 
yrityskentässä löytyy loistavia 
menestystarinoita, jotka anta-
vat uskoa sille, että paikkakun-
tamme tieto-taidolla voi me-
nestyä niin koti- kuin ulkomail-
la. Esitän lämpimän kiitoksen 
kaikille yrittäjille hyvästä yh-
teistyöstä näiden vuosien aika-
na ja toivotan teille kaikille me-
nestystä jatkossakin.

Vaikka kuntatalous kiristyy, 
on elinkeinoelämän toiminta-

Pekka Toivonen esittää tervehdyksessään kaikille yrittäjille 
lämpimän kiitoksen hyvästä yhteistyöstä.

Jäsenistön merkkipäivät
Kangasniemen Yrittäjät ry 
onnittelee näitä yrityksiä! 

5 vuotta:
Puulantori Ky (17.8.2009) 

R-Kioski Tiina Puttonen Tmi (19.8.2009)
10 vuotta:

Elcard Wireless Systems Oy (21.10.2004)
Tilipalvelu Irmeli Tmi (27.8.2004)

Ukonniemen Puutarha Ay (16.12.2004)
20 vuotta:

Ap-Systems Toimistotukku (15.3.1994) 
Veljekset Hokkanen Oy (11.11.1994) 

35 vuotta:
Tehomet Oy (20.7.1979) 

Lämpimät onnittelut myös 
vuonna 2014 palkituille 

jäsenyrityksillemme:

Rakennuspalvelu Joni Pietarinen:
Joni Pietarinen Etelä-Savon Vuoden  

Nuori Yrittäjä

Kakkaramäki Oy:  
InnoElma 2014 -palkinto

Vavesaaren Tila Oy:  
Vavesaaren tyrnimysli  

Vuoden Luomutuote 2014

Lähde: Etelä-Savon Yrittäjien jäsenrekisteri.  
Huom! Kaikkien yritysten perustamispäivät eivät 

näy rekisterissä ja jotkut rekisterissä näkyvät 
perustamispäivät voivat olla myös esim. yhtiömuodon 

muutoksia.

edellytysten luomiseen tule-
vaisuudessakin löydyttävä re-
sursseja.

Omilla hankintapäätöksil-
lämme meidän tulee kannus-
taa ja rohkaista yrittäjiämme. 
Vahvalla yhteistyöllä yrittäjien, 
kunnan ja kuntalaisten kanssa 

meillä on mahdollisuus kään-
tää Kangasniemen kehitys val-
litsevasta taantumasta jälleen 
nousuun!

Pekka Toivonen
kunnanjohtaja

Kangasniemi 
haluaa profi-
loitua kunta-
na, jossa yrit-
täjyyttä arvos-
tetaan.
- Pekka Toivonen -

Arto Pellinen

    Olemme lahjoittaneet joulutervehdysten varat
Kangasniemen Pelastakaa Lapset ry:lle.

Rauhallista  
   Joulua ja Valoa  
Kaikille Teille!

www.tehomet.com

Pohjoismaiden suurin  
valaisinpylväiden valmistaja.  
Työtä ja hyvinvointia  
Kangasniemelle jo 35 vuotta!
Tutustu taipaleeseemme:

www.tehomet35.com

RANTASALMI

TUKHOLMA

VANTAA

TURKU

IVALO TAMPEREÖRESUND

VAASA

HEINOLA ROVANIEMI

HELSINKI

VIITASAARI

OMAHAVENTSPILSBATAVIA

LAHTI ANZIN OSLO

THE GREATEST HITS  • 35 YEAR ANNIVERSARY COLLECTION

KANGASNIEMI

TUUSNIEMI
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Positiivisin ajatuksin 
kohti tulevaa vuotta
VUOSI 2014 lähestyy pikku-
hiljaa joulun ja vuoden vaihtu-
misen ajankohtaa. Muistelem-
me kohokohtia kuluvasta vuo-
desta ja toisaalta suuntaamme 
katseemme tulevaisuuteen. 

Vuoden 2014 aikana Kan-
gasniemen asiat ovat näyttäy-
tyneet monelta osin positiivi-
sessa valossa kunnan ulkopuo-
lelle. Siitä vireestä voivat kun-
talaiset ja kunnassa toimivat 
yrittäjät olla ylpeitä. Tuonkin 
esille joitakin ajatuksia ja asi-
oita niistä positiivisista kaiuis-
ta, joita Kangasniemestä olen 
kuullut eteläisessä Suomessa 
syksyn 2014 aikana. 

OLEN ilokseni saanut keskus-
tella useiden Kangasniemel-
lä mökkeilevien ja matkailevi-
en henkilöiden kanssa. Heidän 
kokemuksensa ja näkemyksen-
sä kunnasta ja sen yrittäjien an-
tamista palveluista ovat olleet 
kaikissa keskusteluissa erit-
täin positiivisia. Kangasniemi 
näyttäytyy kauniina ja puhtaa-
na kuntana, jossa on hyvä asua 
ja josta saa tarvittavat palvelut. 

Seuratessani lehtiä ja muu-
ta mediaa on Kangasniemel-
tä noussut esille Suomen kau-
neimman kunnan ohella mo-
nia maininnan arvoisia asioita. 

Syvälahden lavan maine 
upeana ja tanssijoita tavoitta-
vana paikkana niittää mainet-
ta niin muusikkojen kuin mat-
kailijoiden ajatuksissa. Puu-
laGolf tunnetaan golffareiden 
keskuudessa todella hienona 
ja mukavan haastavana kent-
tänä, joka kannattaa käydä pe-
laamassa etäältäkin. Vavesaa-
ren tyrnimyslin saama luomu-
palkinto tukee toiminnallaan 
mielikuvaa puhtaasta ja kau-
niista Kangasniemestä. 

Matkailupalveluissa, jotka 
ovat kunnan elinkeinoelämäs-
sä oleellisia ja aina uudelleen 
palaaville matkailijoille tärkei-
tä, sai Kakkaramäki Oy maa-
seutumessuilla kunniaa. Mai-
nittakoon vielä esikoiskirjan-
sa julkaissut äidinkielenopet-
taja Maria Kuutti sekä Kan-
gasniemen Kalskeen edustajat, 
jotka omalta osaltaan toimin-
nallaan edistävät positiivises-
ti kunnan tunnettavuutta. Lis-
taa voisi jatkaa varmasti vie-
lä pitkälti. 

Hienoa tässä on se, että toi-
sen menestys luo toivoa muil-
lekin ja siksi näiden onnistu-
misten kertominen muille on 
tärkeää. 

NÄIDEN syksyn 2014 aikana 
otsikoihin päässeiden yritysten 
ja henkilöiden ohessa Kangas-
niemen yrityselämästä kaikuu 
tekemisen meininki muiden-
kin yritysten tiimoilta. Kiitos 
kaikille toimijoille ja yrittäjille. 
Kangasniemen valtakunnalli-
nen positiivinen julkikuva on 
hyvä ottaa matkaan tulevalle 
vuodelle 2015. 

Suomen talouden haasteet 
eivät synkistelemällä parane, 
vaan tarvitaan innovatiivisuut-
ta ja toiminnallisuutta. Siksi 
toivon, että ne voimavarat ja 
positiiviset tekemisen asenteet 
toteutuksessa siivittävät elin-
keinotoimea ja kuntaa ylläpi-
tämään elinvoimansa hyvänä 
tulevaisuudessakin. 

Keväällä 2015 avattavan La-
paskankaan kiertoliittymän 
alueen liiketoiminnat saavat 

varmasti aikaan lisää hyvää pö-
hinää, niin kunnan sisällä kuin 
uusien ja vanhojen matkailijoi-
den keskuudessa. Tervetuloa 
yrittämään ja verkostoitumaan 
Kangasniemelle.

TOIMINTAAN ja tekemiseen 
liittyen voimme pilkkoa omat 
tarinamme osiin. Siinä koros-
tuvat ystävyys ja ilo, valot ja 
varjot sekä intohimo ja asenne. 
Jokainen unelmansa saavutta-
nut tai niitä kohti kulkeva tun-
nistaa nämä tunteet. 

Ilman yhtä ei ole toisen me-
nestystä. Emme selviä tulevis-
ta haasteita ilman intohimoa, 
asennetta ja niin tärkeää iloa 
elämää kohtaan. Huominen on 
aina uusi mahdollisuus kaikel-
la tavalla. 

Elinkeinon rattaiden pyöri-
mässä pitämiseksi on meidän 
kaikkien muistettava antaa ai-
kaa myös itsellemme ja lähei-
sillemme, jotka arjessa meitä 
tukevat ja auttavat. Joulu an-
taa siihen loistavat puitteet. 
Suunnatkaamme siis katseem-

me eteenpäin kohti joulun ajan 
rauhoittumisen aikaa ja uuden 
vuoden tulevia tuulia.

MINULLE joulu on yhdessä-
olon aikaa perheen parissa. Täl-
löin tapahtuu irrottautuminen 
arjen hektisyydestä yhteisellä 
olemisella. Se rakentaa ja vah-
vistaa kohtaamaan uusia tule-
via haasteita arjessa. 

Uusien haasteiden ja yhteis-
työkumppaneiden pariin aja-
tukseni ovat suunnanneet jo 
elokuun lopusta lähtien, kun 
minut valittiin Kangasniemen 
kunnanjohtajan tehtävään. 
Syksy on ollut minulle kuntaan 
tutustumisen aikaa ja pikkuhil-
jaa uusien ihmisten kohtaamis-
ta ja verkostoitumista. 

Elinkeinotoimen kanssa en-
simmäinen tapaaminen toteu-
tui lokakuun lopussa, kun ta-
pasin Kangasniemen Yrittäjien 
puheenjohtajan Matti Tullan. 
Tapaamisen tiimoilta vaihdet-
tiin ajatuksia muun muassa sii-
tä, miten Kangasniemen elin-
keino- ja yritystoiminta tulee 
minulle tutuksi. Tiedossa on 
siis paljon hienoja kohtaamisia 
paikallisen elinkeinon edusta-
jien ja yrittäjien kanssa, unoh-
tamatta asukkaita ja kolmat-
ta sektoria.

VUODEN vaihde on osin myös 
historiallinen. Kangasniemen 
pitkäaikainen ja kuntaa menes-
tyksekkäästi johtanut kunnan-
johtaja Pekka Toivonen siir-
tyy ”oloneuvokseksi” ja kunta 
saa johtajakseen ensimmäistä 
kertaa naisen. 

Tulevan kunnanjohtajamme Johanna Luukkosen tervehdys.

Toivotan Pekalle antoisia ja 
erittäin mukavia eläkepäiviä. 
Häneltä jää minulle jatketta-
vaksi hyvä yhteistyökulttuuri, 
erilaisten verkostojen kanssa. 
Siitä on hyvä jatkaa. 

Kangasniemi - se on se paik-
ka, jossa on hyvä tekemisen 
meininki, hyvä asua ja yrittää. 
Kunnasta ulospäin näyttäytyvä 
positiivinen vire on elinkeinolle 
mahdollisuus. Pidetään se mei-
dän mahdollisuutena menestyä 
tulevaisuudessakin ja suunna-
taan katseemme positiivisesti 
tulevaan vuoteen.

Sydämessä pienessä,
asuu joulun taika.
Pysähdy siis hetkeksi,
nyt on juhlan aika.

Jouluillan hämärässä,
kynttilä on syttymässä.
Lämmin liekki toivottaa
joulunaikaa rauhaisaa.

Hiljaisuutta kuulostele,
lepää, syö ja nautiskele.
Rauhaisa on mieli,
kun alkaa Vuosi Uusi.

Lämmintä ja levollista  
joulun aikaa sekä myötä-
tuulta vuodelle 2015!

Toivoo Johanna Luukkonen

Kangasniemi 
– se on se paik-
ka, jossa on 
hyvä tekemi-
sen meininki.
- Johanna Luukkonen -

• Omakoti- ja huvilarakentaminen
• Massiiviset ruokailupöydät
• Keittiökalusteet, vanhan oloiset
    - pellavaöljykäsiteltynä, pellavavahasävytteisinä

Hannu Pynnönen, 0400 318 350
www.hannupynnonen.net

Tmi Hannu Pynnönen
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Kotiin, toimistoon!

Emme selviä 
tulevista haas-
teista ilman in-
tohimoa, asen-
netta ja niin 
tärkeää iloa 
elämää koh-
taan.
- Johanna Luukkonen -

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

KAUTTAMME SUOMEN KIVIVALMISTE OY:N 
LAADUKKAAT MUISTOKIVET.

1930-luvulle saakka perinteet omaava Suomen Kivivalmiste Oy 
käyttää kivien raaka-aineena kaikkia kotimaisia kivilaatuja. Oma, 
ammattitaitoinen louhinta, jalostus ja kaiverrus luovat perustan 

laadulle ja hyvälle palvelulle. Perinteisten hautakivimallien lisäksi 
valmistetaan myös erikoisosaamista vaativia yksilöllisiä muotokiviä.

Hautakivet toimitetaan paikalleen asennettuna ja ne ovat 
vakuutettuja ilkivallan varalle. Lisätietoja: www.suomenkivivalmiste.fi  

Kangasniemen tuleva kunnanjohtaja Johanna Luukkonen  
on ylpeä kunnan hyvästä maineesta.

RUNSAS VALIKOIMA 
TALVEN TOPPA-ASUJA!

puulasport.fi 

ICE PEAK 
TIARA

24,90 
HALTI KUUHA
TEKNINEN PAITA 
MIEHILLE

(ovh. 49,90) 99,-
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Kangasniemen Paras Asiakaspalvelija 
-kilpailussa kolmoisvoitto
Kangasniemellä on runsaasti hyviä asiakaspalvelijoita, se on nyt todistettu!  
Kilpailun voitto jakaantui kolmelle henkilölle ja ääniä sai yli 100 eri henkilöä. 
KANGASNIEMEN Yrittäjät 
ry herätti viime kesänä henkiin 
Kangasniemen Paras Asiakas-
palvelija -äänestyksen vuosien 
tauon jälkeen. Kisan myötä yh-
distys toivoi kaikkien asiakkai-
ta työssään kohtaavien panos-
tavan entistäkin enemmän hy-
vään palveluun. 

Omaa suosikkiaan sai ää-
nestää yrityksissä jaossa olleilla 
kupongeilla tai sähköisesti ne-
tin kautta. Äänestys käynnistyi 
kesäkuussa ja jatkui syyskuun 
loppuun saakka.  

Jaakko Pietarinen Tiina Puttonen

Kisassa annettiin 330 hy-
väksyttyä ääntä. Äänet jakaan-
tuivat yli 100:lle eri henkilölle. 

KISAN voitto jakaantui kol-
melle  asiakaspalvel i jal le: 
Jaakko Pietariselle, Tii-
na Puttoselle ja Mika Pyn-
nöselle. Palkintonsa he saa-
vat lauantaina 29.11. järjestet-
tävässä Kangasniemen Joulun 
avaus -tilaisuudessa kunnan-
talolla. 

Mika Pynnöstä äänestäjät 
luonnehtivat erittäin kohteli-

aaksi, rennoksi, ripeäksi, ko-
meaksi ja kaikin puolin täy-
delliseksi asiakaspalvelijak-
si. Äänestyslomakkeissa kiitel-
tiin myös Pynnösen tietämystä 
huoltoaseman tuotteista. 

Tiina Puttosen äänestäjät 
kertoivat hänen olevan ystä-
vällinen, avulias, kohtelias ja 
reipas. 

Jaakko Pietarista kiiteltiin 
muun muassa siitä, että hän te-
kee sen, minkä lupaa. Eräässä 
kommentissa mainittiin Pieta-
risen olevan ”Niin hyvä asiakas-

palvelija, ettei oikein sanotuksi 
saa”. Myös Pietarisen avuliai-
suus ja asiantuntevuus omassa 
työssään sai kiitosta. 

KANGASNIEMEN  Paras 
Asiakaspalvelija -äänestys jär-
jestetään jälleen ensi kesänä. 

KYSYMYKSET VOITTAJILLE
1. Tehtävänimikkeesi ja toimenkuvasi
2. Työtaustat – kuinka kauan olet ollut  
    nykyisessä ammatissasi? Mitä teit ennen 
    sitä?
3. Koulutustaustat
4. Vapaa-ajan harrastuksesi
5. Millainen asiakaspalvelija olet omasta 
    mielestäsi? Mihin asioihin pyrit kiinnit-
    tämään huomiota asiakaspalvelussasi?
6. Millaista palvelua haluaisit itse saada?

1. Myyjä. Työhön kuuluu hom-
mia laidasta laitaan, myyntitöi-
tä, toimituksia, tilauksia, mitä 
milloinkin tarvitaan.
2. Olen ollut Ykköskoneella 
nyt reilut 7 vuotta. Sitä ennen 
olin Puulantorin kassalla ja kä-
vin siinä välissä armeijan.
3. Ylioppilas ja merkonomi.
4. Vapaa-ajan täyttävät lä-

1.  Kioskikauppias. Työhön 
kuuluu asiakaspalvelua ja 
myyntityötä, olen vastuussa 
koko kioskin toiminnasta.
2. Viisi vuotta tuli syksyllä täy-
teen. Sitä ennen olin 17 vuotta 
ravintola-alalla, työskentelin 
Jyväskylässä esimiestehtävissä 
ravintola- ja vuoropäällikkönä.
3. Restonomi AMK, kauppias-
koulutus.
4. Syksyllä tykkään keräillä 
marjoja ja sieniä. Luen myös 
paljon kaikkina vuodenaikoi-

1.  Huoltoasematyöntekijä. 
Toimenkuvaani kuuluvat kas-
satyöskentely, a’la carte-ruoki-
en/pikaruokien valmistus, eri-
laisten tilausten tekeminen/
antaminen ja muut monipuo-
liset huoltoasematyöt.
2. Olen ollut Shellin väreissä 
kesästä 2006 lähtien, jolloin 
aloitin kesätyöntekijänä. Va-
kituisena aloitin vuonna 2012. 
Ensimmäinen kesätyöpaikkani 
oli tien toisella puolella Teboi-
lilla 2005 ja 2006. 
3. Ylioppilastutkinto 2010 ja 

Jaakko Pietarinen, 
Kangasniemen Ykköskone

Mika Pynnönen,  
Shell Kangasniemi

Tiina Puttonen, 
R-kioski Tiina Puttonen Tmi 

hinnä jääkiekko ja jalkapallo. 
Pelaan molempia KaPa-51:n 
edustusjoukkueessa.
5. Pyrin olemaan ystävälli-
nen, auttavainen ja ottamaan 
asiakkaan tarpeet huomioon. 
Jos asiakas uskaltaa tulla kysy-
mään apua ongelmatilanteissa 
ja tulee mielellään uudelleen 
ostoksille niin olen onnistunut 

na, lähinnä kotimaista kauno-
kirjallisuutta. Vuorotyö rajoit-
taa harrastuksia, en välttämät-
tä pääsisi mihinkään tiettyyn 
aikaan olevaan juttuun mukaan 
ja työn lisäksi perheenäitinä 
touhua riittää vapaa-ajallakin.
5. Jokainen asiakas on tärkeä, 
ei ole olemassa jakoa hyviin ja 
huonoihin asiakkaisiin. Työs-
säni on paljon asiakaskohtaa-
misia, joskus useita satoja päi-
vässä monipuolisen asiakas-
kunnan kanssa ja minulle on 

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauk-
sen perustutkinto 2012, liikun-
nanohjaus pääpainona.
4. Vapaa-ajalla harrastan mo-
nipuolisesti erilaisia pallopele-
jä vuodenaikaan katsomatta. 
Kuntosalilla käyminen on ollut 
monta vuotta mieleinen stres-
sin purkaja.
5. Asiakaspalvelijana olen 
mielestäni rento, mukava, ti-
lannetajuinen ja auttavainen. 
Aika lailla oma itseni siis. Työ-
vuorollani pyrin kiinnittämään 
huomiota siihen, että asiakas 

työssäni.
6. Iloista, vilpitöntä ja ammat-
titaitoista palvelua, jossa ei pu-
huta ihan puuta heinää. Kaiken 
tiedon ei tarvitse asiakaspalve-
lijalla olla omassa päässä, mut-
ta tulee tietää mistä se tarvitta-
essa löytyy.

tärkeää, että jokainen heis-
tä kokee tulleensa palvelluksi 
vaikka kiirettä olisikin. Harmit-
taa jos joskus tuntuu siltä, ettei 
asiakas lähtiessään ollut ihan 
tyytyväinen.
6. Niin klisee kun se onkin, 
niin pitää hymyillä: jos asiakas-
palvelijan naama on nyrpeänä 
niin en koe tulleeni palvelluksi 
tai arvostetuksi. On tärkeää, et-
tä asia tulee hoidetuksi vaikka 
sitä etsittyä tuotetta ei juuri sii-
tä kaupasta löytyisikään.

saa odotuksiinsa vastaavaa pal-
velua. Asiakas on kuitenkin se 
tärkein! Jokainen ihminen on 
onneksi erilainen, joten jokai-
nen saa erityyppistä palvelua, 
ainakin minulta. Ihmislukutai-
to, kehonkielen lukeminen ja ti-
lannetaju ovat suuressa roolis-
sa asiakaspalvelussa.
6. Itse arvostan asiakaspalve-
lua, jossa on vähän pilkettä sil-
mäkulmassa, auttavaista, mu-
kavan rempseää mutta pysyy 
vielä ammattimaisena. Tilan-
netajuisuutta arvostan myös!

Mika Pynnönen

Äänestäjien kesken  
arvotun 50 euron  
lahjakortin voitti  

Pirjo Lahikainen!

Kangasniemen Yrittäjät ry onnittelee voittajia! 

ÄÄNESTYKSEN TOP 10: 1. Pietarinen Jaakko, Kangasniemen Ykköskone (23 ääntä),  Puttonen Tiina, R-Kioski Tiina Puttonen Tmi (23), 
Pynnönen Mika, Shell Kangasniemi (23), 4. Jalava Mari, Jalavilla (13), 5. Mäntynen Katja, Katjan Kulma (11), 6. Linnera Pirjo, K-Market  

Puulantori, (10), 7. Hokkanen Arja, Hiliman Puoti (9), Pirhonen Kristiina, PTA-Putki (9), 9. Hämäläinen Marjo, kirjasto (7), Laitinen Anni, 
AL-Fitness (7). Katso kaikkien vähintään kolme ääntä saaneiden nimet osoitteesta www.kangasniemenyrittajat.info! 
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Kangasniemen Paras Asiakaspalvelija 
-kilpailussa kolmoisvoitto

Jari-Pekka Koponen 
vieraili kevätkokouksessa.

Keväällä juhlittiin Vuoden Nuorta Yrittäjää Kakkaramäes-
sä. Joni Pietarinen keinussa työporukan ympäröimänä.

tärkeää, että jokainen heis-
tä kokee tulleensa palvelluksi 
vaikka kiirettä olisikin. Harmit-
taa jos joskus tuntuu siltä, ettei 
asiakas lähtiessään ollut ihan 
tyytyväinen.
6. Niin klisee kun se onkin, 
niin pitää hymyillä: jos asiakas-
palvelijan naama on nyrpeänä 
niin en koe tulleeni palvelluksi 
tai arvostetuksi. On tärkeää, et-
tä asia tulee hoidetuksi vaikka 
sitä etsittyä tuotetta ei juuri sii-
tä kaupasta löytyisikään.

saa odotuksiinsa vastaavaa pal-
velua. Asiakas on kuitenkin se 
tärkein! Jokainen ihminen on 
onneksi erilainen, joten jokai-
nen saa erityyppistä palvelua, 
ainakin minulta. Ihmislukutai-
to, kehonkielen lukeminen ja ti-
lannetaju ovat suuressa roolis-
sa asiakaspalvelussa.
6. Itse arvostan asiakaspalve-
lua, jossa on vähän pilkettä sil-
mäkulmassa, auttavaista, mu-
kavan rempseää mutta pysyy 
vielä ammattimaisena. Tilan-
netajuisuutta arvostan myös!

Toiminnantäyteinen 
vuosi lähestyy loppuaan
VUODEN lähestyessä päätös-
tään on aika luoda pieni katsa-
us menneeseen. Kangasniemen 
Yrittäjät ry on tänäkin vuonna 
toiminut aktiivisesti. 

Toiminta pyörähti käyntiin 
tammikuun lopussa hallituk-
sen järjestäytymiskokouksel-
la, jossa uusina jäseninä aloit-
tivat Tiina Puttonen, Maria 
Häkkinen ja Seppo Lappa-
lainen. Hallitus on kokoon-
tunut tänä vuonna jo kymme-
nen kertaa.

Kevään aikana yhdistys oli 
tukemassa kuudesluokkalais-
ten yrityskylävierailua ja koulu-
jen edustajien kanssa pidettiin 
palaveri yrittäjien ja koulun yh-
teistyömahdollisuuksista. 

Vuoden aikana on myös teh-
ty onnittelukäyntejä paikalli-
siin yrityksiin.

Yhdistyksen kevätkokous 
järjestettiin maaliskuun lopus-
sa Puulan Joutsenessa. Vierai-
namme olivat Suomen Yrittä-
jien varapuheenjohtaja Jari-
Pekka Koponen ja Etelä-Sa-
von Yrittäjien toimitusjohtaja 
Mirja Haavikko, jotka kertoi-
vat kokousväelle yrittäjäjärjes-
tön ajankohtaisia kuulumisia.

Kangasniemen Yrittäjät 
ry:n hallitus 2015
Puheenjohtaja: Matti Tulla,  

puh. 0400 655 692, matti.tulla@tulla.fi
Sihteeri: Jukka Siikonen,  

puh. 0400 651 301, jukka.siikonen@kangasniemi.fi
Muut hallituksen jäsenet: Anja Arkko,  

Maria Häkkinen, Petri Isotalus, Mari Jalava,  
Anni Laitinen, Jaana Laitinen, Seppo Lappalainen, 

Arto Pellinen, Joni Pietarinen, Tiina Puttonen,  
Nina Reinikainen ja Sirpa Sappinen

Uusi hallitus järjestäytyy tammikuussa 2015.  
Lisätietoja: www.kangasniemenyrittajat.info

PELHANE OY

UUDIS- JA REMONTTIKATOT
 Konesauma-, pelti-, huopa- ja tiilikatteet
TARVIKEMYYNTI
 Kattoturvatuotteet
 Sadevesijärjestelmät
 Konesaumarivien ajo
 Lukkoliitoskate Perenda (oma tuotanto)
VALTUUTETTU ENKOPUR - HUOLTOKORJAAJA
NOSTO- JA RAHTIPALVELU

PELHANE OY, HALLITIE 24, KANGASNIEMI
www.pelhane.fi
0400 - 606 618 ja 0400 - 402 561 

Nyt on aika vaihtaa vanhat portaat
uusiin Hovi-portaisiin!

Tutustu mallistoon

nettisivuillamme

ja pyydä tarjous!

Hovinikkarit Oy
Nikkarintie 3, Kangasniemi
Puh. 0207 191 700
info@hovinikkarit.fi 
www.hovinikkarit.fi 

f
Hovinikkarit

nyt myös 
Facebookissa!

Puh. 0400 485 360
klemolajukka@luukku.com

• maanrakennustyöt
• sorat
• kalliomurskeet
• kuljetukset
• pihasuunnittelut

• Pihapuiden poistot (käytössä kaikki menetelmät) 
• Pihakantojen jyrsinnät

• Risujen poisajot
TYÖSTÄMME KOTITALOUSVÄHENNYS!

Heikki Romo, puh. 0400 907 659

TYÖSTÄMME KOTITALOUSVÄHENNYS!TYÖSTÄMME KOTITALOUSVÄHENNYS!

Puunkorjuupalvelut
www.veljeksethokkanen.fi

PUULANKA
POLTTOPIIRUSTUSTAIDE
(mm. kellot, taulut, nimikyltit ym…)
OMPELUPALVELU
VERHOILU
BRODEERAUS
0400-991319 / PIIA ARKKO
puulanka.com   
facebook.com/Puulanka

Avoinna 
ark. 10-17,
la 10-13

Joulun 
ihanat lahjat 
ja muistamiset!

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

Meiltä myös neulelangat, 
matonkuteet ja jouluiset 
askartelutarvikkeet!

Tervetuloa 
ihastumaan!

PERINTEINEN HIERONTA • MOBILISOIVA HIERONTA 
• HERMORATAHIERONTA • VYÖHYKETERAPIA

JOULUKSI LAHJAKORTIT HIERONTAAN!
Puh. 040 713 3120 • Käyntiosoite: Levälahdentie 19

http://personal.inet.fi /yritys/kuntohoitaja

Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen

Keskustie 2  
015 431 404 

gastropub13.fi  

Löydät meidät  
Facebookista!

Gastro Pubissa tanssitaan:
LA 29.11. | PE 5.12.

ERE LESKISEN  
TANSSIORKESTERI 

Mukana myös: JUHA AHTILINNA
Avaamme klo 21 (alkuillasta yksityistilaisuus). Liput 5 €.

PS. Tilaa jouluruoat kotiisi Pitopalvelu Ambrosiasta! 

f
JOULULOUNAS  

PE 19.12. JA MA 22.12. 
Tilauksesta 

myös muina 

päivinä!

Kevään kohokohta oli Kak-
karamäessä 23. toukokuuta jär-
jestetyt Etelä-Savon Yrittäjien 
Suvikekkerit, joiden ohjelman 
parasta antia kangasniemeläis-
näkökulmasta oli Joni Pieta-
risen palkitseminen
Etelä-Savon Vuoden Nuore-
na Yrittäjänä. Suvikekkereillä 
esiintyi myös huikean hauska 
näyttelijä Ismo Apell. Tilai-
suuteen osallistui noin 150 hen-

kilöä eri puolilta Etelä-Savoa.

KANGASNIEMEN  Kesän 
avaus järjestettiin 7. kesäkuu-
ta uudistuneessa muodossa 
Rantatorilla. Kesäkuussa jär-
jestimme myös infotilaisuuden 
rakentamisen uusista velvoit-
teista. Infoa kuuntelemassa oli 
lähes 30 henkilöä.

Syyskuussa järjestimme yh-
teistyössä kunnan elinkeino-

toimen kanssa Yrittäjänpäivän 
aamukahvitilaisuuden Reis-
supannussa. Tilaisuudessa oli 
tiivis, mutta lämminhenkinen 
tunnelma. 

Kunnan ja yrittäjien yhtei-
nen toimielin Ideasinko ko-
koontui syyskuussa Salmelan 
leirikeskuksessa. Keskuste-
lun aiheina olivat muun muas-
sa koulurakentaminen ja Elin-
voimaa Kangasniemelle -hank-
keen tilanne.

Lokakuun puolivälissä mat-
kasimme Etelä-Savon Yrittäji-
en syyskokoukseen Juvalle, jos-
sa jännitimme, tuleeko Matti 
Tullasta ESY:n puheenjohta-
ja. Ei tullut, hän hävisi täpäräs-
ti Nina Rasolalle äänestyk-
sessä. 

Yhdistyksen syyskokous jär-
jestettiin 13. marraskuuta Kan-
gasniemen Juhla- ja Pitopalve-
lussa. Kokouksessa vierailivat 
Etelä-Savon Yrittäjien väistyvä 
puheenjohtaja Heikki Tynk-
kynen ja Kalskeen Hannu 
Tiusanen, joka piti puheen 
urheilusponsoroinnista ja vä-
litti kokousväelle hiihtäjätyttö-
jen videotervehdyksen.  

L o p p u s y k s y s t ä  k ä v i m -
me myös tervehtimässä tule-
vaa kunnanjohtajaa Johan-
na Luukkosta ja Matti Tulla 
osallistui Tampereella järjes-
tetyille Valtakunnallisille Yrit-
täjäpäiville.

Vaikka vuosi lähestyy loppu-
aan, on yhdistystoimintaa vie-
lä jäljellä. Tulevana viikonlop-
puna järjestämme yhteistyössä 
Kangasniemen kunnan kanssa 
Joulumyyjäiset ja Joulun ava-
uksen kunnantalolla sekä vie-
tämme hauskan illan yhdistyk-
sen pikkujoulujen merkeissä 
Gastro Pubissa. 

Ideat sinkoilivat syyskuussa Salmelassa.

Yrittäjien pikkujoulut la 29.11. 
Vielä ehdit mukaan, lue lisätiedot ja ilmoittau-

du pikaisesti: kangasniemenyrittajat.info

Tarjous voimassa ostaessasi 
normaalihintaiset kehykset. 

0€
Toinen 
linssi

tai 
TOISET LASIT 

KAUPAN PÄÄLLE!

OPTIIKKA JA KELLO
PUULAN

Otto Mannisen tie 1-3, Kangasniemi
Puh. (015) 433 220

Avoinna ma-pe 10-17
www.optiplusoptikko.fi 
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Keramiikkakellarista 
tuotteita arkeen ja juhlaan

 Jo 17 vuotta keraamikkona toiminut Katja Hepo-oja 
nauttii yhä työstään. Kuvassa aloitellaan jouluisten 

pikkuenkeleiden tekoa.

Keramiikkakellarin 
tuotevalikoimasta löytyy 

monenlaisia kauniita 
koriste-esineitä.

Keraamikko 
Katja Hepo-
oja tykästyi 
käsillä 
tekemiseen jo 
lapsena 
LUUSNIEMELLÄ sijaitseva 
Keramiikkakellari muutti Kan-
gasniemelle vuonna 2004 Kat-
ja ja Petri Hepo-ojan per-
heen mukana. Alun perin Ke-
ramiikkakellari aloitti toimin-
tansa Helsingissä vuonna 1997 
Katjan ja hänen opiskelukave-
rinsa Katriina Vilkmanin 
vetämänä. Yrityksen nimi juon-
tuu tuon ajan toimitiloista, jot-
ka sijaitsivat osittain kellarissa. 
Vuonna 2002 Keramiikkakel-
lari siirtyi kokonaan Katja He-
po-ojan nimiin Vilkmanin pää-
tettyä myydä osuutensa. Kan-
gasniemellä toimitilat remon-
toitiin entisen maatilan ulko-
rakennukseen. 

– Olemme tykänneet asua 
Kangasniemellä. Myös lapset 
ja koira viihtyvät hyvin. Nau-
timme tilasta ja ympäröiväs-
tä luonnosta ja kasvatamme 
omia kasviksia ja marjoja kesäi-
sin. Myös yhteisöllistä toimin-
taa täällä riittää, ja olemme tu-
tustuneet moniin mukaviin ih-
misiin, Katja Hepo-oja kertoo.

Hepo-oja on koulutuksel-
taan keramiikka-alan artenomi 
Kuopion Muotoiluakatemiasta. 
Työn ohessa hän suoritti tuote-
kehittäjän erikoisammattitut-
kinnon vuosi sitten.

– Jo lapsena kävin savikurs-
seilla ja tykästyin käsillä teke-
miseen, joten tälle alalle lähte-
minen tuntui luontevalta.

KERAMIIKKAKELLARIN 
tuotevalikoima on monipuo-

linen. Hyllyiltä löytyy niin ko-
riste-esineitä, kuten enkeleitä, 
tonttuja, pääsiäispupuja ja sei-
näreliefejä, kuin käytännölli-
sempiäkin tarvikkeita, esimer-
kiksi tarjoilukulhoja, samppan-
jalaseja, sirottimia ja saippua-
alustoja. Kehitteillä on muita-
kin astioita omalla muotoilulla 
ja koristelulla. Tämän vuoden 
uusia tuotteita ovat jouluiset 
jääkaappimagneetit, saunaton-
tut ja isot ylioppilas- ja rippi-
veistokset. 

– Joka vuosi kehitän jo-
tain uutta, ja jo olemassa ole-
via tuotteita uusilla väreillä ja 
koristeilla. Esimerkiksi kevääl-
lä on mukava tehdä värikkäi-
tä pääsiäistuotteita, Hepo-oja 

kertoo.
Tilaustöinä Keramiikkakel-

larista tilataan muun muas-
sa veistoksia ja kastemaljoja. 
Tuotteita saa pajamyymälän 
lisäksi myös verkkokaupasta 
ja jälleenmyyjiltä ympäri Suo-
men. Kangasniemellä Sinilila 
myy laajasti Keramiikkakella-
rin tuotteita ja muutaman ker-
ran vuodessa yrityksen löytää 
myös alan messuilta. 

– Joulu on aina kiireistä ai-
kaa tilausten suhteen, ja muut-
kin juhla-ajat kuten ylioppilas- 
ja rippijuhlat työllistävät. Suo-
situt rippilapsia ja ylioppilai-
ta kuvaavat veistokset ovatkin 
syntyneet asiakkaiden toiveis-
ta, kertoo Katja Hepo-oja.

KERAAMIKON töiden lisäksi 
Hepo-oja on lähes yrityksen pe-
rustamisesta lähtien opettanut 
taitojaan eteenpäin. Kangas-
niemellä Puulan Seutuopiston 
kautta järjestetyt, sekä aikui-
sille että lapsille pidetyt kera-
miikan peruskurssit ovat hyvin 
suosittuja. Nuorimmat mukana 
olevat lapset ovat kuusivuotiai-
ta ja perhekursseille osallistuu 
pienimpiäkin lapsia. Lähellä si-
jaitsevan Kakkaramäen kautta 
on tullut tilausryhmiä, ja kurs-
seja pidetään tilauksesta muu-
allakin kuin Keramiikkakella-
rin omalla pajalla.

– Osa keramiikan aikuis-
kurssilaisista on vasta-alkajia, 
osa on ollut mukana joka vuo-
si. Osallistujat ovat tykänneet 
kovasti, vaikka ovatkin joskus 
kurssille tullessaan sitä mieltä, 
etteivät osaa tehdä mitään. Al-
kuun päästyään he huomaavat-
kin, että savi on mukava mate-
riaali käsitellä, Katja Hepo-oja 
hymyilee. 

Tullan palvelevat perheyritykset

www.tulla.fi

Puhtaasti paikkakunnan parhaaksi! 
Lue lisää osoitteesta tulla.fi.

Meiltä myös kuljetukset, 
nosturityöt ym!Vastaanottoajat: 

ti klo 8-12, pe klo 13-17,
2.5.-30.9. myös la klo 8-12
Sepäntie 10, Kangasniemi
0400 655 692 (Matti Tulla), 

0400 678 243 (toimisto)

Käsintehdyt Tulitarina-kynttilät 
tuovat tunnelmaa kotiisi

 ympäri vuoden!
Tuula Tulla / Tulitarina

Keskustie 9, 51200 Kangasniemi
Puh. 0400 655 088

www.tulitarina.fi 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.

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

Lemmenkallio 

Joulu on aina 
kiireistä aikaa  
tilausten suh-
teen.
- Katja Hepo-oja -

Olemme tykän-
neet asua Kan-
gasniemellä. 
Myös lapset ja 
koira viihtyvät 
hyvin.
- Katja Hepo-oja -

Satamatie 6, puh. 0400 187 811

PTA-PUTKI OY • Avoinna ma–pe klo 7.00–15.30
Kirkkoniementie 15, KANGASNIEMI •  Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.fi 

f

HÖYDYNNÄ HANAKAT-LEHDEN
HUIPPUTARJOUKSET!

Lehden löydät myös nettisivuiltamme!

”Äkillisiinkin oireisiin 
apu Hanakoilta.”

Oras Optima 2790 
SUIHKUSETTI
Sis. suihkuletkun, suihkutangon, 
käsisuihkun pidikkeen, seinä-
kiinnikkeen, saippuatelineen 
sekä käsisuihkun, jossa kolme 
säätövaihtoehtoa.

Oras Optima 7140 
AMME- ja SUIHKUHANA
Termostaattihana, jossa juoksuputki 
ja Easy Grip -kahvat. Kahvassa helppo-
käyttöinen vaihdin ja lämmönsäädin. 
EcoFlow-virtaamasäädin.

77,-

179,-

Uutuus!

Uutuus!
ja Easy Grip -kahvat. Kahvassa helppo-
käyttöinen vaihdin ja lämmönsäädin. 
EcoFlow-virtaamasäädin.

179,-

Keramiikkakellari Oy
Katja Hepo-oja
Puh. 050 430 3693
Kermantie 51, 51460 Luusniemi
www.keramiikkakellari.� 

Pajamyymälä avoinna sopimuksen mukaan.

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 
KUKKIEN KOTIINKULJETUS!

Kauniit ja 
yksilölliset 
sidonnat 

ammattitaidolla!

Keskustie 4, 
puh. (015) 433 063, 
0400 715 346

SKY-kosmetologi ja jalkahoitaja Anja Arkko

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Kiitos kuluneesta vuodesta 2014!

Meiltä ihanat joululahjat!Meiltä ihanat joululahjat!
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www-sivustot 
graafiset palvelut ja  
painotuotteet
lehdet ja julkaisut ym.

Otto Mannisen tie 8
Puh. 040 507 2713
jaana.laitinen@janetti.fi
www.janetti.fi
Toimisto avoinna sopimuksen mukaan. 

MAINOSTOIMISTO

Yrittäjäper-
heen poika 
on koko elä-
mänsä saanut 
vinkkejä yri-
tyselämään. 

JARI Tantun lähes yhdeksän-
vuotinen työrupeama Reifer 
Oy:llä päättyi syyskuun loppu-
puolella, mutta mies ei jäänyt 
laakereilleen lepäämään. Oma 
yritys Tmi Jari Tanttu aloitti 
virallisesti toimintansa 3. päi-
vä lokakuuta.

– Oman yrityksen perusta-
minen on aina välillä pyörinyt 
mielessä vuosien varrella, mut-
ta nyt asia tuli ajankohtaisek-
si työsuhteen päätyttyä, Tant-
tu kertoo.

Jari Tanttu opiskeli insinöö-
riksi Mikkelin Ammattikorkea-
koulun kone- ja tuotantotek-
niikkalinjalla. Oma yritys tar-
joaa erilaisia metalli- ja raken-
nusalan palveluita, asennuksia 
ja korjauksia.

– Vähän sellainen jokapai-
kan höylä olen, sekatyömies. 
Toimialueena on Keski-Suo-
mi, nyt aluksi lähden tekemään 
kalusteasennuksia Jyväskylän 
Puustellille. 

UUDEN yrittäjän arki on ol-
lut kiireistä paperitöiden pa-
rissa. Alkutaipaleella apua on 
tarjonnut yrittäjäperhe: Tant-
tu on elänyt mukana yrittäjän 
arjessa koko elämänsä. Isän 
Pentti Tantun PT-Steel aloitti 
toimintansa jo vuonna 1984 ja 
veli Jukka Tantun pyörittä-
mä PuuStoori juhlii 10-vuotis-
taipalettaan ensi vuonna. Myös 
äiti Marjo Tanttu on yritys-
ten toiminnassa mukana hoi-
taen kirjanpitoa ja muita pa-
peritöitä.

– On se poika saanut esima-
kua siitä, millaiseen kusiais-
pesään päänsä tuli laittaneek-
si. Kaikenmaailman pykälien 
kanssa tämä homma tehdään 
välillä todella vaikeaksi, Pent-
ti-isä naurahtaa.

Perheen yrittäjätausta vai-

Jari Tanttu perusti  
rakennusalan sekatyöyrityksen

Oman yrityksen 
perustaminen 
on aina välillä 
pyörinyt mieles-
sä vuosien  
varrella.
- Jari Tanttu -

Tmi Jari Tanttu tarjoaa erilaisia metalli- ja rakennusalan palveluita,
asennuksia ja korjauksia.

Tantun yrittäjäperhe: vasemmalta Jari Tanttu, Marjo Tanttu, Jukka Tanttu ja Pentti Tanttu. 
Kuvassa mukana myös Wallu-koira.

kutti luonnollisesti myös Jari 
Tantun päätökseen.

– Aika paljon perhetausta 
vaikutti siihen, että perustin 
oman toiminimen enkä lähte-
nyt hakemaan hommia muu-
alta. Yhdeksän vuotta vieraan 
palveluksessa riitti, se puoli 
on nähty jo, ja Kangasniemel-
tä oman alan töitä olisi tuskin 
löytynyt. Koko elämäni ajalta 
olen tavallaan yrityselämään 
vinkkejä kerännyt, joten se tun-
tui hyvältä askeleelta, Tant-
tu miettii. 

PERHEYRITYKSET toimi-
vat kotipiirissä Synsiöllä. Ul-
kopuolisten töiden lisäksi isän 
PT-Steel ostaa uuden yrityk-
sen palveluita ruuhkahuippu-
jen helpottamiseksi. Alussa tär-
keimpänä tavoitteena on toi-
meentulon saaminen.

– Aikoinani yrittäjäkoulu-
tusta käydessäni kouluttaja sa-
noi, että aluksi tavoitteena on 
saada makkara leivän päälle, 
ja jos vuosien kuluessa pystyy 
sitä makkaramerkkiä paranta-
maan niin sitten sujuu hyvin, 
Pentti Tanttu muistelee.

Samoilla linjoilla on Jari-
poikakin.

– Toimeentulon saaminen 
on aluksi tärkeintä, katsotaan 
sitten mihin yritystoiminta joh-
taa. Ja jos isällä on iso homma, 
jossa tarvitaan toista käsiparia 
niin hyvä. Tulevaisuutta on vai-
kea alkaa kuitenkaan ennusta-
maan. Töitä saa kyllä tehdä, jot-
ta pysyy leivässä.

Tantun Katja-vaimo tekee 
tradenomin töitä Jyväskyläs-
sä ja perheen kolme poikaa, 
5-vuotias Kasper, 2,5-vuotias 
Konsta ja yksivuotias Aleksi 
käyvät päiväkodissa Kangas-
niemellä. 

– Pojat ovat sen verran pie-
niä ettei vielä ole suunnitelmis-
sa tehdä heistä perheyrityksen 
jatkajia, Tanttu naurahtaa. 

Aika paljon 
perhetaus-
ta vaikutti sii-
hen että perus-
tin oman toi-
minimen enkä 
lähtenyt hake-
maan hommia 
muualta.
- Jari Tanttu -

YRITTÄJÄ!
Olet lämpimästi 

tervetullut 
mukaan 

Kangasniemen 
Yrittäjät ry:n 
toimintaan,

liity 
jäseneksi!

Jäsenyys tuo paljon 
etuja tullessaan! 

Lisätietoja: www.
kangasniemenyrittajat.info

VÄSYTTÄÄKÖ? 
Onko Sinulla uniongelmia? 
Kokeile luonnonmukaista 
apua! Lisätietoja löydät 

nettisivuiltamme. 

www.tiedonportaat.fi  
info@tiedonportaat.fi ,
puh 040 7412328 
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ry 
www.myrakka.com

044 333 3318

Myräkkä ry  
toivottaa kaikille
HYVÄÄ JOULUA  

JA ONNELLISTA  
UUTTA VUOTTA! 

Kiitämme lämpimästi  
vuoden 2014  

tapahtumiemme  
talkooväkeä, yleisöä 

 ja yhteistyö- 
kumppaneita! 

Teollisuustie 1, puh. 040 835 2371

Kiviniementie 2, puh. (015) 431 683 PS. MEILTÄ MYÖS AUTON PESU HARJAKONEELLA!

• Öljynvaihtohuollot
• Määräaikaishuollot

• Ilmastointilaitehuollot
• Katsastuspalvelut

• Rengastyöt
• Vikakoodien luku ja nollaus

• Jarrujen testaukset
• Pakokaasutestit, bensiini

• Yleiset korjaustyöt

• Maittava lounas 
noutopöydästä joka päivä!

• A lá carte • Pizzat 
• Hampurilaiset

• Suolaiset ja makeat kahvileivät

JOULULOUNAS 
pe 19.12. ja la 20.12.

JOULUKAHVITUS 
ma 22.12.

TUO AUTOSI LUOTETTAVALLE
KORJAAMOLLE, KAIKKI MERKIT JA MALLIT!HELLI ITSEÄSI HERKULLISELLA RUOALLA!

Avoinna ark. klo 6-22, 
la 7-22, su 8-22

Joulun herkulliseen tunnelmaan kakut,  
perinteiset joulutortut, pikkuleivät jne.  

Teethän tilauksesi ajoissa!
Reissupannun väki toivottaa rauhallista joulua!

Puh. 040 505 0041, www.reissupannu.fi  

Palveleva asiantuntijaliike
Keskustie 2, KANGASNIEMI
Puh. (015) 433 000
Avoinna ark. klo 9-17, la klo 9-13

Kangasniemen

YKKÖSKONE

CMYK: C 0, M 100, Y 80, K 10 CMYK: C 0, M 0, Y 0, K 100

f

Kangasniemen 
Yrittäjät myös 
Facebookissa!
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Hiliman puodin ovi käy
joulun alla ahkerasti

KESKUSTIELLÄ sijaitseva 
Vavesaaren Tila Oy:n tehtaan-
myymälä Hiliman Puoti on pul-
lollaan luomu- ja lähiruokaa. 
Jouluinen herkkupuoti myy 
yrityksen omia tuotteita sekä 
lähialueen tuottajien valmista-
mia elintarvikkeita. Puodissa 
on myynnissä myös muita tun-
nelmallisia tuotteita kuten lyh-
tyjä ja kynttilöitä. Joulu on Tai-
na Laitisen luotsaaman Hili-
man Puodin kiireisin sesonki.

– Joulumyynti alkaa meil-
lä varsinaisesti itsenäisyyspäi-
vän jälkeen. Sitä ennen valmis-
tamme myyntituotteita muual-
le, Taina Laitinen kertoo.

Joulun aikaan Hiliman puo-
dista ostetaan tuotteita niin 
omaan käyttöön kuin lahjoik-
sikin. Vavesaaren tilan elin-
tarvikkeet ovat saaneet suosio- 
ta myös yritysten liikelahjoina. 
Tämän sesongin uutuutta lii-
kelahjasalkkua sekä lahjakore-
ja on myynnissä erilaisilla ko-
koonpanoilla.

Asiakkaiden kanssa voidaan 
myös sopia etukäteen, mitä 
tuotteita he haluavat salkkuun 
tai koriin koottavaksi. Lahja-
pakkauksiin voidaan liittää Va-
vesaaren tilan omien elintar-
vikkeiden ohella myös muiden 
valmistajien tuotteita, esimer-
kiksi kangasniemeläisen Tuo-
miojan tarhan valmistamia 
kynttilöitä.

– Toivomme ennakkotila-
uksia suuremmista lahjaeris-
tä, jotta voimme toimittaa ne 

sujuvasti ajallaan, Taina Laiti-
nen vinkkaa.

JOULUN  aikaan Hiliman 
Puodin asiakkaiden mukaan 
tarttuu muun muassa Vavesaa-
ren glögejä, marmeladeja ja 
hyytelöitä sekä leivonnaisia. 
Joulupöytään kinkun kaverik-
si Taina Laitinen suosittelee 
Vavesaaren konjakkisinappia 
ja viherherukkamarmeladia. 
Puodissa myydään myös Herk-
kujuustolan tuotteita, joiden 
kanssa juustotarjottimelle so-
veltuu mainiosti vaikkapa Va-
vesaaren raparperimarmeladi.

Puodin ympärivuotinen kes-
tosuosikki on ruisnäkkäri ja 
joulun aikaan myynnissä on 

myös itse valmistettuja ruis-
pipareita. Tämän kauden uu-
tuus on tyrnihyytelö, jota on 
tehty myyntiin viime kevääs-
tä lähtien. 

– Tyrnihyytelö on ollut to-
della tykätty tuote. Se käy mo-
neen: liharuuista leivontaan, 
Laitinen kertoo.

Terveellistä tyrniä on tarjol-
la myös marmeladimakeisissa 
sekä Vuoden Luomutuotteena 
palkitussa Vavesaaren tyrni-
myslissä. Laitinen kertoo tyr-
nin vitamiinien säilyvän hyvin 
läpi valmistusprosessin.

HILIMAN puodista voi os-
taa myös paikanpäällä leivot-
tua ruis-, hiiva- ja myslileipää. 

Jouluviikolla leipiä leivotaan 
maanantaina sekä tiistaina ja 
ne kannattaa tilata ennakkoon. 
Tilauksesta valmistetaan myös 
kuivia kakkuja.

Puodissa palvelee myös pie-
ni kahvila, jossa voi hengähtää 
ostosten lomassa jouluisesta 
tunnelmasta nauttien. 

Puoti  on jouluun saak-
ka avoinna maanantaista lau-
antaihin ja vielä aatonaatto-
na palvellaan normaalein au-
kioloajoin. Joulusta alkaa an-
saittu lepotauko ja Hiliman 
Puoti on suljettu tammikuun 
loppuun saakka. Helmikuus-
ta pääsiäiseen asti puodin ovet 
ovat avoinna torstaista lauan-
taihin. 

Joulu on Vavesaaren Hiliman Puodin kiireisin sesonki.

www.tmnet.fi
VERTAILU

Meiltä renkaat joka lähtöön, 
tervetuloa edullisille 

rengasostoksille!

Teollisuustie 9, 51200 Kangasniemi
Puh. 045 887 9011

Avoinna ark. 7-17, la 7-12 
www.kangasniemenkumikorjaamo.fi 

Etsimme kohteelle ostajan ja 
hoidamme kaupanteon puolestasi. 
Meillä on vahva paikallistuntemus 
ja tehokkaat markkinointikanavat. 
Ota yhteyttä, tehdään 
hyvät kaupat!

Oletko myymässä 
kiinteistöä tai tonttia?
PARHAAN AVUN 
SAAT PAIKALLISILTA
AMMATTILAISILTA!

Kangasniemen Kiinteistönvälitys ja
Isännöintipalvelu LKV Oy [A]
Keskustie 4, 51200 Kangasniemi
Puh. 020 763 9440 (vaihde), 
020 763 9442 (Jouko Ursin),
020 763 9443 (Timo Palvimo)
Avoinna ark. 
klo 8.30-16.00

Välityspalkkio alk. 4,5 % 
tai minimipalkkio 2480 €  
tai sopimuksen mukaan. 
Alv. 24 % sis. hintoihin.

Asuntojen, kiinteistö-
jen ja tonttien välitys
Arvioinnit
Kauppakirjojen 
laadinta
Julkinen kaupan-
vahvistus

Toimipisteemme 
palvelee 
monipuolisesti:

Vavesaaren maittavia ruisnäkkäreitä ja marmeladeja on mukava antaa lahjaksi.

Taina Laitinen, Tuula Pratskin ja Arja Hokkanen palvelevat Hiliman Puodin asiakkaita iloisella asenteella.

Puulan Putki

Keskustie 18, Kangasniemi | Puh. 0400 151 693, 050 411 7164
www.lvineuvonen.com
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VUODEN

NIBETURVANIBE LÄMPÖPUMPPU –
KODIN LÄMMITYSNERO! www.nibe.fi

Säästä jopa 

80%
lämmitys-
kuluissa

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmitysratkaisusta.

Meiltä kaikki lvi-alan 
työt uudis- ja 
saneerauskohteisiin!

• MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT 
• PUU-, HAKE- JA PELLETTILÄMMITYKSET

• SYÖPYMÄTTÖMÄT KOMPOSIITTI- JA HST-PUTKISTOT 
• TARVIKEMYYNTI

              ovimallit                www.hahle.com         

kun laatu ratkaisee, ovet Sinulle valmistaa  

51200 Kangasniemi
kysy lähimmältä jälleenmyyjältäsi 

Tunnelmallinen  
Hokan joulutori 

Hokan kylätorilla la 13.12. klo 15-17 
(Hokantien ja Kinttuniementien risteys)     TERVETULOA!

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

Tilavia paritaloja Simolan alueelle!
Lue lisää nettisivuiltamme!

RAKENNUS- JA PELTITÖIDEN 
AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI! 

Ota yhteyttä!

RPJP KIERRÄTTÄÄ:
Ovia, ikkunoita, pieniä eriä monenlaisia 
rakennusmateriaaleja jopa maksutta, 

kysy lisätietoja!

JONI PIETARINEN
ETELÄ-SAVON 

VUODEN 
NUORI YRITTÄJÄ 

2014!


