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Pidetään
vesistöt
puhtaina!

JÄTEVESILIITE

17.1.2019 | Kangasniemen Vapaa-ajan asuntoprojektin infopaketti jätevesien käsittelystä

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien
saneerauksen määräaika lähestyy
Jätevesiuudistus on Kangasniemen vapaa-ajanasuntoprojektin vuoden 2019 kärkiteema.
KANGASNIEMEN Yrittäjät
ry:n ja Kangasniemen kunnan organisoima vapaa-ajan
asuntoprojekti on ottanut tämän vuoden kärkiteemaksi haja-asutusalueen jätevesiuudistuksen. Projektin tiimoilta tarjotaan neuvoja järjestelmien saattamiseksi lain
vaatimalle tasolle määräaikaan 31.10.2019 mennessä.
Kaikkia haja-asutusalueen
kiinteistöjä lokakuun lopun
määräaika ei suinkaan kosketa, vaan uudistustoimenpiteet tulevat eteen esimerkiksi
vasta, kun tehdään luvitusta
vaativia rakennustöitä.
Toivomme, että tämä infopaketti antaa lukijoille hyviä
toimintaohjeita jätevesiuudistukseen liittyen ja vastaa
mielessä mahdollisesti pyöriviin kysymyksiin.

Ohjeita ja neuvoja on tarjolla myös muun muassa
OMAVESI-hankkeen kautta.
Lue lisätietoja hankkeesta liitteen sivulta 2.
KANGASNIEMEN vapaaajanasuntoprojektin tavoitteena on paitsi tarjota apua
jätevesiuudistukseen ja muuhunkin rakentamiseen sekä
remontointiin liittyen, myös
ohjata paikallisten palvelujen käyttöön.
Kangasniemellä on runsain määrin yrityksiä, jotka
tarjoavat laadukasta ja luotettavaa palvelua. Jätäthän
eurot Kangasniemelle – näin
turvaat omalta osaltasi paikkakunnan monipuolisten palvelujen säilymistä!
Paikallisiin palveluntarjoajiin voit tutustua myös yrit-

Viimeistenkin
on nyt aika
tarkastaa,
onko kiinteistön
jätevesijärjestelmä
vaatimusten
mukainen.
Sivu 2

täjäyhdistyksen ja kunnan
järjestämillä Kangasniemen
Talvimessuilla, jonne odotamme runsaasti näytteilleasettajia. Myös vapaa-ajanasuntoprojektilla on oma osastonsa
maaliskuun 9. päivänä järjestettävillä messuilla – tule juttusille! Lisätietoja tapahtumasta liitteen sivulla 4.
Liitteen viimeiseltä sivulta
löydät myös listauksen kangasniemeläisistä jätevesijärjestelmien suunnittelijoista,
myyjistä ja rakentajista, jotka ovat antaneet meille luvan
julkaista tietonsa. Varaa töillesi tekijät pikaisesti, älä jätä
viime tinkaan!
Teksti: Kangasniemen
vapaa-ajanasuntoprojekti /
Jaana Laitinen
Kuvat: Seppo Lappalainen

Luonto kiittää puhtaista vesistä!

Toimiva jätevesijärjestelmä
hyödyttää niin
kiinteistöä kuin
ympäristöäkin.
Sivu 3

Käytäthän paikallisten
yritysten palveluja!
Kangasniemeläisiä jätevesijärjestelmien suunnittelijoita,
myyjiä ja rakentajia
Sivu 4

Lehden julkaisija: Kangasniemen Yrittäjät ry:n ja Kangasniemen kunnan organisoima Kangasniemen vapaa-ajanasuntoprojekti
Taitto: JaNetti | Painopaikka: Länsi-Savon Lehtipaino | Yhteistyössä: Kangasniemen Kunnallislehti
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Tiedätkö täyttääkö kiinteistösi
jätevesijärjestelmä vaatimukset?

Viimeistenkin
on nyt aika tarkastaa onko
kiinteistön jätevesijärjestelmä
vaatimusten
mukainen.

ENSIMMÄINEN kaikkia viemäriverkon ulkopuolella olevia kiinteistöjä koskeva jätevesiasetus annettiin 15 vuotta sitten. Asia herätti paljon
keskustelua ja siihen liittyi
epäterveitäkin ilmiöitä. Sittemmin saneerausajankohtaa koskevia määräaikoja on
muutettu kahteen kertaan.
– Nyt näyttää siltä, että
keskustelu on vaimentunut
ja asetus on saanut lopullisen muotonsa. Siksi nyt on
viimeistenkin aika tarkistaa,
mikä on oman jätevesijärjestelmän kunto ja mitä siltä
vaaditaan, kehottaa ympäristötarkastaja Jouni Lintunen.
Lintusen mukaan saneerausta tarvitaan muun muassa
sellaisille järjestelmille, joihin
johdetaan wc-vesiä, ja joita
ei käsitellä muutoin kuin saostuskaivojen läpi johtamalla. Kuivakäymälöihin ei kohdistu uusia vaatimuksia, kuten ei myöskään vähäisien
eli kantovesien käsittelylle.
Automaattiset ikävapautukset ovat edelleen voimassa ja
kiinteistön omistajalla on velvollisuus selvittää jätevesijärjestelmänsä kunto ja rakenne.

Tarvitaanko kiinteistölläsi jätevesiremonttia?
Ota meihin yhteyttä! Saman katon alta:

• LAADUKKAAT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
• JÄRJESTELMIEN ASENNUSTYÖT
Esimerkkejä järjestelmistä:

taa jotakin, Jouni Lintunen
kertoo.
LINTUSEN mukaan ihmiset ovat pääsääntöisesti hyvin tietoisia tulevasta jätevesiuudistuksesta. Kangasniemen alueella jätevesijärjestelmiä on tarkasteltu muutaman vuoden ajan pyörineiden
kiinteistökartoitusten yhteydessä.

Biolan Harmaavesisuodatin 70

Biolan Harmaavesisuodatin Basic

Biolan harmaavesisuodatin light

HUOM! Meiltä myös maan päälle asennettavat järjestelmät ja kuivakäymälät!
Wavin Labko LOKA
5400 l umpisäiliö

”Uuden asetuksen periaatteet
tuntuvat olevan
kuntalaisilla hyvin selvillä.”
Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen muistuttaa, että
jätevesiselvitys tulisi löytyä jokaiselta kunnalliseen
verkkoon kuulumattomalta kiinteistöltä.
JÄTEVESISELVITYS kertoo,
mikä kiinteistön nykyinen
jätevedenkäsittelyjärjestelmä on, ja sen avulla voidaan
myös arvioida järjestelmän
uudistustarvetta. Jätevesiselvitys tulee olla tehtynä jokaisella kunnallisen viemäriverkon ulkopuolella sijaitsevalla
kiinteistöllä.
– Selvitys on netistä löytyvä, itse täytettävä lomake, jonka täyttämiseen ei tarvita esimerkiksi suunnittelijan apua.
Sitten kun kiinteistöllä tulee ajankohtaiseksi remontin
suunnittelu, tulee jätevesiselvitys kaivaa esiin, muuten sitä
voi säilyttää vaikka pöytälaatikossa, Lintunen ohjeistaa.

MIKÄLI oman järjestelmän
riittävyys mietityttää, neuvoja voi kysellä esimerkiksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen hallinnoiman OMAVESI-hankkeen kautta. OMAVESI tarjoaa maksutonta jätevesineuvontaa Etelä-Savon
alueella ainakin huhtikuun
2019 loppuun asti.
– Tavoitteena on tarjota
neuvontaa siirtymäajan loppuun. Vaikka viime kädessä päätökset jätevesijärjestelmän kelpoisuudesta tekee viranomainen, voi OMAVESI-hankkeelta saada puolueetonta neuvontaa ja apua
siihen, tulisiko omassa jätevesijärjestelmässä muut-

Jouni Lintunen
- Kartoitusten mukaan ainakaan rantavyöhykkeellä ei
hirveän paljon ole kiinteistöjä, joissa korjauksia jätevesijärjestelmiin tarvitsisi tehdä.
Uuden asetuksen periaatteet
tuntuvat olevan kuntalaisilla
hyvin selvillä ja tietoa on saatavilla paljon. Toki yksityiskohdista on tullut jonkin verran kyselyitä.

Wavin BioRami 500
harmaavesipuhdistamo

PTA-PUTKI
OY
Asematie 1, Kangasniemi
Puh. 040 480 5328
www.pta-putki.fi
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Ota yhteyttä,
autamme Sinua
löytämään
toimivimman
ratkaisun!
Meiltä myös
Matkahuollon
pakettipalvelut!

Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja
Jouni Lintunen
puh. 040 573 6255
jouni.lintunen@mikkeli.ﬁ
Teksti: Tiia Pauninsalo
ja Jouni Lintunen
Kuva: Tiia Pauninsalo

OMAVESI-hanke: Jätevesineuvoja Päivi Karhunen, puh. 050 311 7135, paivi.karhunen@mikkeli.ﬁ

www.mikkeli.ﬁ/sisalto/palvelut/ymparisto/ymparistonsuojelu/haja-asutuksen-jatevedet/omavesi-hanke

Mikä on Kangasniemen
vapaa-ajanasuntoprojekti?
LÄHES kaksi vuotta sitten
startannut vapaa-ajanasuntoprojekti on Kangasniemen
Yrittäjien ja kunnan yhteistyössä toteuttama hanke,
jonka tavoitteena on saada
vapaa-ajanasukkaat ja palveluntarjoajat kohtaamaan.
Projektin tiimoilta on
tehty katselmuksia vapaaajanasuntoihin ja jaettu tietoa uutiskirjeiden ja tapahtumien avulla. Myös keväällä 2018 ensimmäisen kerran
järjestetyt Talvimessut tarjosivat kävijöille vinkkejä
paikallisista palveluista, ja
tapahtuma saa tänä vuonna jatkoa. Vapaa-ajanasuntoprojektia on esitelty laajemminkin, esimerkiksi Helsingin jokavuotisilla Oma
Mökki-messuilla.
Projektista on saatu pal-

Vapaa-ajanasuntoprojekti on antanut alkusysäyksen jo
monenlaisiin remontti- ja uudistustoimenpiteisiin. Kuvassa
laituri, joka ilmestyi pikatoimituksena mökin rantaan.
jon hyvää palautetta, ja sen
avulla on jo tehty monia
konkreettisia parannustöitä
vapaa-ajanasunnoilla.
KANGASNIEMELLÄ on
kaikkiaan noin 3800 kesä-

mökkiä, ja kevättalvella 2017
vapaa-ajanasukkaille toteutettu kysely paljasti laajalti erilaisia palvelu- ja kunnostustarpeita. Kysyntää oli
myös erilaisille mökkitalkkaripalveluille.

Lisätietoja vapaa-ajanasuntoprojektista:

Vuonna 2019 vapaa-ajanasuntoprojektin kärkenä on
haja-asutusalueen jätevesiuudistus. Tavoitteena on
auttaa Kangasniemen vapaa-ajanasukkaita saattamaan kiinteistöjensä jätevesien käsittely määräajassa lain vaatimalle tasolle, sekä kannustaa heitä käyttämään paikkakunnan omien
yritysten palveluita.
Koko projektin ajan tarjotun Mökkitohtoripalvelun
kautta vapaa-ajanasunnolle
voi tilata asiantuntijan kartoituskäynnille sekä jätevesiuudistukseen liittyen että
muiden rakennus- ja saneeraustöiden tiimoilta.
Teksti: Tiia Pauninsalo
Kuva: Seppo Lappalainen

Kangasniemen Yrittäjät ry, projektivastaava Seppo Lappalainen | Puh. 0400 570 557 | seppo.lappalainen(a)seponkonttori.ﬁ
www.kangasniemenyrittajat.info/mokkiprojekti (Huom! Tilaa projektin uutiskirje nettisivuilta!)

Uutuu
s

Luotettavat ja
turvalliset ratkaisut
JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

Kysy lisätietoja!

ROTOMON OY | Hallitie 26, Kangasniemi
Puh. 0440 343 350, 0443 544 084
rotomon@rotomon.fi | rotomon.fi |

KUVAKIOSKISTA
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Älä jätä viime tinkaan!

TOIMISTOTARVIKKEET, mm.
• paperit • tulostusvärit
• kansiot • merkkauskynät
DIGIKUVAT heti paperille
A2-kokoon saakka!
VALOKUVAUKSET
PASSIKUVAT suoraan poliisille!

Jätevesisuunnitelma ja remontti kannattaa
teettää ajoissa.
Toimiva jätevesijärjestelmä
hyödyttää niin
kiinteistöä
kuin ympäristöäkin.

MA-PE
9-16,
muina
aikoina
sopim.
mukaan

AP-SYSTEMS
Asematie 6, 0400 844 923

REMONTTI- ja
RAKENNUSTYÖT
Jätä

ammattilaisten hoidettavaksi!

Ota yhteyttä ja kerro, kuinka voimme auttaa?
Merkkaa kalenteriin:
HYVÄN MIELEN
TAPAHTUMA
Tehomet Areenalla
la 6.4. klo 11 alk.

Rakennustarkastaja Rauno Kuokkanen kannustaa teettämään jätevesisuunnitelman
hyvissä ajoin ja hoitamaan lupa-asiat kuntoon ajoissa ennen remonttiin ryhtymistä.
suunnittelukokemusta. Jätevesisuunnitelmassa on otettava huomioon esimerkiksi mitoitukset, maaperäselvitykset, puhdasvesikaivot ja kyseiselle kiinteistölle sopivin
jätevesiratkaisu.
– Oikean jätevesijärjestelmän valinta ei ole vain kiinteistökohtainen asia, vaan
naapureiden etu on otettava
myös huomioon, Kuokkanen
muistuttaa.
Kuokkasen mukaan toimivasta jätevesijärjestelmästä
on muutakin hyötyä kuin lakipykälien täyttäminen.

”Tottakai ympäristö ja lähivedet
hyötyvät myös
merkittävästi.”
Rauno Kuokkanen

Toimintaohjeet
pähkinänkuoressa

– Kiinteistön arvolle ja laadulle on ehdottomasti merkitystä sillä, että näistä asioista
on huolehdittu. Jos kiinteistö
myydään, ostajan ensimmäisten kysymysten joukossa on
usein se, ovatko jätevesiasiat kunnossa. Ja tottakai ympäristö ja lähivedet hyötyvät
myös merkittävästi.
MIKÄLI jätevesijärjestelmän
remontti lokakuun loppuun
mennessä vaaditaan, kannustaa Rauno Kuokkanen teettämään sen ajoissa. Myös talviaikana asioita voi edistää.
– Kyselyitä ei rakennusvalvonnan suuntaan ole vielä kovinkaan paljon tullut. Uudessa asetuksessa päivämääriä
on siirretty useaan kertaan, ja
moni voi ajatella saattavansa
asiat ajantasalle viime tingassa, mutta kannattaa muistaa,
että Kangasniemeltä löytyvi-

en pätevien suunnittelijoiden
ja urakoitsijoiden määrä on
rajallinen. Suunnitelma kannattaa teettää hyvissä ajoin
ja hoitaa lupa-asiat kuntoon
ajoissa ennen remonttiin ryhtymistä.
Jätevesijärjestelmän rakentamiseen vaaditaan toimenpidelupa. Uudemmissa,
vuoden 2004 jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä jätevesien käsittely on ratkaistu
jo rakennusluvan yhteydessä.
Mu u to k s e n myö tä l a kiin ei tule muutoksia poikkeusperusteiden, kuten ikävapautuksen ja erityisen vähäisen ympäristökuormituksen osalta.
Teksti ja kuva:
Tiia Pauninsalo

Teksti ja kuva:
Seppo Lappalainen

Jätevesisääntelyn uudistus
EI KOSKE Sinua, jos:
Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
(koska talossa pitää olla jo säännökset täyttävä käsittely).
Kiinteistössä on vain kantovesi ja kuivakäymälä eli huussi eikä
jätevesistä aiheudu haittaa ympäristölle.
Kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.
Kiinteistön kaikki asukkaat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Jätevesisääntelyn uudistus KOSKEE Sinua, jos:
Talon rakennuslupa on ennen vuotta 2004 ja sillä on jätevesijärjestelmä, joka ei täytä nykysääntöjä. Tällöin on kaksi kohtelua
riippuen alueesta:
Jos rakennuksen seinä on yli 100 metriä vesistöstä tai sijaitsee
pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa
vasta seuraavan luvanvaraisen rakennus- tai korjaustyön yhteydessä.
Jos rakennuksen seinä on enintään 100 metriä vesistöstä tai
pohjavesialueella, järjestelmän uusimiselle on uusi määräaika.
Se on nyt 31.10.2019.
Kaikilla kiinteistöillä pitää kuitenkin olla jätevesiselvitys, josta
ilmenee miten vesiä käsitellään. Tämän selvityksen perusteella
nähdään tarvitaanko mitään uusia suunnitelmia tai järjestelmiä.

Lue lisätiedot palveluista: www.rpjp.fi

UUSI jätevesiasetus koskee
ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä rannasta. Näissä kiinteistöissä jätevesijärjestelmä on saatettava ajan
tasalle 31.10.2019 mennessä.
Muilla kiinteistöillä järjestelmä on uudistettava tiettyjen
kunnostus- tai muutostöiden
yhteydessä, mutta aikarajaa
uudistukselle ei ole.
– Kunnostus tulee ajankohtaiseksi vaikkapa silloin, kun kiinteistöllä aloitetaan vesi-WC:n rakentaminen tai muu toimenpide, jolla on vaikutusta jätevesijärjestelmään. Eli jos tehdään
niin iso saneeraus, että siihen
vaaditaan rakennuslupa. Tällöin luvan liitteenä tulee olla
pätevän suunnittelijan laatima suunnitelma. Esimerkiksi
pelkkä julkisivun remontointi ei jätevesiremonttia vaadi,
kertoo Kangasniemen kunnan rakennustarkastaja Rauno Kuokkanen.
Pätevä suunnittelija on rakennus- ja LVI-alan koulutuksen omaava henkilö, jolla on
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Halli: Joutsantie 26, Kangasniemi
Puh. 040 7546 181, joni.pietarinen@rpjp.fi

Hautauspalvelu
Sirpa Sappinen

Meiltä kaikki
hautaustoimistopalvelut:

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

Kangasniemen

Juhlaja Pitopalvelu Ky
YHTEYDENOTOT: Sirpa Sappinen

Koivukuja 2, Kangasniemi • Puh. 0400 573 045
sirpa.sappinen@pitopalvelu.inet.fi
www.janetti.fi/sirpa

Kangasniemen

Etene näin:
1. Tee selvitys nykyisestä
järjestelmästä. Epäselvissä
tapauksissa ota yhteyttä asiantuntijaan, joka arvioi nykyisen
käytännön riittävyyden.

Juhla- ja Pitopalvelu Ky
Maittavat ruoat
arkeen ja juhliin
29 vuoden
kokemuksella!

2. Mikäli järjestelmä ei täytä
vaatimuksia ja päädyt kiinteistökohtaiseen ratkaisuun,
hanki ammattitaitoinen suunnittelija. Hae suunnitelmalle
hyväksyntä ja toimenpidelupa
rakennusvalvonnasta.
3. Hanki ammattitaitoinen
urakoitsija toteuttamaan
suunnitelma.
4. Dokumentoi rakentamisen
vaiheet.
5. Käytä järjestelmää käyttöja huolto-ohjeiden mukaisesti.
Lähde: OMAVESI-hanke

Ota yhteyttä, mikäli Sinulla on ideoita tai
aloitteita yhdistyksen käsiteltäväksi!
Kangasniemen Yrittäjät ry
Nina Reinikainen, puheenjohtaja

Puh. 0400 815 108, nina.reinikainen@outlook.com
Joni Pietarinen, varapuheenjohtaja
Puh. 040 754 6181, joni.pietarinen@rpjp.ﬁ

Kangasniemen vapaa-ajanasuntoprojekti – JÄTEVESILIITE / tammikuu 2019
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Kangasniemeläisiä
palveluntarjoajia
Seuraavat henkilöt/yritykset ovat ilmoittaneet suostumuksensa tietojensa julkaisuun tässä lehtiliitteessä.
Lisää palveluntarjoajia löydät Kangasniemen
Yrityshakemistosta: www.kangasniemi.fi.

Jätevesijärjestelmien suunnittelu
Hokan kyläosuuskunta
Veikko Hokkanen
Puh. 040 832 8485
hokankylaosuuskunta.fi
Puula Hirsitalo Oy
Leena Sippo
Puh. 040 839 2923
leena.sippo@puulahirsitalo.com
puulahirsitalo.com

Rotomonin valmistamat säiliöt odottamassa maahan upotusta aitan edustalla.

Jätevesiuudistus paikallisin
voimin oikein ajoitettuna

Rantasaunan jätevesijärjestelmä kunnostettiin
ajoissa muun projektin yhteydessä.
Kangasniemen pohjoisosassa sijaitsevalla kesämökillä
tehtiin viime vuonna monia
korjauksia paikallisten yrittäjien toimesta. Projektit käynnistettiin mökkitohtoripalvelukäynnin jälkeen. Tästä
projektista on kerrottu aiemmin myös viime syksynä julkaistussa uutiskirjeessä, jon-

ka löydät osoitteesta www.
kangasniemenyrittajat.info
(Mökkiprojekti).
Mökin rannassa olevat laituri, kesäkeittiö ja rantasauna olivat pienen ”päivityksen”
tarpeessa.
Saunan lattiaremontin yhteydessä kaivettiin maahan
jätevesipöntöt ja imeytys-

kenttä. Maahan imeyttäminen pönttöjen kautta on sopiva ratkaisu saunan ja kesäkeittiön vesille myös uuden
jätevesisäännöstön mukaan.
Oleellista tässä esimerkissä on ajoitus. Kun tehdään
muita rakennushommia, joissa maata kaivetaan, niin on
luontevaa hoitaa myös jäte-

vesiasiat kuntoon.
Urakoitsijat ovat taatusti
ensi syksynä kiireisiä, joten
jätevesiselvitys ja tarvittaessa jatkosuunnittelu sekä rakentaminen kannattaa aloittaa heti.
Teksti ja kuva:
Seppo Lappalainen

Tapani Nykänen
Puh. 0440 635 258
tapani.nykanen@yahoo.fi
Tmi Tapani Ahokas
Puh. 0400 256 351
tapsan.kone@pp.inet.fi
Toivolan Mökkija Luontopalvelut
Puh. 040 504 7229
toivolapalvelut@toivolapalvelut.net
toivolapalvelut.net

Jätevesijärjestelmien
myynti ja/tai asennus
Hankkija Oy
Puh. 010 768 5081
Arto.Kallio@hankkija.fi
hankkija.fi
Hanakat Kangasniemi /
PTA-Putki Oy
Puh. 040 480 5328
kristiina.pirhonen@hanakat.fi
pta-putki.fi
Hokan kyläosuuskunta
Veikko Hokkanen
Puh. 040 832 8485
hokankylaosuuskunta.fi
Rotomon Oy
Puh. 015 343 340
rotomon@rotomon.fi
rotomon.fi

Tmi Tapani Ahokas
Puh. 0400 256 351
tapsan.kone@pp.inet.fi
Tmi Timo O. Lahtinen
Puh. 0400 437 650
timo.o.lahtinen@gmail.com
Toivolan Mökkija Luontopalvelut
Puh. 040 504 7229
toivolapalvelut@toivolapalvelut.net
toivolapalvelut.net
Ylenlahden luomutila
Ilkka Tiihonen
Puh. 0400 391 097
ilkkatiihonen@wippies.fi

Vapaa-ajanasuntoprojekti messuilla:
Tervetuloa messuosastollemme jututtamaan projektin edustajia – tai vaikkapa tilaamaan
katselmuskäynti vapaa-ajanasunnollesi!
Kangasniemen
Talvimessut
la 9.3. klo 10-14

OmaMökki-messut
Helsingin Messukeskus 4.-7.4.2019
Osasto 7 D 130

Kangasniemen

TALVIMESSUT

Kansis-keskus
la 9.3. klo 10-14

Tervetuloa yleisöksi
tai näytteilleasettajaksi!

VAPAA
PÄÄSY!

MYYNTIPISTEET
VARATTAVISSA NYT!

Edullisemmat hinnat 28.2. saakka!
Katso varausohje nettisivuilta!
Myyntipaikkojen varaukset:

Vinkkejä, ideoita, ostoksia,
viihdyttävää ohjelmaa!

• Vinkkejä rakentamiseen
ja remontointiin sekä
haja-asutusalueen jätevesiuudistukseen
• Paikallisten palvelujen esittelyä
• Monenlaista kivaa ostettavaa
• Ohjelmaa: mm. ”Pisnestiili”
ja ”Tanssien tähtiin”
• Messuravintolasta maittavaa ruokaa

Kangasniemen Kesän avaus
Rantatorilla
la 11.5. klo 10-14

Seppo Lappalainen, puh. 0400 570 557
seppo.lappalainen(a)seponkonttori.ﬁ

Tanssien
Tähtiin

Tanssin taikaa Talvimessuilla!
Tule ihastelemaan upeita
tähtipareja!

Remontointi- ja palvelutarpeita
loma-asunnollasi tai kodissasi?
Kangasniemeläiset yritykset ovat valmiina
palvelemaan Sinua.
Tarjolla asiantuntevaa, laadukasta
ja kiireetöntä palvelua.
Löydät yritykset kunnan nettisivujen
yrityshakemistosta: www.kangasniemi.fi
Ole hyvä, ota yhteyttä
Kangasniemen eri palveluntarjoajiin!

Lisätietoja Talvimessuista:

www.kangasniemenyrittajat.info
Facebook: Kangasniemen Talvimessut
Järj. Kangasniemen Yrittäjät ry
ja Kangasniemen kunta

Lisätietoa: Jukka Siikonen, elinkeinoasiamies,
puh. 0400 651 301, jukka.siikonen@kangasniemi.fi

