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Joulun avaus 2017
KANGASNIEMI

Kulkusten 
kilinää 
odotellessa
TAAS on yksi vuosi hujahta-
nut lopuilleen ja joulu on jo 
ihan ovella. Tämä vuosi on 
ollut täynnä merkkivuoden 
juhlia ja tapahtumia niin val-
takunnan kuin Kangasnie-
men tasolla. Ja voiko hienom-
pia syitä juhlimiseen ollakaan 
kuin maan itsenäisyys ja toi-
saalta oma kotiseutumme ja 
kuntamme!

Ihan kuin juhlavuoden 
kunniaksi myös Suomen ta-
lous on lähtenyt kasvuun 
ja oman osansa siitä on saa-
nut myös Etelä-Savo ja Kan-
gasniemi. 

Tässä tiedotuslehdessä on 
ju� u yri� äjäyhdistyksen hal-
lituksen tutustumiskierrok-
sesta Lapaskankaan yrityk-
siin. Mielenkiintoisen päivän 
kruunasi se, e� ä moni teolli-
suusalueen yri� äjä kertoi yri-
tyksensä tilanteen näy� ävän 
hyvältä - tilauskirjoissa on 
täyte� ä pitkälle eteenpäin ja 
osaavaa työvoimaa haetaan 
kaikin keinoin. 

Yritykset luovat kuntaan 
elinvoimaa, suoria ja välillisiä 
työpaikkoja, verotuloja ja po-
sitiivista kierrettä. Lämmin 
kiitos vielä kaikille yrityksille, 
joissa saimme vierailla!

NÄILLÄ seuduilla harvinai-
nen muuttovoittokin kertoo 
siitä, e� ä Kangasniemi kiin-
nostaa ja kunnassamme on 
imua. Toivo� avasti positiivi-
nen vire alkaisi näkyä myös 

keskustassa ja tyhjiin liiketi-
loihin löytyisi yri� äjiä. 

M e  v o i m m e  j o k a i n e n 
omalta osaltamme varmistaa 
olemassa olevien yritysten ja 
palvelujen säilymisen ja vaik-
kapa nyt joulun aikaan kes-
ki� ää lahjahankinnat oman 
kylän yrityksiin. Täältä löy-
tyy isompaa ja pienempää, 
niin aineellista kuin aineeton-
ta lahjaideaa jokaiselle. Kan-
nattaa myös poiketa joulun 
ajan tapahtumissa – niistäkin 
on vinkkejä tässä lehdessä.

Joulu on ilon, antamisen ja 
saamisen juhlaa, mu� a myös 
rauhoi� umisen, rentoutumi-
sen ja yhdessäolon aikaa. On 
aika muistaa läheisiä, naut-
tia alkutalven hämäristä het-
kistä ja joulun tunnelmas-
ta sekä kerätä voimia uuteen 
vuoteen. 

Rauhallista ja lämminhenkis-
tä joulun aikaa kaikille!

Nina Reinikainen 
puheenjohtaja
Kangasniemen Yri� äjät ry

Joulumarkkinat 
ja Joulukalenteri 

- lue lisää tämän lehtiliitteen sivulta 8!

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

UUTTA! UUTTA!

KANSIS-KESKUKSESSA 
LA 25.11. KLO 10-13RANTATORILLA

PE 24.11. KLO 17

JoulumyyjäisetJoulun avaus
Kangasniemen

JOULUMYYJÄISISSÄ MUKANA: 
4A-luokka | 5A ja 5B -luokat | 6A-luokka

Anita Ylönen | Eija Tiihonen | Eila Joutsalainen
Eläkeliitto | Helena Sorvari | Jaana Marttinen / Forever

Kaarnikka | Käsityökahvila | Lukion 2A
Luusniemen Elo ry | Maria Kuutti

Marja-Leena Siitari | Marjo Heikkinen-den Arend
Martat | Niina Halmeslahti / Tulitarina

Noora Linnera | Pikkuväki ry | Purolan Tila
Sirpa Rahikainen | SPR | Sydänyhdistys

Taina Pietilä | TiedonPortaat
   Lisäksi: Toiveiden joulukuusi, 

Kangasniemen seurakunta ja sosiaalitoimi

 KAHVITUS: Lukion 2A 

Kangasniemen Yrittäjien tervehdys:
puheenjohtaja Nina Reinikainen

Jouluista musiikkia
Puulan Seutuopiston lauluryhmät Elottaret ja 
Vive, mukana yksinlauluryhmän opiskelijoita

Joulukuusimetsän 
valojen syttyminen

Kangasniemen kunnan puheenvuoro: 
Kunnanjohtaja Risto Nylund

Vuoden Yrittäjä 2017, julkistaminen
Joulupukki vierailee 

Järj. Kangasniemen kunta
Tied. Paula Pylvänäinen, puh. 040 779 5765Järj. Kangasniemen Yrittäjät ja kunta

Glögi-
tarjoilu!

Tule 
viri� äytymään 

jouluiseen 
tunnelmaan
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Yhteisöllisyys 
ja yritystoiminta

Hyvä pöhinä päällä!

Käytäthän 
kangasniemeläisten 
yritysten palveluja! 

Jätä eurot kotikuntaan, 
siitä hyötyvät kaikki. 

Hyvää Joulua toivo� aen, 

KANGASNIEMI

Lisätietoa toiminnasta:
kangasniemenyri� ajat.info

Facebook: Kangasniemen Yri� äjät

Kangasniemen 
Yrittäjät ry:n hallitus
Ota meihin yhtey� ä, mikäli Sinulla on ideoita 

tai aloi� eita yhdistyksen käsiteltäväksi!

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

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

Jaana Laitinen
tiedo� aja
Puh. 040 507 2713
jaana.laitinen@jane� i.fi 

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

sihteeri:
elinkeinoasiamies
Jukka Siikonen

Toiminta jatkuu aktiivisena! Tulossa mm. 
• Lähdetään yhdessä Yri� äjägaalaan Pieksämäen 

Veturitalleille 20.1.2018. Kutsut tulossa.
• Suomen Yri� äjien toimitusjohtaja Mikael 

Pentikäinen saapuu vieraaksemme 11.1.2018 
• Talvimessut Kansis-keskuksessa 17.3.2018
• Kangasniemen Yri� äjät Dream Team mukana 

Hyvän mielen turnauksessa 31.3.2018
Lisätietoja: kangasniemenyri� ajat.info

Vuosi 2017 on ollut yri� äjäyhdistykselle toiminnantäyteinen.

Kurkistus vuoteen 2018 
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Mikael 
Pentikäinen

KANGASNIEMEN kunnas-
sa on laadi� u kuntastrategi-
aa yhdessä kuntalaisten, si-
dosryhmien ja henkilöstön 
kanssa. 

Eri sidosryhmille lähe� iin 
kysely. Yrityksistä tuli kyse-
lyyn hyvin vastauksia. Val-
mistelussa on ollut tahtoti-
la kunnan visiosta, toimin-
takul� uurista, kehi� ämisen 
painopisteistä ja valtuusto-
kauden tavoitteista. Ne yh-
dessä hahmo� avat kokonais-
näkemyksen siitä, miten kun-
nan voimavaroja ja palvelui-
ta, kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämistä sekä alueen elin-
voiman vahvistamista kehite-
tään valtuustokauden aikana.

VALTUUSTOKAUDEN  ta-
voitteet liittyvät yhteisölli-
syyteen, ympäristöön ja yri-
tystoimintaan. 

Kunnan keskeisiä voima-
varoja ovat aktiiviset yrityk-
set ja järjestöt. Yhteisöllisyys 

lisää luo� amusta, sitoutumis-
ta ja läheisyy� ä. Sen kau� a 
tutustutaan ihmisiin ja toi-
mintoihin, ja rakennetaan 
luo� amusta. Lisäksi yhteisöl-
lisyys vähentää vastakkain-
ase� elua ja luo kannustavaa 
ilmapiiriä. 

Kangasniemen yri� äjäyh-
distys ja sen aktiivinen toi-
minta ovat hyvä esimerkki 
yhteisöllisyyttä ylläpitäväs-
tä ja sitä edistävästä toimin-
nasta.

TÄYTYY muistaa, että me 
kangasniemeläiset teemme 
tulevaisuuden. Sitä ei tee mi-
kään strategia, vaan se, miten 
me toimimme ja aja� elemme.

Tärkeää on, millä asenteel-
la asioita hoidamme ja ihmi-
siä kohtaamme. Onko asen-
teemme lähtökohtaisesti ne-
gatiivinen vai positiivinen, se 
merkitsee. 

Tärkeää on myös asiak-
kaan kohtaaminen ja  si -

tä kautta asiakaskokemuk-
set. Ne au� avat meitä suun-
tamaan toimintaamme oike-
aan suuntaan. Minun asiakas-
kokemukseni on, e� ä meillä 
Kangasniemellä saa hyvää ja 
ihmisläheistä palvelua.

TALOUDEN näkymät ovat 
pitkästä aikaa positiiviset. 
Tätä positiivisuu� a voitaisiin 
paikallistasolla vahvistaa li-
säämällä yhteisöllisyyttä, ja 
toteuttamalla kukin omal-
ta osaltamme yhteistä näke-
mystä tulevaisuudesta. 

Yksi kunnan ja myös yri-
tystoiminnan suurimmista 

tulevaisuuden haasteista on 
väestön ikääntyminen. Mei-
dän tulee luottaa ja uskoa 
omaan ja yhteiseen näkemyk-
seen ja tekemiseen.    

Toivo� avasti yleisesti jou-
luun lii� yvä positiivinen, yh-
teisöllisyyttä ja läheisyyt-
tä korostava mieliala säilyy 
meissä läpi tulevan vuoden!

    

Risto Nylund 
kunnanjohtaja

”Tärkeää on, 
millä asenteella 
asioita hoidam-
me ja ihmisiä 
kohtaamme.”
Risto Nylund
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Kunnan-
johtajan 

tervehdys!

”Lupisaaressa” talkoiltiin useampaan otteeseen. Pertti 
Orava ja Eero Lahikainen purkivat lahon ulkohuussin. 

Talkootöitä saaressa riittää jatkossakin.

17.11. järjestettiin Yrittäjät lätkässä -ilta Tehomet 
Areenalla. Jännittävässä II-divisioonan neloslohkon 
jääkiekko-ottelussa kohtasivat KaPa-51 ja SuKiKa. 

Iloksemme kotijoukkue voitti luvuin 6-4. KaPan parhaana 
pelaajana palkittiin viisi maalia tehnyt Teemu Huoponen, 

palkinnon luovutti puheenjohtaja Nina Reinikainen. 

Tähti Katsastus 
Oy:tä luotsaava Pasi 
Lahikainen palkittiin 

Kesän avauksessa 
Kangasniemen Vuoden 

Nuorena Yrittäjänä. 

Onnittelukäyntejä tehtiin 
useita. Kuva PTA-Putken 

10-vuotissynttäreiltä. 
Etualalla Kristiina ja Toni 

Pirhonen, takana Arto 
Pellinen ja Jukka Siikonen.

KULUVA vuosi on ollut Kan-
gasniemen Yri� äjät ry:lle lä-
hes päätähuimaavan vauhdi-
kas.  Tähän mennessä on jär-
jeste� y kevät- ja syyskokouk-
set ja hallitus on kokoontunut 
10 kertaa. Vuoden mi� aan on 
tehty lukuisia onnittelu- ja 
tervehdyskäyntejä ja osallis-
tu� u Savonlinnassa järjestet-
tyyn Yri� äjägaalaan. 

Etelä-Savon parhaan pai-
kallisyhdistyksen palkinto 
vastaanotettiin tammikuun 
lopussa puheenjohtajaristei-

lyn paikallisyhdistystapaa-
misessa ja jäsenhankintaki-
san voittoa juhlittiin loka-
kuussa.

Virkistystoimintana on 
järjestetty muun muassa il-
ma-aseilta ja Yri� äjät lätkäs-
sä -ilta. 

Lisäksi on muun muassa 
tue� u jäsenyri� äjien kunta-
vaalikampanjointia, raken-
ne� u suuri pieni kauppahalli 
sekä voite� u yri� äjien jouk-
kueella Hyvän mielen turna-
us maaliskuussa. 

Kaikki kellot,  
korut ja  

lahjatavarat

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

PUULAN OPTIIKKA JA KELLO

www.puulanoptiikka.fi       • Avoinna ma-pe 10-17

-30%
-20%

-40%

-30%

Kaikki  
silmälasit
(kehykset ja linssit)Tarjoukset voimassa  

23.11.-1.12. norm. 
 hintaisista tuotteista  
(Kalevala ja Lumoava 

 -tuotteet -10%)

Joulun  
avauksen  

tarjoukset!
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Vapaa-ajan asukasprojekti 
etenee positiivisissa merkeissä 

Jätä eurot kotikuntaan, 
siitä hyötyvät kaikki. 

Hyvää Joulua toivo� aen, 

TARVITSETKO REMONTTIAPUA, SIIVOUSTA, 
MAALAUSTA TAI TRAKTORIA? 

ONKO LAITURISI KORJAUSTA VAILLA? 
Avun löydät Hokan kyläosuuskunnasta! 

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

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

Reistaako rännit?  
Vuotaako katto? Kaipaatko lisää tilaa 

kotiin tai vapaa-ajan asunnolle? 
Ei hätää! RPJP:n rakennus- ja peltitöiden 
ammattilaiset ovat palveluksessasi! 
Esim. kodin tai vapaa-ajan asunnon  
laajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontit
Piharakennukset | Patiot | Terassit 
Kaikenlaiset pienet ja suuret kattotyöt  
uuden katon asentamisesta  
räystäskourun vaihtoon

Lue lisää palveluistamme 
nettisivuiltamme: rpjp.fi

Ei hätää! RPJP:n rakennus- ja peltitöiden 
ammattilaiset ovat palveluksessasi!
Esim. kodin tai vapaa-ajan asunnon Esim. kodin tai vapaa-ajan asunnon Esim. kodin tai vapaa-ajan asunnon 
laajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontitlaajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontit

Kaikenlaiset pienet ja suuret kattotyöt Kaikenlaiset pienet ja suuret kattotyöt Kaikenlaiset pienet ja suuret kattotyöt Kaikenlaiset pienet ja suuret kattotyöt Kaikenlaiset pienet ja suuret kattotyöt Kaikenlaiset pienet ja suuret kattotyöt 

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

f

Tulossa:

HYVÄN MIELEN  

TAPAHTUMA 

31.3.2018

Kangasniemen Talvimessut 
17.3.2018 Kansis-keskuksessa

TILAA PROJEKTIN 

UUTISKIRJE

Kangasniemen 

Yrittäjien nettisivuilta!

KANGASNIEMEN Yrittäjät 
ry:n ja Kangasniemen kun-
nan kevä� alvella 2017 aloit-
tama vapaa-ajanasuntopro-
jekti on onnistunut yli odo-
tusten ja saanut monet pal-
veluntarvitsijat ja -tarjoajat 
kohtaamaan. Kesän aikana 
suunnittelija, mökkitohto-
ri Ilmo Lahikainen ja Yrit-
täjäyhdistyksen hallituk-
sen jäsen Seppo Lappalai-
nen toteuttivat remontti- ja 
palvelutarvekatselmuksia 
nopeimmin keväiseen projek-
tikyselyyn vastanneille. 

- Teimme katselmuksia 25 
kohteeseen ja syksyllä teh-
dyllä soi� okierroksella kävi 
ilmi, e� ä lähes kaikissa näissä 
kohteissa oli vierailun myötä 
tartu� u toimeen ja ale� u to-
teuttamaan tai suunnittele-
maan monenlaisia uudistuk-
sia, Lappalainen kertoo. 

Vapaa-ajanasuntoprojek-
tista on saatu runsaasti po-
sitiivista palaute� a ja se on 
saanut liikkeelle useita, pit-
kään toteu� amistaan odo� a-
neita muutostöitä. Lappalai-
sen mukaan projekti on tar-
jonnut monille sen pienen al-
kusysäyksen, tai antanut tar-
vittavaa tietoa esimerkiksi 
paikallisten yritysten tarjoa-
mista palveluista.

- Vapaa-ajanasukkaat ei-
vät välttämättä tunne kan-
gasniemeläisiä yri� äjiä niin 
hyvin, joten ulkopuolinen 
apu on vauhdittanut pää-
töstentekoa ja töiden aloit-
tamista. 

PROJEKTI  on herättänyt 
huomiota myös Kangasnie-
men ulkopuolella: Yri� äjäyh-
distyksen puheenjohtaja Ni-
na Reinikainen on käynyt 

Projekti on tuonut yhteen 
palveluntarvitsijat 
ja paikalliset yri� äjät. 

esi� elemässä sitä muun mu-
assa Kunnallisjohdon semi-
naarissa Savonlinnassa ja Ete-
lä-Savon Yrittäjien puheen-
johtajapäivillä Juvalla.

- Monet ovat ilmaisseet 
mielenkiintoa toteuttaa jo-
tain vastaavaa omissa kun-
nissaan ja projekti on tuonut 
paljon hyvää vire� ä Kangas-
niemen Yri� äjille. Sitä on pi-
detty esimerkkinä hienosta 
käytännön tasolle viedystä 
toimintamallista ja se on tuo-
nut työtilaisuuksia ja näky-
vyy� ä paikallisille yrityksil-
le. Myös joitakin uusia jäse-
niä on sen myötä innostunut 
yhdistykseen mukaan, Reini-
kainen kertoo. 

VAPAA-AJAN  asuntoihin 
tehtäviä palvelutarvekatsel-
muksia jatketaan kesällä 2018 
ja vapaa-ajanasukasprojek-
ti on esillä paitsi Kangasnie-
men Talvimessuilla ja Kesän 
avauksessa, myös Helsingin 
Oma Mökki-messuilla huh-
tikuussa. 

Tapahtumissa kannattaa 
käydä jututtamassa mökki-
tohtori Ilmo Lahikaista, jos 
mietinnässä ovat oman va-
paa-ajanasunnon muutos-
työt tai yleinen viihtyvyyden 
parantaminen. 

Ajankohtaista tietoa tar-
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KANGASNIEMEN  ensim-
mäiset Talvimessut järjeste-
tään Mökki kuntoon-teemal-
la lauantaina 17. maaliskuu-
ta Kansis-keskuksessa. Mes-
sujen tarkoituksena on hou-
kutella yrityksiä ja yhteisöjä 
esittelemään tuotteitaan ja 
yhdistää palveluiden tarvitsi-
jat paikallisten rakennusalan 
palveluntarjoajien kanssa. 

Messujen kohderyhmänä 

ovat sekä kuntalaiset e� ä va-
paa-ajan asukkaat.

- Talvella tehdään useat 
suuret hankintapäätökset ke-
sää varten. Myös työvoiman 
saatavuus on parempaa tal-
vella, joten pyrimme tiedo� a-
misella ohjaamaan töiden to-
teutuksia kesän ruuhkahuip-
pujen ulkopuolelle. Messuilla 
on hyvä tilaisuus suunnitel-
la töitä ja etsiä niille tekijöi-

tä, Seppo Lappalainen kertoo. 
Yrittäjäyhdistyksen ja 

kunnan vapaa-ajanasukas-
projekti on messuilla näky-
västi esillä mökkitohtori Ilmo 
Lahikaisen johdolla. 

Talvimessuille toivotaan 
mukaan runsaasti kangas-
niemeläisiä yrityksiä esitte-
lemään palveluitaan.  Mes-
sut järjestävät Kangasniemen 
Yri� äjät ry ja kunta. 

Vuodesta 2017 kiittäen!

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta!

Tarvitseeko vapaa-
ajanasuntosi apua? 
Mökkitohtori Ilmo 

Lahikainen auttaa!

Lisätietoja vapaa-ajan asuntoprojektista ja Talvimessuista:

Kangasniemen Yrittäjät ry
Seppo Lappalainen, puh. 0400 570 557
seppo.lappalainen(a)seponkonttori.� 
www.kangasniemenyrittajat.info/mokkiprojekti

joava uutiskirje lähetetään 
kyselyssä yhteystietonsa an-
taneille 10-12 kertaa vuodes-
sa ja sen voivat tilata myös 
muut halukkaat Kangasnie-
men Yri� äjien ne� isivuilta. 

- Lisäksi seuraamme tii-
viisti, miten kesällä aloitetut 
projektit edistyvät ja pyrim-
me mahdollisuuksien mu-
kaan ohjaamaan rakentamis-
ta myös talviajalle, Seppo Lap-
palainen kertoo. 

”Monet ovat 
ilmaisseet mie-
lenkiintoa to-
teu� aa jotain 
vastaavaa omis-
sa kunnissaan.”
Nina Reinikainen

Joutsantie 22, KANGASNIEMI
puh. 040 3101 400

Avoinna ma–pe 7-17, la 8-14
petri.viiansalo@k-rauta.fiKANGASNIEMI

 

 
 

 9900-20% /kpl

(13600)

Tarjoukset ovat voimassa 
30.11.2017 tai niin kauan,  

kuin tavaraa riittää. 

Kaikki Snickers-työvaatteet
(Huom! Ei tilaustuotteet)

Talvikokohaalari Dimex 648
Kosteussuoja etulahkeissa ja 
takaosassa. Useita kokoja.

Sähkökiuas Harvia Eco Mocca
6 kW, 5–8 m³:n saunoihin

Ilmalämpöpumppu Panasonic 
CZ9SKE CS-CU Kysy asennusta!

Sähkösavustin Muurikka
1100 W, mukana suojahuppu ja 
reseptivihko.

RAJOITETTU
ERÄ! 

 

 34900/kpl

Moottorisaha Dolmar PS-352
35cc, 1,7kW, 14IN, 4,2kg

 

 

 

  

 12900 8900 1250/kpl
/kpl

/ast

(19900)

Höyrypuhdistin Kärcher SC2
Puhdistaa hygieenisesti ilman 
kemikaaleja!

50
Pienkonebensiini EKO 2T 5
2,5 €/L, ympäristöystävällisempi

RAJOITETTU
ERÄ! 

Laminaatti Valkotammi 5552  
7 mm, KL31, paketti sisältää  
2,96 m² laminaattia.

 

 690/m2

(980)
 

 89000/kpl
 

 7900/kpl

UUTUUS!
Testi-

menestyjä 

RAJOITETTU
ERÄ! 

Kaikki kellot,  
korut ja  

lahjatavarat

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

PUULAN OPTIIKKA JA KELLO

-30%
-20%

-40%

-30%

Kaikki  
silmälasit
(kehykset ja linssit)Tarjoukset voimassa  

23.11.-1.12. norm. 
 hintaisista tuotteista  
(Kalevala ja Lumoava 

 -tuotteet -10%)

Joulun  
avauksen  

tarjoukset!
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Yrittäjäyhdistys yrityskierroksella
Lapaskankaan teollisuusalueella
Antoisan vierailupäivän aikana käytiin 14 yrityksessä ja kuunneltiin yri� äjien toiveita sekä palau� eita.
KANGASNIEMEN Yrittäjät 
ry:n hallituksen jäsenet kier-
sivät Lapaskankaan teolli-
suusalueen yrityksissä tors-
taina 9. marraskuuta. Yritys-
ten mahdollisuuksia ottaa 
vierailijat vastaan kyseisenä 
ajankohtana kartoite� iin en-
nakkoon ja vierailukutsu saa-
tiin 14 yrityksestä. Mukana 

vierailulla osan päivästä oli-
vat myös Kangasniemen kun-
nan edustajat kunnanjohta-
ja Risto Nylund ja elinkeino-
asiamies Jukka Siikonen. 

Vierailukierros oli erit-
täin antoisa ja mielenkiintoi-
nen. Saimme yrityksissä hy-
vän vastaanoton ja ilmapiiri 
oli kaikissa paikoissa miellyt-

tävän lämminhenkinen. 
 

KYSELIMME vierailukoh-
teissa muiden kuulumisten 
ohella yri� äjien toiveita Kan-
gasniemen Yri� äjät ry:n toi-
minnan kehi� ämiseksi. Yrit-
täjäyhdistyksen toivottiin 
tarjoavan muun muassa kou-
lutuksia ja mielekästä yhteis-

tä tekemistä sekä verkostoi-
tumismahdollisuuksia tois-
ten yritysten kanssa. 

Pankkiautomaattiasia, 
mistä yrittäjäyhdistys jo ai-
emmin teki kannanoton, är-
syttää edelleen käteisen ra-
han kanssa toimivia yrityk-
siä. Kangasniemen kunnalle  
viestitettiin Lapaskankaan 

alueen teiden kunnosta ja toi-
vo� iin myös kunnan edusta-
jia yritysvierailuille jatkos-
sakin. 

Monissa yrityksissä ker-
rottiin henkilökunnan saa-
tavuuden olevan iso ongel-
ma: työpaikkoja olisi tarjolla, 
mu� a osaavia ja sitoutunei-
ta tekijöitä on vaikea löytää. 

Ammattillisen koulutuksen 
ei koe� u kohtaavan rii� ävis-
sä määrin työelämän kanssa.

Rakentavan palau� een ja 
kehi� ämisehdotuksien ohel-
la Kangasniemeä kiiteltiin 
yri� äjäystävälliseksi paikka-
kunnaksi ja yri� äjäjärjestön 
aktiivisuuteen oli kiinnite� y 
huomiota. 

Sinivalkoinen
TEATTERI ILONA, Kangasniemi 

Käsikirjoitus Reijo Paukku
Ohjaus: Pia Kärkkäinen-Hannikainen

Näytökset Kangasniemi-salissa 
(Kangasniemen kunnantalo, Otto Mannisen tie 2)

La 25.11.2017 klo 14 kantaesitys / ensi-ilta
Su 26.11. klo 18 | Ke 29.11. klo 18

La 2.12. klo 14 | Su 3.12. klo 14 | Ti 5.12. klo 18 

Liput: aikuiset 12 €,  
alle 12-v./eläkeläiset/ 
ryhmät (min. 10 hlö) 10 €
Kahvio auki kunnantalon  
aulassa tunti ennen esitystä.
Lippuvaraukset: 
ilonateatteri@outlook.com,  
050 547 7827

Kesto  
1 h

Ari Viljakainen, Jukka Siikonen, Seppo Lappalainen, Tiina 
Puttonen ja Nina Reinikainen Kangasniemen Shellillä 
valmistautumassa kierrokselle. Shellillä käytiin myös 

nauttimassa maittava lounas aamupäivän kierroksen 
jälkeen.  

Rotomon on vuonna 2001 perustettu muovivaluun 
keskittyvä yritys, joka aloitti toimintansa pienessä, 

kylmässä hallissa yrittäjä Hannu Tyrväisen kotona. 
Lapaskankaalle siirryttiin vuonna 2005. Nyt yritys 

työllistää yli 20 henkilöä ja vuosittain valetaan muovia 
reilu miljoona kiloa. Yrityksen tuotteita ovat muun muassa 

erilaiset putket, jätevesijärjestelmät ja laituriponttonit.
Kuvassa Hannu Tyrväinen esittelemässä Ari Viljakaiselle 

jätevesisäiliötä.   

Virepuu Oy:n toimintaa esitteli toimitusjohtaja 
Jukka Suuronen. Virepuu valmistaa ulko-ovia sekä 

sormijatkettuja ovi- ja ikkuna-aihioita. Suuronen kertoi, 
että ovet tehdään ennakkotilausten perusteella ja 

niitä lähtee tehtaalta vuosittain noin 5000 kappaletta. 
Tuotteiden korkea kotimaisuusaste on yritykselle tärkeä 
ja se suosii suomalaisia ja paikallisia tavarantoimittajia. 

Virepuulla työskentelee tällä hetkellä 25 henkilöä, 
kesäaikaan työvoimaa tarvitaan enemmän. 

Reifer Oy:n toimintaa vieraille esitteli yrittäjä, 
tuotantojohtaja Ville Otranen. Yritys valmistaa 

alihankintana muun muassa vaativia, ohutlevypohjaisia 
kokoonpanoja suomalaisille vientiteollisuuden asiakkaille. 

Otranen kertoi, että tämä vuosi on ollut todella hyvä ja 
yritys on työllistänyt 11 uutta työntekijää. Työntekijöiden 

löytäminen on ollut Otrasen mukaan haastavaa ja tälläkin 
hetkellä yrityksessä on tarvetta 1-2 asentajalle sekä 

tig-hitsaajalle. 

Ensimmäinen vierailukohde oli Puu-Le Oy, jossa meidät 
vastaanotti yrittäjä Petri Isotalus. Vuonna 1992 perustettu 

Puu-Le valmistaa pääsääntöisesti sisäovia sekä niihin 
liittyviä karmeja, myös mittatilauksena. Yritys työllistää 

yhdeksän henkilöä. 

Pelhanella tapasimme yrittäjäpariskunnan, Hannu ja Eija 
Hokkasen. Peltisepänliikkeen hallissa oli hiljaista, sillä 

yrityksen työntekijät olivat tekemässä kattoja pitkin Etelä-
Savoa. Hannu Hokkanen esittelee kuvassa Ari Viljakaiselle 

ja Jukka Siikoselle listojen tekoon käytettävää konetta.  

Lapaskankaan Jäteasemaa esitteli yrittäjä Matti Tulla. 
Asemalla otetaan vastaan ainakin 37 eri jätejaetta ja 

niistä 99 prosenttia menee hyötykäyttöön. Yritys työllistää 
talvisaikaan yrittäjät mukaan lukien kahdeksan henkilöä, 

kesäaikaan töitä on kymmenelle.

Kuvia Lapaskangaskierrokselta
myös Facebook-sivuillamme! Kangasniemen Yri� äjät ry

AP-SYSTEMS
Asematie 6, Kangasniemi
0400 844 923 | Ma-pe 9-16

Hyvää Joulua  
ja Onnellista  
Uutta Vuotta! 

DIGIKUVAT JA 
JOULUKORTIT  

omalla kuvalla  
heti mukaan  

kuvakioskista!

PUULANTORI

fAvoinna:
Ma–la klo 7 - 21

Su klo 10 - 21

Asematie 4, Kangasniemi
puh. 020 728 490

#puulisainahymyhuulis

Seuraa meitä  
Facebookissa!

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

SKY-kosmetologi, jalkahoitaja Anja Arkko

Uniikkipiste

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!
Kiitos kuluneesta 
vuodesta 2017!

Meiltä ihanat joululahjat!Meiltä ihanat joululahjat!
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Antoisan vierailupäivän aikana käytiin 14 yrityksessä ja kuunneltiin yri� äjien toiveita sekä palau� eita.

Keskustie 2 
Puh. (015) 433 000
Ma-pe 9-17, la 9-13

KANGASNIEMEN
YKKÖSKONE OY

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

PIHAPUIDEN KAATO  
JA METSURIPALVELUT

MottiHotti Tmi
040 578 1583
mottihotti@gmail.com

Ota yhteyttä!

Klapien teko | Taimikonhoidot | Ensiharvennukset
Polttopuun myynti | Puutavaran lähikuljetus

Mökkitalkkarityöt | Maisemointihakkuut 
Tonttipuiden osto ja välitys

Ota yhteyttä!
Ota yhteyttä!

Viilukolmiolla vieraita emännöi Merva Kontunen. Vuonna 
1995 perustettu yritys valmistaa keittiökaapistoja, 

makuuhuoneiden ja eteisen komeroita sekä WC:n ja 
kodinhoitohuoneen kalusteita. Palveluihin kuuluvat myös 

suunnittelu- ja asennustyöt. 

Vuonna 1973 perustettu Puula Hirsitalo Oy on yksi 
Lapaskankaan teollisuusalueen ensimmäisistä yrityksistä. 

Leena ja Mika Sipon luotsaama yritys valmistaa 
monenlaisia rakennuksia höylähirrestä. Toiminnan 

pääpaino on loma-asuntojen rakentamisessa. 

Zetanova on metalliteollisuuden tilauskonepaja, jonka 
tuotteet menevät pääasiallisesti vientiin asiakkaiden 

kautta. Yrityksessä työskentelee 17 henkilöä ja uusiakin 
työpaikkoja olisi tarjolla. Vierailua isännöineen Vesa 

Knuutisen kanssa kuvassa kunnanjohtaja Risto Nylund.

Kangasniemen Peltityöllä vieraat vastaanotti 38 
vuotta yrittäjänä toiminut Pekka Pynnönen. Yrityksen 

liiketoimintaa jäähdytellään parhaillaan ja töitä tehdään 
pienimuotoisesti. Tavoitteena olisi saada halli myytyä ja 

siirtyä viettämään eläkepäiviä.  

Lapaskankaan Jäteasemaa esitteli yrittäjä Matti Tulla. 
Asemalla otetaan vastaan ainakin 37 eri jätejaetta ja 

niistä 99 prosenttia menee hyötykäyttöön. Yritys työllistää 
talvisaikaan yrittäjät mukaan lukien kahdeksan henkilöä, 

kesäaikaan töitä on kymmenelle.

Päivän viimeinen vierailukohde oli MottiHotin tukikohta, 
jonne ehdimme vasta iltahämärän laskeuduttua. Yrittäjä 

Jari Hotti kertoi meille yrityksensä palveluista. Tarjolla 
on muun muassa metsän raivaus- ja uudistamistöitä, 

pihapuiden kaatoa sekä klapien tekoa ja myyntiä. 

Noin 60 henkilöä työllistävän Josadoorin tuotteita ovat 
massiivipuusta, MDF:stä sekä melamiinista valmistelut 

kalusteovet. Josadoorin omistaa suomalainen Hahle 
Group. Vuonna 1980 perustettua yritystä vieraille esitteli 

toimitusjohtaja Hannu Kervinen. 

Roinilan Aromiliha Oy on vuonna 2009 perustettu 
lihanjalostamo. Yrittäjä Sami Ohra-aho esitteli vieraille 
yrityksen toimintaa sekä Lastutien varrella sijaitsevan 

myymälän herkkuja pullollaan olevaa lihatiskiä. Aromi-
lihan tuotteissa käytetään ainoastaan suomalaista lihaa. 

Lämpimät kiitokset 
kaikille yrityksille, 

joissa saimme vierailla 
Lapaskangaskierroksen 

merkeissä!
Kangasniemen Yri� äjät ry, hallitus

Kunnanjohtaja Risto Nylund
Elinkeinoasiamies Jukka Siikonen

ANNA LAHJAKSI ELÄMYS!

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

Lisätiedot ja varaukset:
Puh. 0400 570 557
www.puulatours.fi f

Ristelylahjakortti Puulalle on taatusti mieluinen lahja!  
Kortteja myynnissä Joulumarkkinoilla 2.-3.12.2017

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

SKY-kosmetologi, jalkahoitaja Anja Arkko

Uniikkipiste

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!
Kiitos kuluneesta 
vuodesta 2017!

Meiltä ihanat joululahjat!Meiltä ihanat joululahjat!

PTA-PUTKI OY  
Avoinna ma–pe klo 8–16

f
Asematie 1, KANGASNIEMI  

 Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.fi

Hu
om

io 
hu

om
io!

UUSI MYYMÄLÄMME  
ON AVATTU!

Palvelemme osoitteessa  
Asematie 1 ma-pe klo 8-16

– Tervetuloa ostoksille! 

Saman katon alla myös
Matkahuollon palvelut.

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

YHTEISTYÖSSÄ:
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Kunnanvaltuutetut 
jäsenyrittäjät vastaavat
Valtuustoon pääsi läpi seitsemän Kangasniemen Yri� äjät 
ry:n jäsenyri� äjää. Lähetimme heille kyselyn, johon saimme 
vastaukset kolmelta yri� äjältä. 

• www-sivustot
• graa� set palvelut ja 

painotuotteet
• lehdet ja julkaisut ym.

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

www.janetti.fi

Asiakastapaamiset 
sopimuksen mukaan!

MAINOSTOIMISTO

Keittiönovet  valmistaa

Ovimallit näet osoitteesta: www.hahle.fi

Puu-Le Oy
Hallitie 12, Kangasniemi

Puh. (015) 433 303 | puule.fi

Tyylikäs 
uuden ajan 
ovimallisto 

- Kielo

Tehtaanmyymälä palvelee:
Hallitie 26, Kangasniemi

Meiltä mm. jätevesijärjestelmät, 
rumpuputket, sokkelilevyt, 

suodatinkankaat ja laituriponttonit 

– Tutustu valikoimaan
osoitteessa rotomon.fi 

Kotimaista, laadukasta 
muovituotevalmistusta

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

f

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

PERINTEINEN HIERONTA • MOBILISOIVA HIERONTA 
• HERMORATAHIERONTA • VYÖHYKETERAPIA 

JOULUKSI LAHJAKORTIT 
HIERONTAAN!

Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh. 040 713 3120
Käyntiosoite: Levälahdentie 19

www.kuntohoitaja.fi  • ritva@kuntohoitaja.fi 

Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen

Maisa Juntunen 
(vihr.)

1. Vaalikausi on käynnis-
tynyt innokkaasti uutta op-
pien ja omaksuen. Sivistys-
ja hyvinvointilautakunnas-
sa olen tuonut vahvasti esiin, 
e� ä panostaminen koulutuk-
seen ja varhaiskasvatukseen 
on tärkeää. Niistä ei pidä lei-
kata, sillä panostaminen lap-
siin ja nuoriin on investointi 
tulevaisuuteen. Kehi� ämisja-
ostossa olen tuonut esiin vies-
tinnän ja kuntamarkkinoin-
nin yhteispelin merkitystä 
Kangasniemen vahvuuksien 
esiinnostamisessa.

2. Haja-asutusalueen yrit-
täjien toimintaedellytyksiä 
tulisi pitää arvossa kunnas-
samme. Haja-asutusalueel-
la yrittäminen on houkut-
televaa ja mahdollista myös 
lapsiperheille silloin, kun pe-
ruspalvelut, kuten perusope-
tus ja varhaiskasvatus löyty-
vät läheltä. Kunnan viestin-
nän ja markkinoinnin pitäisi 

Kysymykset:
1. Miten tämä vaalikausi on käynnistynyt, onko 

vastaan tullut joku asia, mihin olet erityisen 
näkyvästi ollut vaikuttamassa?

2. Mitä asioita Sinä haluaisit viedä kunnallisessa 
päätöksenteossa eteenpäin paikallisten yritysten 
toimintaedellytysten parantamiseksi?

tukea toisiaan ja tuoda esiin 
kuntaa positiivisessa valossa. 
Kunnan tulisi tukea yri� äjien 
ja yritysten verkostoitumista. 

3. Kangasniemen sijainti 
on aivan loistava, suurin osa 
suomalaisista asuu enintään 
kolmen tunnin ajomatkan 
päässä. Luonnonläheisyys ja 
ka� ava kouluverkko mahdol-
listavat täällä hyvän arjen elä-
misen. Vapaa-ajanasukkaat 
ovat myös todella merkityk-
sellisiä yritysten kannalta.

4. Tuon aktiivisesti esiin 
kaikessa toiminnassani Kan-
g a s n i e m e n  va hv u u k s i a . 
Avaan maaseutuasumisen ja 
-yrittämisen mahdollisuuk-
sia omissa verkostoissani, me-
diassa ja somessa. 

5. Sukulaisten kohdalla 
suosin paikallisten käsityö-
läisten ja tuottajien tuottei-
ta. Lapsille lahjoja tulee han-
ki� ua myös vähän kauempaa.

6. Maatilalla joulunakin 
tehdään töitä, joten työn ja va-
paa-ajan aikatauluttaminen 
on silloinkin tärkeää, jotta 
pääsee myös rauhaisaan jou-
lutunnelmaan. Lasten kanssa 
joulu on täynnä ihanaa odo-
tusta ja jännitystä siitä tulee-
ko joulupukki käymään. Su-
kulaiset ovat myös tärkeä osa 
jouluamme.

Timo Seppälä
(Kesk.)

1. Vaalikausi on käynnisty-
nyt vaalien ajankohdan vuok-

3. Mitkä ovat Kangasniemen kolme suurinta vahvuutta 
uusien yritysten houkuttelemiseksi?

4. Mitä itse olet tehnyt muuttovoiton lisäämiseksi ja 
yritysten houkuttelemiseksi kuntaan? 

5. Mistä teet jouluostokset?
6. Mitkä asiat kuuluvat Sinun jouluusi, onko Sinulla ja 

perheelläsi jotain traditioita?

si hiljalleen, joka on ollut hy-
vä asia näin ensikertalaiselle. 
Kunnanhallituksen jäsenenä 
olen mukana valmistelemas-
sa ja pää� ämässä useista asi-
oista kunnassamme.

2. Kannustavan elinkeino-
poliitiikan säily� äminen kun-
nassamme, yritystemme tar-
peiden ja toiveiden kartoi� a-
minen sekä niiden konkreti-
aan saa� aminen.

3. Metsät, pitkäjänteinen 
yritysmyönteinen elinkeino-
politiikka ja työvoiman saa-
minen paikallisten lisäksi kol-
mesta ilmansuunnasta.

4. Olen kertonut verkostol-
leni Kangasniemestä hyvänä, 
puhtaana ja turvallisena paik-
kana asua. Yri� äjille olen ku-
vaillut Kangasniemen poik-
keuksellisen laajoja elinkei-
noelämän tukimahdollisuuk-
sia sekä kunnan yritysmyön-
teisyy� ä.

5.  Teen jouluostokseni 
mahdollisuuksien mukaan 
paikallisista yrityksistä, verk-
kokaupoista sekä kaupoista 
Jyväskylässä tai Mikkelissä.

6.  Perheemme jouluun 
kuuluu kokoontuminen su-
kulaisten kesken joulun viet-
toon sekä tietysti perinteinen 
leivinuunissa valmiste� u jou-
lukinkku.

Hannu Tiihonen
(Kesk.)

1. Vaalikausi on vasta alus-
sa.  Yritysten tukiperiaattei-
ta ehdittiin parantaa aloit-
teestani.

2. Aloi� avien yritysten by-
rokratiatalkoissa kunta voi-
si olla enemmän mukana, ei 
maksaisi paljon.

3. Työvoima ja kunnan si-
jainti kolmen kaupungin kol-
miossa.

4. Olen ollut sekä asuk-
kaille e� ä yrityksille palvelu-
ja tuottavana yrittäjänä pit-
kään.

5. Jouluostokset teen kan-
gasniemeläisistä yrityksistä.

6. Traditioina ovat perheen 
yhdessäolo ja kirkossa käynti.

”Haja-asutus-
alueen yri� ä-
jien toiminta-
edellytyksiä 
tulisi pitää ar-
vossa kunnas-
samme.”
Maisa Juntunen

”Olen kertonut 
verkostoilleni 
Kangasniemes-
tä hyvänä, puh-
taana ja turval-
lisena paikkana 
asua.”
Timo Seppälä

”Aloi� avien yri-
tysten byrokra-
tiatalkoissa 
kunta voisi 
olla enemmän 
mukana.”
Hannu Tiihonen

Hyvää Joulua &
Onnellista Uu� a Vuo� a!

KANGASNIEMI

Mikkelintie 21, Kangasniemi  
Puh. 040 505 0041 | www.reissupannu.fi 

Reissupannun suosittuja 

vanhan ajan joulutorttuja! 

Tilauksesta joulupöytääsi  
myös erilaiset kakut,  
piparit ja pikkuleivät.
JOULUKALENTERIPÄIVÄNÄ 
9.12. joulutilauksista 
ennakkovaraajan etu!

Nyt niitä taas saa:

Avoinna 

 joka päivä!
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Tulitarina-kynttilät tuovat 
valoa syksyn pimeyteen

Kunnanvaltuutetut 
jäsenyrittäjät vastaavat

Niina Halmeslahti ryhtyi hoiva- ja käsityöyri� äjäksi. 
Samalla tunnetun Tulitarina-tuotemerkin tarina sai jatkoa.

Kangasniemen
Juhla- ja Pitopalvelu Ky

Hautauspalvelu 
Sirpa Sappinen
Meiltä kaikki 

hautaustoimistopalvelut:
• Kotimaiset arkut ja uurnat  

omasta varastosta  
• Kuljetuspalvelut • Adressit  

• Muistotilaisuudet
• Ohjelmalehtiset,  lehti-ilmoitukset

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

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

Maittavat ruoat  
arkeen ja juhliin  

27 vuoden  
kokemuksella!

Kangasniemen
Juhla- ja Pitopalvelu Ky

NIINA Halmeslahti jäi elo-
kuun loppupuolella virkava-
paalle sairaanhoitajan työs-
tään Kangasniemen kunnan 
kotihoidosta. Vuoden mit-
taisen virkavapaan käyn-
nistymisen myötä alkoivat 
työt täyspäiväisesti omas-
sa Dream-Garden -nimises-
sä yrityksessä. Aiemmin Hal-
meslahti oli toiminut sivu-
toimisena yrittäjänä jo rei-
lun vuoden ajan myyden it-
se valmistamiaan koruja ja 
saippuoita. 

Yrittäjäksi Halmeslahti 
päätyi, koska halusi vaihtelua 
ja käsitöiden tekeminen kiin-
nosti. Nainen on viihtynyt uu-
dessa yri� äjän roolissaan.

– Ihan helpottavalta tun-
tuu. Saan itse määritellä aika-
tauluni ja tehdä töitä omaan 
tahtiini, vaikka tunteja ker-
tyykin nyt enemmän kuin 
työsuhteessa, Halmeslah-
ti kertoo. 

Halmeslahden yritystoi-
minnassa on kaksi osa-aluet-
ta: käsitöiden tekeminen ja 
myynti sekä kotityö- ja sai-

raanhoitopalvelut. Pitkän lin-
jan hoiva-alan amma� ilaisen 
tuo� amia kotityö- ja sairaan-
hoitopalveluita voi ostaa joko 
Essoten myöntämillä palvelu-
seteleillä tai yksityisesti. Pal-
veluihin kuuluu muun muas-
sa sairaanhoitoa, siivousta, 
pyykkihuoltoa ja muita koti-
töitä sekä ulkoilutusta. 

HALMESLAHTI kertoo hoi-
vapuolen asiakkaita olleen jo 
jonkun verran, mu� a käsityöt 
ovat olleet tähän saakka suu-
remmassa roolissa. Joulu on 
käsityöläisten suurin seson-
ki ja tuo� eita on valmiste� u 
kiivasta tahtia. 

Tunnetuin Dream-Garde-
nin tuote on Tulitarina-kynt-
tilät, joiden valmistamisoi-
keuden Halmeslahti osti Tuu-

la Tullalta syyskuun alussa. 
Tulitarinan tarina sai alkunsa 
jo 27 vuo� a si� en Hannu Äik-
kään toimesta. Malleja on täl-
lä hetkellä myynnissä kym-
menkunta ja uusia on tulossa. 

Alkuperäisistä Hannu 
Äikkään malleista myynnis-
sä ovat Kukka, Tulikeppi, U-
kyn� ilä ja Ton� u. Tuula Tul-
lan malleja ovat Kuusi, Auto 
ja Köynnös. Äikkään Ovaa-
li-kyn� ilästä Halmeslahti on 
muokannut uudistetun ver-
sion, Pitsiovaalin. Perusmal-
lien lisäksi Halmeslahti val-
mistaa kyn� ilöitä yrityksille 
ja yhdistyksille. 

Suosituimmiksi kyntti-
löiksi yritystoiminnan alku-
metreillä ovat osoi� autuneet 
erikokoiset U-mallit ja Pit-
siovaali. 

– Nyt on alkanut mennä 
hyvin myös itsenäisyyspäi-
väkyn� ilöitä sekä ton� uja ja 
kuusia, Halmeslahti kertoo. 

DREAM-GARDENILLA on 
Joutsantien varressa myymä-
lä, jonka yhteydessä olevas-
sa pajassa Halmeslahti myös 
valmistaa kynttilät. Kyntti-
löiden ohella hyllyistä löy-
tyy itse tehtyjä koruja, saip-
puoita ja Sy� y-sytykepaloja. 
Myynnissä on myös muiden 
valmistajien tuo� eita kuten 
pyyhkeitä, huiveja, liinoja ja 
kor� eja. 

Kauppa ei ole avoinna jo-
ka päivä, vaan aukioloajoista 
ilmoitellaan erikseen sosiaa-
lisessa mediassa. Merkki au-
kiolosta on myös ulkopuolel-
le noste� u kyl� i. 

– Ja aina kun olen paikalla, 
saa tulla ostoksille, Halmes-
lahti vinkkaa. 

JOULUN  alla Halmeslah-
ti myy tuotteitaan puotin-
sa ohella myös messuilla se-
kä erilaisissa tapahtumissa. 
Kangasniemellä Dream-Gar-
den on mukana Joulumyyjäi-
sissä, Joulumarkkinoilla sekä 
Joulukalenterissa. 

Halmeslahti on saanut 
koo� ua myös koko ajan kas-
vavan jälleenmyyjäverkos-
ton. 

– Osalla on myynnissä 
kyn� ilöitä ja osa jälleenmyy 
saippuoita, hän kertoo. 

Dream-Gardenin tuottei-
ta voi ostaa myös verkkokau-
pasta. 

”Saan itse mää-
rätä aikataulu-
ni ja tehdä töitä 
omaan tahtiini 
vaikka tunteja 
kertyykin enem-
män kuin työ-
suhteessa.”
Niina Halmeslahti

Uusi 
jäsenyritys 
esi� elyssä!

Niina Halmeslahti pakkaamassa Pohjanmaalle lähteviä kynttilöitä ja saippuoita.

Hyvän suosion saaneet Pitsiovaali-kynttilät on kehitetty 
alkuperäisestä Ovaali-mallista.

• tieisännöinti yksityisteille
• kirjanpitopalvelut

www.mervintieisannointi.com | 040 706 3446
TIKO-koulutettu tieisännöitsijä Mervi Laitinen

Kirjanpito- ja Tieisännöintipalvelu

Mervi Laitinen

Tunnelmallinen  
Hokan joulutori 

www.hehkuvahokka.fi | Facebook: Hokka - ken Hokassa ei hukassa

Hokan kylätorilla la 9.12. klo 15-17 
(Hokantien ja Kinttuniementien risteys)     TERVETULOA!

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

Avoinna ark. 10-17, la 10-13

Hyllyt täynnä  
ihania tuotteita: 

Lahjaksi tai  

omaksi iloksi! 

Meiltä langat ja 

ohjeet syksyn 

hittipipoon!

ISÄNNÖINTIÄ

Tmi Anne Puikkonen
anne.puikkonen@gmail.com

Puh. 040 502 7267

Kangasniemen Yrittäjät ry                TIEDOTUSLEHTI, Joulun avaus 2017
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Uusilla tapahtumilla lisää 
säpinää joulumyyntiin

Tontteja
Kangasniemeltä 
yrityksille sekä 

omakotitalo-
rakentajille!

Lisätietoja:
Maankäyttöteknikko

Jouko Romo
puh.  040 5151 736

jouko.romo@kangasniemi.fi 

www.kangasniemi.fi 

2.12.
Kangasniemen 

Yri� äjät ry

3.12.
Kaarnikka

4.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

5.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

6.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

7.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

8.12.
R-Kioski

9.12.
Kahvila

Reissupannu

10.12.
Rakennuspalvelu 

Joni Pietarinen

11.12.
Tmi Rii� a 

Pajula

12.12.
PuulaPäivä

13.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

14.12.
Dream-Garden

15.12.
TiedonPortaat

JOULUKALENTERI RANTATORIN “PÖMPELISSÄ” 2.-23.12. KLO 9-14Käy päivi� äin kurkkaamassa kalenteriin, mitä siellä on tarjolla! 

JOULUMARKKINAT
RANTATORILLA 2.-3.12. KLO 9-14

Yritykset, järjestöt! 
Vielä ehtii mukaan! 

Varaa maksuton 
kalenteripäivä: 
Arto Pellinen, 

puh. 0400 844 923 

16.12.
Kiinteistö-

maailma

17.12.
Puulan veneseura 
ja järvipelastajat

18.12.
Sinilila

20.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

21.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

22.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

19.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

23.12.
Vapaa 

vara� avaksi!

Dream-Garden 
Jukka Liikanen/
Tuula Saksa
Kaarnikka
Kahvila Reissupannu
Keramiikkakellari
Kiinteistömaailma
Koi� ilan koulu
Koivuniemen Lammastila

Kuva: Seppo Lappalainen

Rantatorin somistaminen jouluiseen kuosiin käynnistyi alkuviikosta.

Mukaan markkinoille ovat jo ilmoi� autuneet:

Myyntipisteet 

ovat 

maksu� omia!

Kangasniemen Yri� äjät 
Facebookissa, käy tykkäämässä!

Laura Väisänen
Mo� iHo� i
Pienikangas Highland
Puula Tours
Sinilila 
SPR
TiedonPortaat
Tmi Hannu Pynnönen

Varaa oma paikkasi nyt: Seppo Lappalainen, puh. 0400 570 557, seppo.lappalainen@seponkon� ori.fi 

Joulumarkkinat 
ja Joulukalen-
teri tarjoavat 
yrityksille ja 
järjestöille 
mahdollisuuden 
lisätuloihin.

JOULUMARKKINAT järjes-
tetään Rantatorilla lauantais-
ta sunnuntaihin 2.-3.12., myyn-
tipisteet palvelevat molempi-
na päivinä kello 9-14. 

Joulumarkkinoiden toi-
votaan saavan runsaasti niin 
näytteilleasettajia kuin ylei-
söäkin liikkeelle. 

Markkinoiden myyntipai-
kat ovat maksu� omia ja säh-
köä on tarjolla sitä tarvitsevil-
le. Kaikki tarvitsemansa tel-
tat, kalusteet ja jatkojohdot 
myyjät tuovat itse paikalle.  

Joulumarkkinoille on jo il-
moi� autunut joukko näy� eil-

lease� ajia ja tarjolla on mo-
nenlaista laadukasta ja lähel-
lä tuote� ua oste� avaa. 

JOULUKALENTERISSA ovat 
mukana päivittäin vaihtu-
vat yritykset ja järjestöt. Ka-
lenterina toimii Rantatorin 
matkailuinforakennus, jossa 

mukaan ilmoittautuneet ta-
hot ovat omina kalenteripäi-
vinään.

Kalenterissa voi myydä 
tuotteita, esitellä palveluita 
tai vaikkapa tarjoilla glögiä 
ja piparkakkujen kera. Kukin 
osallistuja tekee omasta ”ka-
lenterin luukustaan” itsensä 

näköisen. Kannattaa käydä 
päivi� äin kurkkaamassa, mi-
tä luukun takaa löytyy! 

MOLEMMAT uudet jouluta-
pahtumat järjestää Kangas-
niemen Yri� äjät ry. Mukaan 
mahtuu vielä, ilmoi� audu pi-
kaisesti! 

Lue lisää nokianrenkaat.fi 

UUTU
US!

HA
KK
A-
TU
RV
A

Erimalliset nastat varmistavat maksimipidon 
kaikissa talven ajo-olosuhteissa.

NOKIAN HAKKAPELIITTA® 9

PATENTOITU 
TUPLANASTAPITO

Talvi antaa vielä odottaa tuloaan.  
NYT ON HYVÄ AIKA  

UUSIA TALVIRENKAAT  
tai pohtia jo etukäteen kesärengastarvetta. 

Tule meille, katsotaan Sinun tarpeisiisi sopivat 
renkaat autoosi, edullisesti. Tervetuloa! 

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

KANGASNIEMEN KUMIKORJAAMO OY


