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Ajankohtaista asiaa yrittäjistä ja yrittäjyydestä!

Joulu 2016
KANGASNIEMI

Puheenjohtaja Matti Tullan tervehdys.
Kiitoksen aikaan!
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Järj. Kangasniemen Yrittäjät ry ja Kangasniemen kunta
Lisätietoja: kangasniemenyrittajat.info sekä Facebookista

Kangasniemen

Joulun avaus

KUNNANTALON AULASSA LA 26.11. KLO 10-14

KESKUSPARKISSA LA 26.11. KLO 10

Joulumyyjäiset
JOULUMYYJÄISISSÄ MUKANA: Beckerin 3A | Beckerin 4A ja 4B

Beckerin 5A | Beckerin 5 B | Eija Tiihonen | Eläkeliiton Kangasniemen yhdistys
Kaarnikka | Kangasniemen 4H-yhdistys | Kangasniemen Kalske

Kangasniemen Martat | Kangasniemen Sydänyhdistys ry | Karoliina Pitkäaho
Kirsti ja Urho Laine | Koittilan koulu | Liisa Puttonen | Luusniemen Elo ry 

Maija Nykänen | Maria Kuutti | Marja Laari | Minna Suuronen
Mirja Hokkanen | Myrskylyhty ry | Pentti Saloranta | Purolan tila

Riitu Romo | Roced | TiedonPortaat | SPR Kangasniemi | Äkryn koulu  
 Lisäksi: Toiveiden joulukuusi, Kangasniemen seurakunta

 PUURO JA KAHVI: Kahvila Reissupannu

Kangasniemen Yrittäjät ry:n tervehdyssanat: 
puheenjohtaja Matti Tulla

Joulukuusimetsän valojen syttyminen
Äkryn koulun tiernapojat

Kangasniemen kunnan puheenvuoro:
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mikko Hokkanen

Vuoden Yrittäjä 2016, julkistaminen
Joulupukki ja tontut jakavat karkkia!

Karkit on lahjoittanut Kangasniemen Juhla- ja Pitopalvelu Ky.

Tervetuloa viritt äytymään 
jouluiseen tunnelmaan

ja ihastelemaan uutt a, upeaa joulukuusimetsää! 

HUOM! 
Ulkopaikkoja vielä vapaana!
Varaukset: Paula Pylvänäinen, 
puh. 040 779 5765

Joulupukki vierailee 
Kangasniemen Joulun 

avauksessa 26.11. 

KANGASNIEMEN Yrittäjät 
ry:n puheenjohtajan ominai-
suudessa kirjoitan tähän Tie-
dotuslehteemme noin kym-
menettä ja samalla viimeistä 
puheenjohtajan palstaa. 

Kuusi vuotta olen saanut 
seurata ja vaikuttaa tätäkin 
kautta syntymäpaikkakun-
tani elämään. Kiitos kaikil-
le lukijoille, yrittäjille, yhteis-
työkumppaneille sekä muil-
le matkassa eläneille näistä 
vuosista! 

Murros luo mahdollisuuk-
sia uusien asioiden tulla. On-
nea matkaan uudelle puheen-
johtajalle Ninalle!

SUOMEN 100-vuotisjuhla-
vuoden sekä itsenäisyyspäi-
vän kynnyksellä ajatukset 
pyörivät aiempien sukupolvi-
en naisten ja miesten parissa. 

Heidän,  jotka saattoi-
vat maamme itsenäisyyden 
mahdolliseksi. Heidän, jotka 
suunnattomin ponnistuksin 
säilyttivät itsenäisyyden seu-
ranneissa sodissa. 

Hyvä meidän on nyt tääl-
lä yrittää ja napista pienis-
tä taantuma-ajoistakin, kun 
pohjatyö on kunnolla teh-
ty. Iso kiitos edellisille suku-
polville!

NÄIN JOULUN alla voinee 
nostaa esiin käytöstavat. ”Hy-
vät tavat kaunistavat” pätee 
niin valtioiden välisissä kuin 
ihmistenkin välisissä suh-
teissa. Vaikka sanotaan, että 
pessimisti ei pety, vie asiois-
ta vain huonot puolet näkevä 
suhtautuminen paljon voima-
varojamme hukkaan. 

Positiivinen asennoitu-
minen vaikuttaa niin omaan 
mielialaan ja terveyteen kuin 
myös kanssaihmisten oloti-
laan. Yritysmaailmassa ja ta-
loudessa on pientä piristy-
mistä havaittavissa. Asenne 
ratkaisee onko lasi puolityh-
jä vai puolitäysi. 

Joulu ja vuodenvaihde 
ovat huolenpidon, anteeksi-
annon ja rakkauden aikaa. 
Kulunutta vuotta peilataan 
taaksepäin ja suunnitellaan 
tulevaa. Otetaan historiasta 
opiksi ja rakennetaan Kan-
gasniemelle hyvä tulevaisuus. 

UUSI KOULU otetaan vuo-
denvaihteessa käyttöön ja 
parakit jäävät historiaan. 
Sote-asiat muuttavat kun-
nan hallintoa perusteellises-
ti. Muutoksia on siis tulossa. 
Toivotaan, että kunnan ja yrit-
täjäyhdistyksen välit säilyvät 
hyvinä ja viesti kulkee jatkos-

sakin, kun ison osan kunnan 
palveluista ostaakin lähes 
maakunnan kokoinen orga-
nisaatio entisen tutun kun-
nan sijaan.

SEKÄ UUDET  että koke -
neemmatkin paikkakunnan 
yrittäjät ovat valmiina palve-
lemaan teitä hyvät vakituiset 
ja satunnaiset asukkaat. Käy-
tetään paikkakunnan palve-
luita, jotta niitä olisi. Kaikki-
en meidän puolesta toivotan 
turvallista joulua ja menes-
tystä vuodelle 2017!

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

Paljon asiaa  
Kangasniemen 
Yrittäjät ry:ltä!

 
Kädessäsi on Kangasniemen 
Yrittäjät ry:n tiedotuslehti, jo-
ta julkaisemme kahdesti vuo-
dessa: Kesän avauksen ja Jou-
lun avauksen kynnyksellä. 

Tässä lehdessä kerrom-
me muun muassa pitkän lin-
jan yrittäjistä ja julkaisemme 
tervehdyksiä sekä kannan-
oton. Viihtyisiä lukuhetkiä 
lehtemme parissa! 

- Kangasniemen Yrittäjät ry -
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Elämää, yrittämistä ja  
elinvoimaa Kangasniemelle
ELÄMME mielenkiintoisia 
aikoja. Parasta aikaa valmis-
telussa oleva sote- ja maa-
kuntauudistus on suurimpia 
hallinnon ja toimintatapojen 
uudistuksia mitä Suomessa 
on tehty. 

Kuntien tehtävät tulevat 
muuttumaan tulevina vuo-
sina enemmän kuin ne ovat 
historian saatossa muuttu-
neet. Sosiaali- ja terveyspal-
veluiden siirtyessä maakun-
nille, nähdään kunnille jää-
vän enemmän mahdollisuuk-
sia vaikuttaa oman alueensa 
kasvuun ja kehitykseen. 

Tulevina vuosina kunnan 
tärkeimmät tehtävät ovat ki-
teytettävissä kolmeen asiaan: 
kehitys, koulutus ja kaavoi-
tus. Se millaiseksi tulevaisuu-
den Kangasniemi muotoutuu, 
on paljolti kiinni meistä itses-
tämme. Elinvoimainen Kan-
gasniemi tarvitsee jatkossa 
entistä tiiviimpää vuoropu-
helua kuntalaisten, päättäji-
en, yritysten ja järjestöjen kes-
ken. Kunnan menestyksen 
ratkaisee toimintakulttuu-
ri: tulevaisuuden tekemiseen 
tarvitaan uutta ajattelua, ko-
keiluja ja toimintatapoja.

KANGASNIEMELLÄ on tun-
netusti ollut vahvat perin-
teet kunnan ja yrittäjien vä-
lisessä yhteistyössä. Siitä on 
esimerkkinä kärkipään sijoi-
tukset jo vuosien ajan yritys-
myönteisyydessä Etelä-Sa-
von kuntien joukossa. Voisi 
siis päätellä, että joitain asioi-
ta varmasti ollaan osattu teh-
dä oikein. 

Kunnan elinvoima on suo-
raan verrannollinen yritysten 
elinvoimaan. Uudet työpaikat 
syntyvät yrityksiin ja työn 

kautta kunta saa verotuloja, 
joilla voidaan taas vaikuttaa 
asukkaiden hyvinvointiin. 

Mitä voisimme jatkossa 
tehdä paremmin, jotta Kan-
gasniemen elinvoima kas-
vaisi? Avainasemassa on yri-
tysten toimintaedellytysten 

edistäminen. Lause on vain 
sanahelinää, jos se ei sisäl-
lä yhtään konkreettista toi-
menpidettä. Keskusteluissa 
on monesti esiintynyt valitte-
luja kuntien hankintaosaami-
sen puutteista. Kilpailutuk-
sen myötä julkiset hankinnat 
valuvat liian usein kuntien ul-
kopuolelle. 

KANGASNIEMI tulee varaa-
maan kunnan budjettiin en-
si vuodelle noin 4 miljoonaa 
euroa investointeihin. Käyt-
tötalouspuolelta löytyy li-
sää euroja jos jonkinnäköi-
sen tavaran tai palvelun os-
tamiseen. Puhutaan hyvin 
mittavista summista. Uskon, 
että järkevällä suunnittelul-

Mikko Hokkanen ehdottaa, että kunnan 
koko investointiohjelma käytäisiin 

yksityiskohtaisesti läpi yrittäjien kanssa.

Tontteja
Kangasniemeltä 
yrityksille sekä 

omakotitalo-
rakentajille!

Lisätietoja:
Maankäyttöteknikko

Jouko Romo
puh.  040 5151 736

jouko.romo@kangasniemi.fi 

www.kangasniemi.fi 

la voimme ”vetää kotiinpäin” 
niin, ettei tasapuolinen koh-
telu vaarannu. 

Talousarvio hyväksytään 
joulukuun valtuustossa. Sen 
jälkeen voisi jokainen hallin-
tokunta käydä läpi omat han-
kintansa ja tehdä suunnitel-
man sekä aikataulutuksen sii-
tä, milloin mikäkin hankinta 
tulee toteutukseen. 

Sen jälkeen koko inves-
tointiohjelma käytäisiin yk-
sityiskohtaisesti läpi yrittäji-
en kanssa. Näin yrityksemme 
ehtisivät varautumaan tule-
vaan mahdolliseen tilaukseen 
jo hyvissä ajoin ja saisivat 
muutenkin tärkeää tietoutta 
kunnan tulevista hankkeista. 

Tässä olisi yksi toimenpi-
de-ehdotus, joka lisäisi yhteis-
työtä ja jolla voisi olla ehkä 
ratkaisevaa merkitystä han-
kintojen ”kotiuttamisessa”. 

Ensi vuoden aikana laadi-
taan myös uusi kuntastrate-
gia seuraavalle valtuustokau-
delle. Mielestäni yrittäjät voisi 
ottaa tiiviimmin mukaan stra-
tegiatyöhön, kun kunnan ke-
hittämisen painopistealueet 
ovat suunnittelun alla. 

Kaikki lähtee liikkeelle hy-
västä yhteistyöstä ja positii-
visesta asenteesta, oli asia sit-
ten mikä tahansa. Ollaan me 
kangasniemeläiset etunenäs-
sä näyttämässä mallia muille, 
miten tulevaisuuden kuntaa 
rakennetaan. Toivotan yrittä-
jille kassakoneen kilinän tah-
dittamaa joulunalusaikaa ja 
kaikille lehden lukijoille hy-
vää joulun odotusta. 

Terveisin,

Mikko Hokkanen
Kunnanvaltuuston pj.

Tunnelmallinen 
Hokan joulutori 

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

Hokan kylätorilla la 10.12. klo 15-17
(Hokantien ja Kinttuniementien risteys)     TERVETULOA!

LÄMPIMÄT KIITOKSET
vuoden 2016 tapahtumien 

talkoolaisille, yleisölle 
ja yhteistyökumppaneille!

Hyvää Joulua ja 
O� e� ista Uu� a Vuo� a!

Myös trimmaukset, pesut, kynnenleikkuut, 
Emmi-Pet hammashoito, koirahieronta, 
tunnistusmerkintä ja koulutuspalvelut. 

Koirahoitola Janeter 
045 652 1730/hoitola, 0400 901 921/Janet 
janet.tervashonka@outlook.com, janeter.� 

30v.
Koirahoitola

Janeter
Laadukasta koirien lomahoitoa!

Kangasniemi

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mikko Hokkasen tervehdys.

Ilkka Marttinen, 
puh. 0400 907 676

Jouni Marttinen, 
puh. 0400 153 681

posti@maansiirtomarttinen.fi | maansiirtomarttinen.fi

Maanrakennustyöt  
kokemuksella 

 ja ammattitaidolla.

KANGASNIEMEN kunnan 
elinkeinopalvelut ja Kangas-
niemen Yrittäjät ry järjestä-
vät yhteistyössä yritysten ra-
hoitukseen, kehittämiseen ja 
työllistämiseen keskittyvän 
Yritysklinikka-tilaisuuden 
joulukuun 7. päivänä kun-
nantalolla.  Tilaisuus on tar-
koitettu kangasniemeläisille 
yrityksille. 

Yrittäjä! Tule Yritysklinikalle!
Tilaisuudessa palvelujaan 

yrityksille esittelevät Etelä-
Savon ammattiopisto, TE-toi-
misto, Yrityskummit Etelä-Sa-
vo, Pro Agria Etelä-Savo, Mik-
kelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 
Finnvera, Veej´jakaja ry ja 
ELY-keskus. 

TILAISUUS alkaa glögitar-
joilulla kello 14. Tietoisku-in-

fot pidetään kello 14.30–17 ja 
Yritysklinikat kello 17–19. Yri-
tysklinikalla on mahdollisuus 
kahdenkeskisiin keskustelui-
hin asiantuntijoiden ja alus-
tajien kanssa. 

Maksuttomaan tilaisuu-
teen voi tulla nonstoppina. 

Ilmoittautumiset Jukka 
Siikoselle 5.12. mennessä: juk-
ka.siikonen@kangasniemi.

fi tai 0400 651 301. Lisätietoja 
Yrittäjien nettisivuilta: kan-
gasniemenyrittajat.info.

Yrittäjä! Käytä tilaisuus hy-
väksesi ja tule kertomaan 
oma rahoitus-, rekrytointi- 
tai kehittämistarpeesi! 

Yritysklinikka  
kunnantalolla ke 7.12.

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

”Kunnan 
elinvoima 
on suoraan 
verrannollinen 
yritysten 
elinvoimaan.”
Mikko Hokkanen
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Yritys ei voi pärjätä panosta-
matta tulevaisuuteen: mikä-
li aina leikataan, niin loppu-
tulos tiedetään. Sama pätee 
kuntataloudessa, kunta on 
verrattavissa yritykseen. Tot-
takai pelataan isoin panok-
sin ja riskillä, mutta se vaan 
on pelin henki. 

JOKAINEN meistä on kun-
tamme markkinoija, mieti-
tään siis millaisen viestin an-
namme ulkopuolisille. Meil-
lä on hieno kunta, ympäröi-
vä luonto ja rahat eivät ole 
loppu, joten jokainen meistä 
voi markkinoida omaa yritys-
tään ja osaamistaan ulkopuo-
lisille ilman kateutta ja olla yl-
peä itsestään. 

Me tarvitsemme menes-
tyjiä, se ei ole meiltä kenel-
täkään pois. Ostetaan siis 
Kangasniemeltä, jotta väes-
tön ja yrittäjien määrä kas-
vaa ja raha jää tänne. Valit-
tajat eivät todennäköisesti 
ole satsanneet yhtään euroa 
tai tuntia kuntamme hyväk-
si. Vaatimattomuus ei kau-

Kaikki on meistä kiinni!
Ostetaan paikallisia tuotteita ja palveluja.
YRITTÄJÄN menestys on 
paljon kiinni omasta asen-
teesta. Innoituksen tähän 
juttuuni antoi Kangasnie-
men Positiivisimman henki-
lön, Jouko Häkkisen, puhe 
yrittäjien syyskokouksessa 
ja 13.11.2016 julkaistu lehtikir-
joitus, jossa 32-vuotias nai-
nen Vantaalta miettii maalle 
muuttoa ja etsii töitä maalta. 

Näkemällä vain epäkoh-
dat, tekemättä mitään asioi-
den korjaamiseksi, on huo-
noin tapa toimia. Meillä on 
paljon mahdollisuuksia, ne 
vain on joskus kerrattava it-
se kunkin.

Keskeinen asia yrittämi-
sen parantamiseksi on asuk-
kaiden ja samalla yrittäjien 
houkutteleminen kuntaam-
me. Mikäli palvelurakennetta 
kutistetaan ja tarjotaan aino-
astaan sirkushuveja vapaa-
ajanasukkaille, niin ei tänne 
kukaan muuta. Keskeistä on 
tarjota palveluja täällä jo asu-
ville ja tietenkin tänne muut-
taville. Onneksi veroäyriä 
nostettaneen, jotta voidaan 
satsata palveluihin. 

NIILLE tiedoksi, jotka ar-
vostelevat veroäyrin nostoa, 
kannattaa ensin laskea vai-
kutus omaan verotukseen ja 
sen jälkeen vasta kertoa pai-
kallislehdessä mitä mieltä on 
kauheasta veron korotukses-

ta. Alle 12 000 euroa vuodes-
sa ansaitsevat eivät maksa 
yhtään kunnallisveroa enkä 
tunne ketään,  joka olisi muut-
tanut kunnasta pois verotuk-
sen takia tai jättänyt muutta-
matta tänne.

Asenne ratkaisee! Kyläl-
lä kuultua: Haluammeko elää 
maalla, siitä huolimatta, että 
kunnalta loppuu rahat Kan-
siksen takia, kylien palveluja 
karsivat vallassa vuosikym-
menet olleet ”maaseudun” 
puolueet, Kuntaliitto ennus-
taa väkiluvun vähenevän jne.

Onneksi meillä on jotain 
omaakin pääomaa Kangas-
niemellä: kateus. Mieluum-
min käydään kaupoilla naa-
purikaupungeissa, ehkä muu-
taman säästetyn euron täh-
den, mutta myös siksi, ettei 
paikallinen kauppias pääse ri-
kastumaan!

EI ja EI! Tuollainen toimin-
ta ei vetele. Kaikkien meidän 
pitää ostaa paikallisia tuottei-
ta ja palveluja. Itse olen laitta-
nut valtavat summat kiinteis-
töihin, niiden korjaamisiin, 
kone- ja laiteinvestointeihin 
ja tehnyt kuudessa vuodessa 
noin yhden vuoden talkoo-
työtä kylän ja kunnan eteen. 

Raha on jäänyt suurelta 
osin kuntaamme. Kannattaa 
kadehtia, koska elän vasta-
virtaan. Tähänkin asti on pär-
jätty ja pärjätään edelleenkin. 

nista kauneinta kuntaam-
mekaan. Ammutaan samal-
la alas kaikkitietävän Kunta-
liiton ennusteet siitä, kuinka 
huonosti meillä tulee mene-
mään lähivuosina.

Lopuksi viittaus alkuun: 
vantaalainen nuori nainen 
hakee työpaikkaa Mäntyhar-
julta ja miettii ”ymmärtävätkö 
maalla asuvat ihmiset kuinka 
onnekkaita he ovat”. Kuinka-
han moni kangasniemeläisis-
tä ottaa häneen yhteyttä ja ke-
huu kuntaamme? Minä aina-
kin soitin hänelle.

Seppo  
Lappalainen
Yrittäjäyhdistyksen  
hallituksen jäsen

KAIKKI KODIN LVI-TYÖT 
   JA TARVIKKEET!

PTA-PUTKI OY • Kirkkoniementie 15, KANGASNIEMI 
 Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.fi  • Ma–pe klo 7–15.30
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Putkimies 
palveluksessasi!
Olemme LVI-alan 
asiantuntija, joka toimii 
täyden palvelun periaatteella. 
Hanakat-liikkeestä saat laatutuotteiden lisäksi myös 
suunnittelun, asennuksen, käyttöopastuksen ja 
huollon - etsitäänpä ratkaisua sitten lämmitykseen, 
vesihuoltoon, ilmanvaihtoon, kylpyhuoneeseen, 
keittiöön tai puutarhaan.
Myymälämme sijaitsee Kangasniemellä 
”vanhan meijerin” tiloissa. Tuotevalikoimaamme 
kuuluvat kaikki LVI-alan tarvikkeet ja laitteet, 
tarvittaessa myös asennettuna.
Meiltä esim. KYLPYHUONEKALUSTEET
MAALÄMPÖ | ILMALÄMPÖPUMPUT   
KOMPOSTIKÄYMÄLÄT | HANAT, ALTAAT 
IV-KONEET | PUMPUT ERI TARPEISIIN
Lisätietoja tuotteista ja palveluista nettisivuiltamme! 

”Jokainen 
meistä on 
kuntamme 
markkinoija.”
Seppo Lappalainen

LAPASKANKAAN teolli-
suusalueella on kymmenine 
yrityksineen ja satoine työn-
tekijöineen suuri merkitys 
Kangasniemen kunnan ta-
louden pyörittämisessä. Kul-
kuväylien valaistus on suuri 
turvallisuutta lisäävä tekijä. 

Hallitie on Lapaskan-
kaan teollisuusalueen pää-
väylä, jota pitkin suurin osa 
alueen liikenteestä kulkee. 
Yrityksissä asioivien tava-
rantoimittajien, asiakkai-
den ja työntekijöiden lisäksi 
alueen teitä käytetään vilk-
kaasti ulkoilureitteinä.

ISO OSA tavaraliikenteestä 
liikkuu yöllä tai muuten hä-
märään ilta- ja aamuaikaan. 
Samoin töitä tehdään mo-
nessa yrityksessä vuorotyö-
nä. Ulkoilijat liikkuvat myös 

usein illalla. Näin ollen pime-
ällä ja hämärässä liikkujia on 
paljon. Valaistuksella on myös 
asiattomia liikkujia ennalta-
ehkäisevä vaikutus.

Alueella sijaitsee Pohjois-
maiden suurin valaisinpyl-
väiden valmistaja. Sekä hei-
dän, että kaikkien muiden-
kin yritysten sisääntulo oli-

si huomattavasti kirkkaampi 
ja näyttävämpi, jos alue olisi 
kunnolla valaistu.

LAPASKANKAAN  alueen 
turvallisuuden vuoksi Kan-
gasniemen Yrittäjät ry esittää, 
että Kangasniemen kunta to-
teuttaisi ripeästi ainakin Hal-
litien valaistuksen. 

Kannanotto: Hallitien valaistus 
Lapaskankaan teollisuusalueella 

Toivottavasti myös alu-
een muut tiet saisivat jos-
sakin vaiheessa valaistuk-
sen. Suurella ilolla panisim-
me merkille, jos valaistus to-
teutettaisiin paikkakunnan 
omin voimin.

Kangasniemen Yrittäjät ry
Hallitus

Puunkorjuupalvelut
www.veljeksethokkanen.fi

JOULUNALUSTARJOUKSET:
Kotikäynti 3 x 60 min 150 €
Naisen/miehen talvihuolto 60 € 
(lihaskunto- ja liikkuvuustestit, ohjeet 
ja 30 min hieronta) 
3 x 45 min hieronta 90 €

Soittele, 
puh. 045 669 2112
Fysioterapeutti 
Marketta Lehto

Luusniementie 1325, 
51460 Luusniemi
kotikuntoutusmarketta.fi 

Kangasnie-
men Yrittäjät 
ry:n hallitus 
esittää seu-
raavan kan-
nanoton.

Lapaskankaan Hallitielle kaivataan lisää valaistusta.

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

Avoinna ark. 10-17, la 10-13

Lahjaksi tai omaksi iloksi! 

Hyllyt täynnä 
ihania tuotteita: 

KUKKA ja LAHJA

Puh. 015-432 070
www.kukkaelisa.fi 

AVOINNA JOKA PÄIVÄ: 
ma-pe 9-17, la 9-14, su 10-14 
KUKKIEN KOTIINKULJETUS!

Kauniit 
ja yksilölliset 

sidonnat 

ammattitaidolla!
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Lue lisää yhdistyksen toiminnasta: www.kangasniemenyrittajat.info

Yrittäjäyhdistys toimii aktiivisesti
Kangasniemen Yrittäjät ry:lle vuosi 2016 on ollut toiminnantäyteinen.  
PIKKUHILJAA kohti päätös-
tään kulkeva vuosi 2016 on ol-
lut yrittäjäyhdistykselle ak-
tiivinen. 

Yhdistyksen hallitus on 
ehtiny t  kokoontua tänä 
vuonna jo kymmenen kertaa 
ja sen lisäksi on järjestetty 
yleiset kevät- ja syyskokouk-
set. Kunnan ja Yrittäjien yh-
teistyöelin Ideasinko kokoon-
tui tänä vuonna kaksi kertaa.

Vuoden alussa joukko 
kangasniemeläisiä osallis-
tui Pieksämäen Veturitalleil-
la järjestettyyn Yrittäjägaa-

laan. Kangasniemeläisosal-
listujilta raikuvimmat aplo-
dit irtosivat, kun Rakennus-
palvelu Joni Pietarinen sai 
kunniamaininnan Yritysten 
Yhteiskuntavastuu-kilpailus-
sa ja Kangasniemen Vuoden 
2015 Yrittäjää Petri Viiansa-
loa muistettiin myös aluejär-
jestön toimesta.

HUHTIKUUSSA yhdistyksen 
ohjelmassa olivat yrittäjäaa-
miainen ja some-kampanjan 
perusteet -koulutus.  

Kevään näkyvin tempa-

us oli Kangasniemen Kesän 
avaustapahtuma, joka jär-
jestettiin Rantatorilla touko-
kuun 7. päivänä. Kesän avauk-
sessa oli mukana 35 näytteil-
leasettajaa. Samassa tilaisuu-
dessa palkittiin myös Kangas-
niemen Vuoden Nuori Yrittäjä 
2016, Jukka Tanttu. 

Vuoden Positiivisimman 
kangasniemeläisen palkin-
non sai  Jouko Häkkinen 
Yrittäjänpäivän tilaisuudes-
sa syyskuun alussa. Vuoden 
viimeinen palkitseminen 
on Yrittäjäyhdistyksellä vie-

lä edessäpäin: Joulun avauk-
sessa lauantaina julkistetaan 
Kangasniemen Vuoden 2016 
Yrittäjä. Tule katsomaan, ku-
ka hän on!

YRITTÄJÄYHDISTYS on teh-
nyt tänä vuonna myös useita 
onnittelukäyntejä merkkipäi-
viään julkisesti juhlineisiin 
jäsenyrityksiin ja aloittavien 
yritysten avajaisiin. 

Vuoden mittaan on myös 
jaettu stipendejä, pelattu fris-
beegolfia ja tarjottu Yrittäjien 
aamukahvit. 

Loppuvuoden suurin voi-
manponnistus on Joulun ava-
uksen järjestäminen. Vuoden 
viimeinen tapahtuma on seu-
rakunnan kanssa jouluaaton-
aattona Lapaskankaan Te-
boililla järjestettävä joululau-
luhetki.  

Lue tarkemmat tiedot yh-
distyksen toiminnasta osoit-
teesta kangasniemenyritta-
jat.info (ajankohtaista). 

Otamme mielellämme vas-
taan ideoita ja toiveita toi-
minnan kehittämiseksi!

Joutsantie 22, KANGASNIEMI
puh. 040 3101 400, ma–pe 7-17, la 9-13 

petri.viiansalo@rautia.fi

KANGASNIEMI
www.rautia.fi/kangasniemi

tositekijälle
hyvä lahja!

Nyt POISTOERIÄ esimerkiksi 
lattialaminaateista sekä
lattia- ja seinälaatoista!

Aloitamme nyt

myymäläuudistuksen.

Paljon poistoeriä!

3,-/m2

joululahjavinkki!

4,-/m2

5,-/m2

Veijolla oli arpaonnea! 
Kangasniemen Yrittäjät ry:n jäsenkyselyyn osallistuneiden 
kesken arvottiin 50 € lahjakortti vapaavalintaiseen paikal-
liseen yritykseen. Lahjakortin voitti Veijo Moilanen Etelä-
Savon Vartiointi Oy:stä. Onnittelut Veijolle!

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

Avoinna joka päivä!

Reissupannun suosittuja 

vanhan ajan joulutorttuja!

Tilauksesta joulupöytääsi 
myös erilaiset kakut, 
piparit ja pikkuleivät.

Nyt niitä taas saa:

TULEVIA KOULUTUKSIA:

rpjp.fi 

f

• Tulityökorttikoulutus (8 h) pe 9.12.
• Hätäensiapu (8 h) pe 20.1.

•Märkätila-asentaja sertifi ointikoulutus 
(10 h) pe 3.2.

Kouluttajat Esedulta. Koulutukset ovat kaikille 
avoimia. Ilmoittautumiset koulutusta edeltävään 

tiistaihin mennessä:
toimisto@rpjp.fi  tai 040 713 6001 (Pauliina)

SEURAILE NETTI- JA FB-SIVUJAMME, 
LISÄTIETOJA KOULUTUKSISTA TULOSSA!

Kangasniemen Kesän avaukseen osallistui 35 
näytteilleasettajaa ja yleisöä kävi runsaasti. 

Tapahtuma on vuosi vuodelta suositumpi.

Kunnan ja Yrittäjien yhteinen Ideasinko 
kokoontui tänä vuonna kaksi kertaa.

Yrittäjänpäivänä kahviteltiin kunnantalolla.

Kotikuntoutus Marketan avoimien 
ovien päivässä Luusniemellä vierailtiin 
toukokuussa. Kuvassa Marketta Lehto. 

Jukka Tanttu 
valittiin 

Kangasniemen 
Vuoden Nuoreksi 

Yrittäjäksi.  

Jouko Häkkinen 
äänestettiin 
Vuoden 2016 

Positiivisimmaksi 
kangasniemeläiseksi.

ESSHP:n ensihoidon 
vastuulääkäri 
Janne Kuusela 

vieraili yrittäjien 
syyskokouksessa.

Kukka ja Lahja Elisa 
juhli 15-vuotista tai-
valtaan. Kävimme 

onnittelemassa yrit-
täjä Helena Hännistä.

Toivotamme kaikille  
Hyvää Joulua ja  
onnellista Uutta Vuotta!

KANGASNIEMI

Ku
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Puu-Le Oy
Hallitie 12, Kangasniemi

Puh. (015) 433 303 | puule.fi

Tyylikäs 
uuden ajan 
ovimallisto 

- Kielo

Oppilaitosyhteistyö  
hyödyttää kaikkia osapuolia

Tullan palvelevat perheyritykset

www.tulla.fi

Luonnon puolesta, yhteistyöllä! 
Lue lisää osoitteesta tulla.fi

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

Sepäntie 10, Kangasniemi
Ota yhteyttä: 

0400 655 692 (Matti Tulla), 
0400 678 243 (toimisto)

Täyden palvelun ympäristötalo:
LAPASKANKAAN 

JÄTEASEMA

Viihtyisät vuokramökit
 järven rannalla!

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

mökkiä. Lemmenkallio on hyvin varusteltu 
huvila jopa 10 henkilölle. 

Munaniemi on viihtyisä piilopirtti
pienemmälle porukalle.

Kuljetukset
ja nosturityöt
• Hirsimökkien kuljetus

• Nosturityöt (esim. kattotuolien nostot)
• Koneiden kuljetus

• Muut kuljetukset - kysy lisätietoja!

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

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

tulla@tulla.fi 

Lemmenkallio 

Katso  jätteiden 

lajitteluohjeet 

netistä!

• www-sivustot
• graa� set palvelut ja 

painotuotteet
• lehdet ja julkaisut ym.

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

www.janetti.fi

Toimisto on muuttanut 
Levälahteen.

Tapaamiset sopimuksen mukaan!

MAINOSTOIMISTO

Jäsenkyselyn satoa

Keittiönovet  valmistaa

Ovimallit näet osoitteesta: www.hahle.fi

Yrittäjäyhdistys toimii aktiivisesti
Lue tarkemmat tiedot yh-
distyksen toiminnasta osoit-
teesta kangasniemenyritta-
jat.info (ajankohtaista). 

Otamme mielellämme vas-
taan ideoita ja toiveita toi-
minnan kehittämiseksi!

Yrittäjäyh-
distykselle 
opiskelijat 
toteuttivat 
jäsenkyselyn. 
RYHMÄ Mikkelin ammatti-
korkeakoulun liiketalouden 
opiskelijoita on syksyn aika-
na toteuttanut projektityö-
nä jäsenkyselyä Kangasnie-
men Yrittäjät ry:lle. Kyselyssä 
kartoitettiin jäsenistön mie-
lipiteitä liittyen muun muas-
sa yhdistyksen toimintaan, 
tiedottamiseen ja vaikutta-
miseen.

- Kysely liittyy Projek-
tiosaaminen-kurssiin, jossa 
käydään läpi projektityös-
kentelyyn liittyvää teoriaa ja 
tehdään kolmen opintopis-
teen arvoinen projektityö, 
opiskelijat valottavat.

Opiskelijat valitsivat pro-
jektityönsä aiheen noin kol-
menkymmenen vaihtoehdon 
joukosta. Tarjolla oli muun 
muassa jäsenkyselyitä, mark-
kinoinnin suunnittelua ja 
eri tapahtumien järjestelyä. 
Opiskelijoiden mukaan Kan-
gasniemen Yrittäjien projekti 

nousi heti esiin.
- Yrittäjien projekti piti si-

sällään sekä kyselytutkimuk-
sen teon että Joulun avaus-
tapahtumassa avustamisen, 
joten se vaikutti monipuoli-
suutensa takia mielenkiintoi-
simmalta.

Opiskelijat osallistuvat 
lauantaina järjestettävään 
Joulun avaus-tapahtumaan 
jakamalla flyereitä, joilla kan-
nustetaan tekemään ostok-
set Kangasniemeltä. Työteh-
täviin kuuluu myös Joulupu-
kin avustaminen.

PROJEKTIA ohjaava opettaja 
Tuuli Järvinen MAMK:in Lii-
ketalouden laitokselta kertoo, 
että laitoksen toimintatapana 
on sisällyttää kaikkiin opinto-
jaksoihin yhteistyötä yritys-
ten kanssa.

- Erilaisia yhteistyömah-
dollisuuksia on useita. Yhteis-
työehdotus tai alustava tarve 
kannattaa ilmoittaa suoraan 
opettajalle tai yritysasiamie-
helle. Myös opettaja voi vies-
tiä mahdollisuuksista. Hyviä 
ajankohtia yhteydenottoihin 
ovat kesäkuun ja elokuun al-

ku sekä marraskuu, tuolloin 
aihe pääsee mukaan tulevan 
opintojakson toteutussuun-
nitelmaan.

Opiskelijat voivat toimia 
esimerkiksi palautteenantaji-
na tai uusien palveluiden tes-
taajina. He voivat tehdä myös 
systemaattista tiedonkeruu-
ta, kehittää tuotteita ja palve-
luita tai järjestää tilaisuuksia 
ja tapahtumia.

- Tänä syksynä Kangas-
niemellä yhteistyöprojekte-
ja on ollut viisi, ja niissä on 
toiminut yhteensä 12 trade-

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

SKY-kosmetologi, jalkahoitaja Anja Arkko
 Meikkaaja/maskeeraaja Henna Taavitsainen

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!
Kiitos kuluneesta 
vuodesta 2016!

Meiltä ihanat joululahjat!Meiltä ihanat joululahjat!

Matti Tulla, Sami Saraste, Petri Piispa, Saara Purhonen, Julia Sihvonen 
ja Seppo Lappalainen suunnittelemassa jäsenkyselyä.

nomiopiskelijaa. Projektit 
hyödyttävät kaikkia osapuo-
lia: yrittäjä saa lisätuen kehit-
tämistarpeisiinsa, opiskelijat 
oikeita kehittämiskohteita ja 
opettaja jatkuvaa tietoa toi-
mintaympäristöstä ja yrityk-
sistä, Järvinen kertoo.

MYÖS Kangasniemen kun-
nalla on meneillään yhteis-
työ MAMK:in kanssa: kol-
me toisen vuoden liiketalou-
den opiskelijaa työstää par-
haillaan projektia matkailun 
aluetaloudellisista vaikutuk-
sista Kangasniemellä. 

Projektissa haetaan tietoa 
muun muassa eri tapahtumi-
en kävijämääristä ja kävijära-
kenteesta sekä tapahtumissa 
kävijöiden kunnassa käyttä-
mistä rahamääristä. Tapah-
tumajärjestäjiä pyydetään 
myös arvioimaan yhteistyön 
sujuvuutta kunnan kanssa. 

Kunnan elinkeinoasiamies 
Jukka Siikosen mukaan pro-
jektin tavoitteena on koota 
yhteen tiedot tapahtumista 
ja niiden taloudellisista vai-
kutuksista sekä parantaa yh-
teistyötä tapahtumajärjestä-
jien kanssa. 

Kangasniemen Yrittäjille 
tehtyyn jäsenkyselyyn vas-
tasi 32 yrittäjää, joista suu-
rin osa palvelualalta. 

Tärkeimpänä syynä Yrit-
täjäyhdistyksen jäsenyy-
teen koettiin verkostoitu-
minen ja yhteisöllisyys ja 
enemmistö vastaajista an-
toi yhdistykselle kouluarvo-
sanaksi 8 tai 9. 

Yrittäjäyhdistyksen toi-
minnasta tiedottaminen 
katsottiin riittäväksi, lievää 
kritiikkiä saivat jäsenille tar-
jottu näkyvyys sekä jäsenis-
tön toiveiden huomioon ot-
taminen toiminnassa. 

Tutustumismatkoja ja 
virkistäytymistoimintaa 
toivottiin lisättävän, samoin 

verkostoitumistapahtumia 
ja yhdessäoloa sekä oman 
paikkakunnan jäsenistön 
kesken että muiden paikal-
lisyhdistysten kanssa. 

Suurin osa vastaajista ei 
ollut hyödyntänyt yrittäjä-
järjestön tarjoamia jäsenetu-
ja. Käytetyistä eduista mai-
nittiin muun muassa lakipal-
velut, lehdet ja kirjat sekä au-
toiluun liittyvät edut. 

Uusia yrittäjiä toivottiin 
lähestyttävän aktiivisesti ja 
informoitavan yhdistyksen 
jäsenenä olemisen hyödyis-
tä. Enemmistö vastaajista 
suosittelisi tai on jo aikai-
semmin suositellut Kangas-
niemen Yrittäjien jäsenyyttä 
muille. 

TEE OSTOKSET KANGASNIEMELTÄ! 
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Hietalat toteuttivat unelmansa 
Kangasniemelle muuttamisesta

Vapaa-ajan asunnosta 
vakituinen koti 

LOUNAS-, hautaus- ja pito-
palvelu Siiskosen yrittäjinä 
syyskuussa aloittaneista Mi-
ka ja Tita Hietalasta tuli Kan-
gasniemen vapaa-ajan asuk-
kaita vuonna 1998. Tuolloin 
Keltaisesta Pörssistä löytyi 
pieni ilmoitus Hokassa myyn-
nissä olevasta mökistä, ja kau-
pat tehtiin lähes samantien.

-  Siitä lähtien olemme 
kaikki kesät ja aika monet 
muutkin lomat viettäneet 
paikkakunnalla, ja lähes ko-
ko ajan haaveilimme että voi-
simme muuttaa Kangasnie-
melle pysyvästi. Täällä on hie-
no luonto ja todella mukavat 
ihmiset, Tita Hietala kertoo.

Huittisissa aiemmin asu-
nut pariskunta laittoi pyörät 
pyörimään lopullisen muu-
ton suhteen kolmisen vuot-
ta sitten. Vapaa-ajan asun-
non muuttaminen pysyväksi 
asunnoksi oli suunnitelmana 
alusta alkaen.

-Ei meillä käynyt mielessä-
kään uuden talon ostaminen, 
se oli selvää että mökkiin jää-
dään, mikäli paikkakunnalle 
pysyvästi muutetaan. Se on 
rauhallisella paikalla ja hyvi-
en kulkuyhteyksien päässä 
kaikesta, Mika Hietala kertoo.

PROSESSI starttasi Kuopi-
on hallintaoikeudelle tehdyl-
lä muutoshakemuksella, jon-
ka käsittely kesti noin kuu-
kauden. 

Mökki muutettiin pysy-
väksi asunnoksi rakentamal-
la kokonaan uusi lisäosa, jolla 
lisättiin pinta-alaa. Työtä teh-
tiin sen mukaan miten varat 
ja aikataulut antoivat periksi.

- Alkuperäisessä mökissä 
ei ollut sähköjä eikä vesiä si-
sällä, joten siellä oltiin koko-

Tuoreet yrittäjät remontoivat mökkinsä pysyväksi asunnoksi.

naan ulkoruokinnassa. Nyt 
alkaa laajennusprojekti ole-
maan valmis, vielä joitain pik-
kuhommia on jäljellä, kuten 
laudanpäiden maalaamista, 
Tita Hietala naurahtaa.

Mitään valtavaa paperi-
sotaa tai byrokratiaa ei mö-
kin muutostöihin Hietaloi-
den mukaan liittynyt. Kun-
nan rakennustoimisto saa 
suuret kiitokset prosessin su-
juvuudesta.

- Siellä ollaan oltu todella 

auttavaisia ja neuvottu hyvin, 
paperiasiat ovat toimineet 
hienosti ja joustavasti. Rau-
no Kuokkanen neuvoi mitä 
papereita piti laittaa minne-
kin, iso kiitos hänelle ja Pent-
ti Palmulle meidän rakennus-
valvonnasta. Aina on löyty-
nyt apu kaikkeen mihin sitä 
ollaan tarvittu.

HIETALAT kertovat löytä-
vänsä lähes kaiken tarvitta-
van Kangasniemeltä eikä kau-
punkeihin tule lähdettyä kuin 
pakon edessä. 

Työpaikkakin järjestyi, 
kun he kuulivat Lounas-, hau-
taus- ja pitopalvelu Siiskoses-
sa työskentelevältä tuttaval-
taan yrityksen olevan myyn-
nissä. Molemmilla oli aikai-
sempaa kokemusta ruoka-
palvelualalta, joten Hietalat 
uskaltautuivat hyvillä mielin 
yrittäjiksi.

- Hautauspalvelu tosin on 
ollut meille uusi aluevaltaus. 
Siiskosella jatketaan samal-
la linjalla kuin tähänkin asti, 
lounas- ja ateriapalvelut säily-
vät ennallaan ja kukkapalve-
lut toimivat tilauksesta. Bir-
gitta Siiskonen on ollut meil-
le todella isona apuna tässä al-
kutaipaleella, ja ihmiset ovat 
ottaneet meidät hienosti vas-
taan, Hietalat kiittelevät.

UUDET yrittäjät ovat naut-
tineet Kangasniemellä asu-
misesta eikä heillä ole paik-
kakunnasta pahaa sanaa sa-
nottavana.

- Täältä ei ole pitkä matka 
minnekään. Huittisissa asu-
essamme kävin Porissa töissä 
ja työmatka oli 66 kilometriä 
suuntaansa säällä kuin sääl-
lä. Kyllä paljon mieluummin 
nyt ajelen täällä mökille ja ta-
kaisin, Tita Hietala kertoo. 

Mika ja Tita Hietala ovat nauttineet Kangasniemellä asumisesta.

KANGASNIEMEN Yrittäjät 
ry suunnittelee projektia, jon-
ka tiimoilta kannustettaisiin 
vapaa-ajan asukkaita muut-
tamaan loma-asunto vaki-
tuiseksi kodiksi ja kotipaikka 
Kangasniemeksi. 

Selvitimme Kangasnie-
men kunnan rakennustarkas-
taja Rauno Kuokkaselta, mitä 
tulee ottaa huomioon, mikä-
li mielii muuttaa vapaa-ajan-
asunnon vakituiseen asuin-
käyttöön soveltuvaksi. 

LOMARAKENNUSPAIKAN 
muuttaminen vakituisek-
si asuinpaikaksi vaatii lähes 
aina poikkeamispäätöksen. 
Poikkeuksena ovat Puulan 
rantayleiskaavaan määritel-
lyt kyläalueet, joita on esi-

merkiksi Vaimosniemellä ja 
Hokassa. 

Rauno Kuokkanen kertoo 
poikkeamislupien menevän 
yleensä läpi, ellei kyseessä ole 
saarikohde.

Vuoden  sisällä poikkea-
misluvan saannista on ha-
ettava rakennuslupa käyttö-
tarkoituksen muutokseen. 
Vakituisen asuinrakennuk-
sen vaatimusten tulee täyt-
tyä ja huomiota kiinnitetään 
esimerkiksi energiamääräyk-
siin, ovileveyksiin ja huonei-
den korkeuteen. Myös jäte- 
ja puhdasvesiasiat tulee olla 
kunnossa. 

Kuokkasen mukaan käyt-
tötarkoituksen muutos ei 
yleensä tuota ongelmia uu-
dehkoissa lomarakennuk-

sissa.
– Se on vain byrokratiakier-
ros. Monet ovat jo suunnitte-
lussa ottaneet huomioon sen, 
että rakennus on myöhem-
min helppo muuttaa vakitui-
seksi asunnoksi, hän kertoo. 

Vanhemman rakennuk-
sen muuttaminen  kriteerien 
mukaiseksi teettää yleensä 
enemmän töitä. 

– Kannattaa käydä asiat 
jo ennakkoon mahdollisim-
man tarkasti ammattilaisen 
kanssa läpi ja lähteä sitten 
siltä pohjalta miettimään, on-
ko muutos järkevää toteuttaa, 
Kuokkanen ohjeistaa. 

Kuokkasen mukaan käyt-
tötarkoituksen muutoksia 
tehdään nykyään keskimää-
rin vain 2-3 vuodessa. 

Rakennustarkastaja 
Rauno Kuokkasen 
puoleen kannattaa 

kääntyä, mikäli 
suunnittelee vapaa-

ajan asunnolleen 
käyttötarkoituksen 

muutosta.

”Alkuperäises-
sä mökissä  
ei ollut sähkö-
jä eikä vesiä  
sisällä.” 
Tita Hietala

UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN,
& MONITOIMIURAKOINTI

0400 548 204
www.petraxky.fi 

KANGASNIEMI

pete@petraxky.fi 

KY

.fiKangasniemen   
Kiinteistökeskus LKV Oy [A]

Oletko myymässä asuntoa, kiinteistöä tai tonttia?
PARHAAN AVUN SAAT 

PAIKALLISILTA AMMATTILAISILTA!

Etsimme kohteelle ostajan  
 ja hoidamme kaupanteon  puolestasi.  

Meillä on vahva  paikallistuntemus 
ja tehokkaat markkinointikanavat.  

Ota yhteyttä, tehdään  hyvät kaupat!
Toimipisteemme palvelee monipuolisesti:

Asuntojen,  kiinteistöjen ja  tonttien välitys
Asuntojen vuokraus | Arvioinnit  

Kauppakirjojen  laadinta | Julkinen  kaupanvahvistus
Perunkirjoitukset | Perinnönjaot

Välityspalkkio alk. 4,5% tai minimipalkkio 2800 €   
tai sopimuksen mukaan.  Alv. 24% sis. hintoihin.

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

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

Talvihaalari

54,90
Tekninen 
alusasu

24,90

Pajusydän 
koriste 
20 cm

4,90

Back on 
Track 
-tuotteet

-20% (norm. hinnasta)

Breyer-lelut

-40%

Hankkija-
lahjakortti

PUKIN- 
KONTTIIN:

Kangasniemi  Teollisuustie 4, puh. 010 768 5080*
Avoinna ma-pe 9-17. * Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (alv 24 %)

Joulukukat saapuvat 30.11., 
esim. Itsenäisyypäiväksi:  
 

12,90

Valkoinen 
joulutähti XL

6,90

Atsalea 
12 cm värimix

Heppaharrastajille:
hevosaiheiset mukit 
ja avaimenperät
keppihevoset

OSALLISTU ARVONTAAN!
Arvomme kävijöiden kesken viikoilla 48-50 
Roinilan joulukinkkuja (1/vko).

SEPON JA ANJAN HIENOT 
JOULUKUUSET SAAPUVAT
VIIMEISTÄÄN VIIKOLLA 49!

Lapsille 
pulkat ja 
lapiot

Jahti & Vahti 
kana ja riisi

10,90
4 kg   2,73 €/kg

27,60
15 kg   1,84 €/kg

(norm. hinnasta)

Jahti & Vahti 
kana ja riisi

,90
2,73 €/kg

,60
1,84 €/kg

Pajusydän 

keppihevoset

Joulu alkaa Hankkijalta!

Kangasniemen  
Yrittäjät 

kannustaa:
PYSYVÄ KOTI 

KANGAS-
NIEMELLE!
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Smartweld Oy hitsaa 
kokometalliletkut 
teollisuuden tarpeisiin
Marttisen veljekset toivat yrityksen Kangasniemelle jo 
1990-luvulla.

SEPPÄLÄNTIELLÄ sijait-
seva Smartweld Oy on ko-
kometalliletkujen hitsauk-
seen erikoistunut yritys, joka 
alunperin perustettiin vuon-
na 1991 Veljekset Marttinen-
nimellä. Marttisen kolme vel-
jestä toivat kokometallilet-
kutyöt Kangasniemelle. Kun 
veljeksistä kaksi jäi eläkkeel-
le 2000-luvun alkupuolella, 
tulivat yritykseen mukaan 
yhdenvertaisiksi yhtiökump-
paneiksi Ari Aspola ja Jorma 
Lampen ja nimeksi vaihtui 
Smartweld Oy.

– Kokometalliletkut tule-
vat meille Englannista ja Tur-
kista metritavarana ja me pät-
kimme ne asiakkaan halu-
amiin mittoihin ja lähetäm-
me eteenpäin, kertoo yrittäjä 
Mikko Marttinen.

Kokometalliletkuja käyte-
tään muun muassa paperite-
ollisuudessa, metsäkoneiden 
pakoputkissa ja kompressori-
tehtailla silloin, kun kumilet-
kut eivät ole riittävän vahvo-
ja. Tuotteita toimitetaan joka 
puolelle maata ja jonkin ver-
ran myös Venäjälle, vaikka-
kin vienti itänaapuriin on hil-
jentynyt pakotteiden myötä.

- Suoria asiakkaita meil-
lä on vain muutama, jälleen-
myyjien kautta menee suurin 
osa tavarasta eikä tuotteiden 
loppukohdetta aina edes tie-
dä. Jälleenmyyjiä on parisen-
kymmentä ympäri Suomen, 
Marttinen kertoo.

ENNEN yrityksen perusta-
mista Marttinen työskenteli 
kymmenen vuoden ajan sa-
manlaisissa hommissa Etelä-
Suomessa, Hiflex Oy:n palve-
luksessa, siirtyen työpaikan 

lopettamisen myötä Kangas-
niemelle.

- Ajateltiin silloin veljien 
kanssa, että jatketaan puu-
haa täällä maahantuontina. 
Tässä on ollut hyviä vuosia ja 
huonoja vuosia, näin vuoden 
lopulla on yleensä hiljaisem-
paa. Parhaimmillaan olem-
me pystyneet pitämään seit-
semää vakituista työntekijää, 
tällä hetkellä vakituisia on 
meillä kolme.

Smartweld Oy:n varastos-
ta löytyy metalliletkujen li-
säksi kumiletkujen liitinpäi-
tä, joita käytetään esimerkik-
si nesteiden siirroissa.

- Varastossa pidetään sel-

laista tavaraa, mikä liikkuu 
ja isoja tilauksia tehdään si-
tä mukaa kun asiakkaat nii-
tä tarvitsevat. Kangasnie-
men sijainti on sinänsä ihan-
teellinen lähellä Keski-Suo-
mea, josta löytyy muun mu-
assa paperiteollisuustehdas 
ja Metso Jyväskylässä, mut-
ta pienelle paikkakunnalle on 
tavaran saaminen joskus han-
kalaa. Ihan pikatilauksia ei ai-
na pystytä heti toimittamaan, 
Marttinen miettii.

MARTTINEN kehuu myös 
Kangasniemellä yrittäjien 
kesken vallitsevaa yhteis-
työtä.

- Metallipajat ovat mones-
ti olleet meille apuna, ja muita 
yhteistyökumppaneita ovat 
esimerkiksi Mimet, PT Steel 
ja Rautia. Rautakaupasta os-
tetaan meille paljon tavaraa.

Yritystoiminta on Smart-
weldillä toistaiseksi kannat-
tanut, mutta Mikko Martti-
sen mielessä on jo kysymys 
siitä, kuka toiminnan ottaa 
hoitaakseen yrittäjän eläke-
päivien koittaessa.

- Kyllä tässä itsekin olisin 
innokas osittain jatkamaan, 
ja ainakin opettamaan seu-
raajaa. Hitsauksen opette-
lu vie kuitenkin aikaa, sillä 
letkut ovat ohuita. Mutta ei 
täältä yksikään työntekijä tai 
harjoittelija ole vielä poistu-
nut oppimatta kunnolla hit-
saamaan, Marttinen naurah-
taa. 

”Tässä on ollut 
hyviä vuosia 
ja huonoja 
vuosia.”
Mikko Marttinen

Marttinen  
kehuu Kangas-
niemellä  
yrittäjien  
kesken  
vallitsevaa  
yhteistyötä.

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

Helli itseäsi 
h� kullisella 

ruoalla!ruoalla!
JOULULOUNAS 
pe 16.12. ja la 17.12. 

JOULUKAHVITUS 
ti 20.12.

• Maittava lounas 
noutopöydästä joka päivä! 

• A lá carte • Pizzat 
• Hampurilaiset

• Suolaiset ja makeat 
kahvileivät

Kuvat
heti kioskista!

Joululahjaksi muotokuvaus!

    ALE

    -30%
16.12.asti

Passikuvat

AP-SYSTEMS
ASEMATIE 6, KANGASNIEMI

0400 844 923
Avoinna ma-pe 9-16.00

Liike suljettu ma 5.12.16

suoraan
poliisille!

KEHYKSET

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

Kaikki 
varastossa olevat 

Michelinin 
talvirenkaat 
erikoishinnoin!
Kysy myös muiden 
merkkien tarjouksia!

KANGASNIEMEN
KUMIKORJAAMO OY

Mikko Marttinen (vas.) ja hitsaaja Pasi Sallinen esittelevät kokometalliletkuja.

Smartweld Oy:n tilat Seppäläntiellä.

Joululauluhetki ja aamukahvit
Lapaskankaan Teboililla

pe 23.12. klo 8 - TERVETULOA!
Järj. Kangasniemen ev. lut. seurakunta  

ja Kangasniemen Yrittäjät ry
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Neljännesvuosisata yrittäjänä!

Kausittaiset vaihtelut 
haastavimpia

Luottamustoimet tuovat 
vaihtelua yrittäjän arkeen

Hannu Hokkasen Pelhane 
on kasvanut maltillisesti

Jututimme kolmea jäsenyrittäjää, joiden yritykset juhlivat tänä vuonna 25-vuotista toimintaansa.

PENTTI Pylvänäinen perus-
ti PP-Sähkö-toiminimen jo 
vuonna 1988. Ennen PP-Elec-
tron perustamista vuonna 
1991 hän työskenteli teknise-
nä johtajana Vaajakoskella.

- Samaan aikaan Kangas-
niemen Tehosähkö lopetti toi-
mintansa joten ajattelin, että 
voisi olla hyvä sauma ryhtyä 
täällä yrittäjäksi.

Alkutaipaleella töitä haa-
littiin ulkopaikkakunnilta, 
kunnes Kangasniemi alkoi 
piristyä.

- Nyt ollaan jouduttu taas 
jalkautumaan, Pylvänäinen 
kertoo.

PP-Electro tarjoaa sähkö-
asennuspalveluita monipuo-
lisesti, ja myymälästä löytyy 
laaja valikoima sähkötarvik-
keita ja kodin elektroniikkaa. 
Yritys työllistää neljä vaki-
tuista työntekijää.

-  Kodinkonehuolto  l i -

SIRPA Sappinen perusti Kan-
gasniemen Juhla- ja Pitopal-
velun, koska alan yritykselle 
oli paikkakunnalla tilausta. 
Ennen yrittäjäksi ryhtymis-
tään Sappinen työskenteli Te-
boililla ja Kahvila- ja lounas-
paikka Mariellassa, tehden 
työnsä ohessa viikonloppui-
sin pitopalvelua.

- Kukka- ja hautauspalve-
lun Vuokko Ek kehotti mi-
nua lähtemään yrittäjäksi ja 
sillä tiellä ollaan edelleenkin. 
Tilausta tuntuu yhä riittävän, 
Sappinen kertoo.

YRITYS tarjoaa hautauspal-
veluja ja pitopalvelua. Sappi-
sen lisäksi muuta vakituis-
ta henkilökuntaa ei ole, mut-
ta ruuhka-ajoiksi palkataan 
ekstraajia.

- Kohokohtia ovat var-
maankin Kangasniemen Vuo-
den Yrittäjän palkinto vuon-

RAKENNUSPELTITYÖN am-
mattilainen Pelhane Oy täyt-
tää 25 vuotta joulukuussa. 
Yritys tarjoaa kaikenlaisia 
katto- ja rakennuspeltitöitä, 
sadevesijärjestelmiä, katto-
turvatuotteita ja kuljetus- ja 
nostopalveluita.

- Lyhyesti sanottuna kaik-
kea, mitä pellistä saa, yrittä-
jä Hannu Hokkanen kertoo.

Hokkanen on koulutuksel-
taan kirvesmies. Hän muut-
ti Kangasniemelle Lahdesta 
vuonna 1988.

- Serkkupoika Hannu Kui-
tusen kanssa ruvettiin teke-
mään kattoja. Se on ihan hä-
nen vikansa, että yritys pan-
tiin pystyyn, Hokkanen nau-
rahtaa.

PELHANE työllistää tällä 
hetkellä 12 henkilöä ja yritys 
on ollut jo kauan AAA-ser-
tifioitu.

sättiin palveluvalikoimaan 
2000-luvun puolivälissä. Myy-
mälän avasimme Asematiellä 
vuonna 2002. Myymälä me-
ni tulipalossa vuonna 2004 ja 
sen jälkeen siirryimme nykyi-
siin tiloihin.

Haastavinta yrityksel-
le ovat Pylvänäisen mukaan 
kausittaiset vaihtelut.

- Itselle kyllä hommia riit-
tää, mutta muutkin pitäi-
si saada pidettyä töissä. Tä-
mänhetkinen hiljentyminen 
näkyy joka puolella, se on jo-
pa pahempi kuin 1990-luvun 
alun lama.

Vapaa-ajallaan yrittäjä on 
aloittanut uudelleen metsäs-
tysharrastuksen.

- Lähinnä suurriistaa, hir-
veä ja karhua. Pidempiä lo-
mia ei ehdi pitämään, mutta 
viikonlopputöistä olen onnis-
tunut luopumaan hirvenmet-
sästyskauden ajaksi. 

na 2006 ja tasavallan presi-
dentin myöntämä kultainen 
ansiomitali 2012. Suurten ta-
pahtumien onnistuneet jär-
jestelyt jäävät myös mieleen. 
Ennätyksenä on neljät häät 
yhtenä päivänä ja 800 vieras-
ta, Sirpa Sappinen muistelee.

HA ASTAVIMPINA  koke -
muksina yrittäjä mainitsee 
hautauspalvelun aloituk-
sen ja varsinkin itselle tut-
tujen vainajien laiton alusta 
loppuun. Omaisten kohtaa-
minen tuo myös oman haas-
teensa.

Vaihtelua yrittäjäelämään 
tuovat kunnan luottamus-
toimet ja yrittäjäyhdistyksen 
hallituksessa toimiminen se-
kä lapsenlapset.

- Vapaita ei juuri ennätä pi-
tämään mutta ei niitä nyt tar-
vitsekaan ennen eläkepäiviä, 
Sappinen naurahtaa. 

- Se on ollut yksi yrittäjyy-
den kohokohdista, samoin se 
että lamasta ollaan selvitty 
hengissä. Yritys on kasvanut 
maltillisesti koko ajan.

H A A S TAV I N TA  H o k k a -
sen mukaan Pelhanelle ovat 
suhdannevaihtelut ja Suo-
men vuodenajat: kahdeksan 
kuukautta vuodesta töitä on 
enemmän kuin ehditään teh-
dä, neljä kuukautta ei juuri 
mitään.

- Kiireisenä aikana mökillä 
olo on kova sana. Myös lasten 
harrastukset vievät paljon ai-
kaa. Jäähallin elämä esimer-
kiksi on tullut hyvin tutuksi, 
Hokkanen kertoo. 

Sirpan jouluterveiset:  
Kiitokset kuluneista 
vuosista asiakkail-
le ja yhteistyöyrityk-
sille! Rauhaisaa jou-
lunaikaa kaikille!

Pentin jouluterveiset:  
Asiakkaille kiitos  
kuluneista vuosista 
ja muistakaa ostaa 
Kangasniemeltä!

Hannun jouluterveiset:  
Hyvää joulua ja  
parempaa uutta  
vuotta kaikille!

Lämpimät  Kiitokset  25 vuodesta!

KAIKKI 
HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT:

• Kotimaiset arkut ja uurnat 
omasta varastosta 
• Kuljetuspalvelut

• Adressit • Muistotilaisuudet
• Ohjelmalehtiset, lehti-ilmoitukset

Hautauspalvelu 
Sirpa Sappinen

Kangasniemen
Juhla- ja Pitopalvelu Ky

MAITTAVAT RUOAT 
ARKEEN JA JUHLIIN

25 VUODEN KOKEMUKSELLA!

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


