Kesä 2014

Ajankohtaista asiaa
yrittäjistä
ja yrittäjyydestä!

AP-SYSTEMS / ARTO PELLINEN

TIEDOTUSLEHTI

Uudistunut Kangasniemen Kesän avaus veti torille mukavasti väkeä kesäkuun ensimmäisenä lauantaina. Näytteilleasettajilta ja yleisöltä saatiin hyvää palautetta
tapahtumapaikan vaihdosta ja Kesän avaus tullaan järjestämään Rantatorilla jatkossakin.

Positiivista energiaa!
TERVETULOA lukemaan
Kangasniemen Yrittäjat ry:n
toteuttamaa kesän 2014 Tiedotuslehteä!
Tänä kesänä olemme saaneet nauttia kauniista, lämpimästä säästä, mutta yhtälailla värjötellä kylmyydessä ja sateessa. Kolkko juhannus sai

monet kaivamaan talvivaatteet
esiin, ulkona oltiin vaikka jääpuikko nenänpäässä, sillä lukeehan kalenterissa kesä!
PAISTOIPA aurinko tai ei,
paljon positiivista energiaa on
havaittavissa. Me haluamme
tuoda tässä lehdessä esille vi-

reää ja elinvoimaista Kangasniemeä. Lehden sivuilta voit lukea Elinvoimaa Kangasniemelle -hankkeen kuulumisista, vireistä ja kehittyvistä yrityksistä
sekä yrittäjistä, jotka ovat saaneet huomionosoitukset upeasta työstään.
Positiivista virettä kesään

KANGASNIEMEN Kesän
avaus järjestettiin tällä kertaa
uudistuneessa muodossa Rantatorilla kesäkuun 7. päivänä.
Yrittäjäyhdistyksen ja Kangasniemen kunnan järjestämässä
tapahtumassa oli mukana 35
eri organisaatiota.
Näytteilleasettajille tehtiin
palautekysely, johon vastasi noin puolet mukana olleis-

ta. Kaikkien vastaajien mielestä upealla paikalla sijaitseva
Rantatori on oikea paikka Kesän avaukselle.
Tapahtuman ajankohdasta
tuli kiitosta, mutta osa vastanneista väläytteli myös ajatusta
sen aikaistamisesta.
Parantamisen varaa koettiin olevan muun muassa kuulutusten äänentoistossa, tapah-

tuman mainontanäkyvyydessä ja taustamusiikkia toivottiin lisää.
Yleisellä tasolla vastaajat
olivat varsin tyytyväisiä järjestelyihin.
Hyvän palautteen tiimoilta Kangasniemen Yrittäjät ry:n
hallitus on jo tehnyt päätöksen
järjestää Kesän avaustapahtuma jatkossakin Rantatorilla.

Uudistunut Kesän avaus
sai hyvää palautetta

tuovat omalta osaltaan paikkakuntamme vapaa-ajan asukkaat, viihdyttävät kesätapahtumat sekä monenlaiset mukavat
aktiviteetit, jotka näin kesäaikaan ovat ulottuvillamme.
M E J O K A I N E N voimme
osaltamme olla luomassa ja yl-

läpitämässä paikkakuntamme
elinvoimaisuutta, jos vaan yhteistä tahtotilaa löytyy.
Ole aktiivinen, tee ostoksesi kangasniemeläisistä yrityksistä, käytä paikallisia palveluja ja vieraile ahkerasti kesätapahtumissa.
Jos kysyntää on, löytyy var-

masti myös tarjontaa tulevaisuudessakin.
Hyvää kesää kaikille
toivottaen,
Kangasniemen Yrittäjät ry
Hallitus
AP-SYSTEMS,/ARTO PELLINEN

Haussa Kangasniemen
paras asiakaspalvelija!
KANGASNIEMEN Yrittäjät ry päätti herättää henkiin
muutamia vuosia sitten viimeksi järjestetyn Kangasniemen paras asiakaspalvelija
-äänestyksen.
Kisan myötä yrittäjäyhdistys toivoo kaikkien työssään
asiakkaita kohtaavien panos-

tavan entistäkin enemmän hyvään palveluun.
Suosikkiaan voi äänestää
paikallisista liikkeistä saatavilla kupongeilla tai Kangasniemen Yrittäjät ry:n nettisivuilta löytyvää lomaketta käyttäen.
Kaikkien äänestäjien kesken
arvotaan 50 euron lahjakort-

ti vapaavalintaiseen paikalliseen yritykseen.
Äänestysaika päättyy 30.9.
ja voittaja julistetaan 27.11.
julkaistavassa syksyn Tiedotuslehdessä. Palkintonsa hän
saa Joulun avaustapahtumassa 29.11.2014.
Muistathan äänestää!

Yrittäjyys on
Maria Häkkiselle
ja Teemu
Rahikaiselle
elämäntapa
Sivu 5

Niemen Musikaalinuoret nostattivat tunnelmaa Kesän avauksessa.

MottiHotin
palveluilla
riittää kysyntää
Sivu 8

Lehden toteutus
Julkaisija:
Kangasniemen Yrittäjät ry
Tekstit ja kuvat:
JaNetti, Jaana Laitinen
tai artikkelin/kuvan yhteydessä
mainittu henkilö
Taitto: JaNetti
Painopaikka:
Länsi-Savon Lehtipaino
Yhteistyössä:
Kangasniemen Kunnallislehti
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Vapaus yrittää
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Jäsenistön merkkipäivät
Kangasniemen Yrittäjät ry
onnittelee näitä yrityksiä!

Kangasniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtajan tervehdys.
70 VUOTTA sitten lunastettiin meidän tämän päivän yrittämisemme vapaus.
Silloinen kauppahinta oli
kova. Jokaisessa suomalaisessa perheessä koettiin menetyksiä. Isä, veli, poika, serkku, sisko, tytär, naapuri jäi sille kovalle kauppareissulle, joka maamme oli koettava. Ainoa setäni
jäi suurhyökkäyksen jalkoihin
Muolaaseen kesäkuussa 1944
pääsemättä kotimaan multiin.
Veteraanien keski-ikä on 90
vuoden tienoilla, valitettavasti
viimeinen iltahuuto on pikkuhiljaa menossa.
Mitkään kiitokset eivät ole
riittäviä silloisille ikäluokille,
mutta kuitenkin: Kiitos! Teitte
mahdolliseksi meidän nuorempien ikäpolvien elon ja yrittämisen vapaassa maassa.
TUNNESIDE kotimaisemiin,
aivolepo, muistojen puutarha,
elämä koettelee ja kaupunki
ahdistaa.
Kaipaako ihminen lohtumaisemaa, sitä lapsuuden kodin ilmapiiriä, kylän ja kirkonkylän henkeä? Pientä poikaa

tai tyttöä isän kanssa kylässä ja
kalassa? Äidin pullan tuoksua?
Iso osa Kangasniemen osaaikaisista asukkaista on tällaisia täältä juurisin olevia ihmisiä. Loput ovat sitten syystä tai toisesta viihtyneet, paikkakunta vetänyt puoleensa ja
he ovat juurtuneet tänne kokeakseen täällä luonnon, veden,
metsän, aaltoilevan viljapellon ja linnunlaulun rauhoittavan voiman.
Kaikkia niin vakituisia kuin
osa-aikaisia kangasniemeläisiä varten me olemme taas valmistautuneet Kangasniemen
kesään.
On valmistettu käsitöitä, kynttilöitä, hunajaa, pullia, marmeladia, sonnia, possua, yrttejä, lammasta, kaloja, rakennettu mökkejä myydä
ja vuokrata, kädet ja jalat valmiina palvelemaan hyvänolontunnetta tavoittelevia ihmisiä.
Makunautintoja, elämyksiä silmälle ja korvalle, lihaksille, nahalle ja nahan alle.
KAIKKI asiat eivät aina mene
sataprosenttisesti niin kuin on

TAPIO HANNIKAINEN

5 vuotta:

IVJ-Rakennus (20.4.2009)

10 vuotta:

PuulaGolf Oy (1.1.2004)
Heiper-Palvelu Ky (21.1.2004)
Kangasniemen Kiinteistönvälitys ja
Isännöintipalvelu LKV Oy (1.4.2004)
Maa-Mikko Oy (21.4.2004)

25 vuotta:

Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen (1.1.1989)
LVI-Asennus ja Huolto Vesa Reinikainen
(1.1.1989)
LVI-Insinööritoimisto K. Haikarainen (1.1.1989)
Fourplan Oy (1.6.1989)

35 vuotta:

Kangasniemen Peltityö Oy (1.1.1979)

45 vuotta:

Roinilan Lihatila Oy (1.1.1969)
Matti Tulla alias Valto Vihavainen nauttimassa kesästä
Teatteri Ilonan Kypsä kyky -näytelmän estradilla. Kuvassa
myös Yrjöä näyttelevä Kimmo Pylvänäinen.
suunniteltu.
Pienellä anteeksiannolla ja sulassa sovussa pärjäämme varmasti tästäkin kesästä ja mahdollisimman moni tavoittaa sen
unelmiensa kesän, hyvinvoinnin
ja auvoisan olon.
Ainakin me kangasniemeläiset yrittäjät olemme vilpittömäs-

Esittelyssä uusimmat
hallituksen jäsenet
Esittelemme kesän lehdessä
edellisessä vuosikokouksessa valitut uudet hallituksen jäsenet. Nykäise hihasta tai ota
heihin yhteyttä, mikäli Sinulla
on yrittäjäyhdistyksen toimintaan liittyviä ideoita, palautetta tai aloitteita!

Maria Häkkinen
1. Kangasniemen Öljyhuolto
oy (Shell Kangasniemi, Gastro
Pub 13, Pitopalvelu Ambrosia,
Route 13). Toimiala: Ruokaa,
juomaa ja polttoainetta!
2. 040 758 1771, maria.hakkinen01@gmail.com
3. Nyt neljättä vuotta
4. Yrittäjähenkisyys tuli jo äidinmaidossa, ja kun Shellillä tarjoutui mahdollisuus yrittäjyyteen, en miettinyt kahta
kertaa!
5. Tällä alalla kesälomat vietetään vasta lokakuussa, mutta
pitää omille pojille yrittää järjestää aurinkoa, jäätelöä ja vesileikkejä kuitenkin mahdollisimman paljon!

KYSYMYKSET:

1. Yrityksen nimi ja toimiala
2. Puhelin ja email
3. Montako vuotta olet toiminut yrittäjänä?
4. Miksi ryhdyit yrittäjäksi?
5. Miten vietät kesälomasi?
Puulalla ja mökkitalkkari
2. 0400 570 557, seppo.lappalainen@seponkonttori.fi
3. 3 vuotta yrittäjänä (ja aiemmin osakeyhtiön toisena omistajana yli 15 vuotta)
4. Haluan olla oma pomoni.
Haluan myös haasteita, oman
aikataulun, vapauden ja päätösvallan. Työtä ei tarvitse tehdä ma-pe 8-16, sitä voi tehdä
muulloinkin tai olla tekemättä.
5. Mikä KESÄloma? Vuosilomaa ja vapaapäiviä pidän silloin, kun siltä tuntuu. Kesällä
vien asiakkaita katsomaan ainutlaatuista järviluontoa veneristeillä ja Hokan kyläosuuskunnassa naulaan ja nakutan
laitureita ja muita pieniä (loma-asukkaiden) rakennuskohteita. Lisäksi toimin useissa
yrityksissä ja yhteisöissä hallituksen jäsenenä. Kesä on kiireisempää aikaa kuin talviaika,
jolloin voi käydä vaikka kaukana Karibialla...

Keijo Mäenpää

Seppo Lappalainen
1. Sepon Konttori: säteilyturvakoulutukset teollisuudessa
säteilylähteiden ja röntgenlaitteiden käyttäjille. Aputoiminimi Puula Tours: veneristeilyt

1. PuulaGolf Oy, golf
2. 040 731 7625, toimisto@
puulagolf.com
3. 10 vuotta
4. Se oli ainoa tapa saada golfkenttä aluille Kangasniemellä.
5. Pääsääntöisesti golfin parissa.

Lähde: Etelä-Savon Yrittäjien
jäsenrekisteri.
Huom! Kaikkien yritysten
perustamispäivät eivät näy
rekisterissä ja jotkut rekisterissä
näkyvät perustamispäivät voivat
olla myös esim. yhtiömuodon
muutoksia.

ti kaikkemme yrittäneet.
Olkaa hyvät ja nauttikaa!
Matti Tulla
puheenjohtaja/
Kangasniemen Yrittäjät ry
varapuheenjohtaja/
Etelä-Savon Yrittäjät ry

Kangasniemen Yrittäjät ry:n hallitus
Puheenjohtaja:
Matti Tulla, puh. 0400 655 692, matti.tulla@tulla.fi
Sihteeri:
Jukka Siikonen, puh. 0400 651 301, jukka.siikonen@kangasniemi.fi
Muut hallituksen jäsenet:
Anja Arkko, Maria Häkkinen, Petri Isotalus, Jaana Laitinen,
Seppo Lappalainen, Keijo Mäenpää, Arto Pellinen, Tiina Puttonen,
Nina Reinikainen, Sirpa Sappinen, Mika Tiihonen
Lisätietoja: www.kangasniemenyrittajat.info

Tiina Puttonen
1. R-kioski Tiina Puttonen Tmi.
Toimialana kioskikauppa, sisältäen mm. Veikkauksen pelit
ja toton, makeiset, lehdet, prepaid-liittymät, dvd-vuokrauksen, juna- ja tapahtumaliput.
2. 046 920 4123
3. Viisi vuotta tulee pian täyteen
4. Halusin löytää töitä Kangasniemeltä, ja huomasin että Ärrälle haettiin kauppiasta. Homma vaikutti mukavalta ja monipuoliselta, ja sitähän se on edelleenkin.
5. Pari viikon mittaista pätkää menee mukavasti perheen
kanssa kotimaassa kiertäen ja
ehkä naapurimaissa piipahtaen.

649€

649€

YRITTÄJÄ!

Olet lämpimästi
tervetullut mukaan
Kangasniemen
Yrittäjät ry:n
toimintaan,

liity jäseneksi!
Jäsenyys tuo
monenlaisia etuja
tullessaan!

Lisätietoja: www.
kangasniemenyrittajat.info

www.expert.fi
KANGASNIEMI, Keskustie 2 | Puh. (015) 433 000 | Avoinna ark. klo 9-17, la klo 9-13

Kangasniemen Yrittäjät ry

Yrittäjyysyhteiskunta
on yrittäjän puolella

Fotokioskista

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan tervehdys.
OLEN POHTINUT viime
vuosina yrittäjyysyhteiskuntateemaa monessa pöydässä;
paikallisyhdistyksissä, omassa aluejärjestössäni KeskiSuomen Yrittäjissä sekä viimeisimmässä roolissani Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana.
Yhteiskuntamme ei ole vielä valmis yrittäjyysyhteiskunta, vaikka hyviä askeleita sitä
kohti ollaankin otettu. Viimeisimpänä saavutuksena järjestömme edunvalvonnassa voidaan pitää nimenomaan pienyrittäjän velkajärjestelyn mahdollistamista. Suomen Yrittäjät on ajanut asiaa pitkään
– nyt saimme läpi merkittävän
muutoksen.
Yrittäjyysyhteiskunnassa
toimitaan yhä enemmän etukenossa yrittäjän vapautta ja
kasvumahdollisuuksia edistäen. Yrittäjyysyhteiskunta on
myös vastuullinen ja uudistuva. Yrittäjät luovat hyvinvointia ja kantavat vahvasti yhteiskuntavastuuta missä vaikuttavatkin – toimivatpa yksin tai
työllistävänä yrityksenä.
Pidän yrittäjäksi ryhtymistä
alalla kuin alalla, kokoluokassa
kuin kokoluokassa tärkeimpänä yhteiskunnan uudistajana.
Olen usein myös tuonut vahvasti esiin, että Suomi tarvitsee
enemmän työnantajayrityksiä
ja vientiyrityksiä kuin tällä hetkellä suuntaus näyttää olevan.
Työmarkkinajärjestelmän
uusiutuminen on lähivuosina välttämätöntä, jotta uudelle työllistävälle pk-yritys-

IIDA LIIMATAINEN

KUVAT
HETI!

Passikuvat, kuvaukset ja kuvatarvikkeet.
Konttoritarvikkeet, tulostusvärit ja paperit.

AP-SYSTEMS
Asematie 6, 51200 Kangasniemi
015 - 433 460, 0400 844 923
TERVETULOA HEMMOTTELUHOITOIHIN
TAI KORU- JA LAHJAOSTOKSILLE!
Teitä palvelevat SKY-diplomikosmetologi,
jalkahoitaja Anja ja myymäläpuolella Kirsi.

Avoinna:
ma-pe 9-17
la 9-13

Keskustie 4, Kangasniemi
Puh 015 433 063, 0400 715 346
www.anjankauneuspiste.fi

AL-Fitness, Anni Laitinen
Puh. 045 651 0644
anni@al-fitness.fi
www.al-fitness.fi

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja, hankasalmelainen Jari-Pekka Koponen
kannalle tulee lisää mahdollisuuksia toimia. Markkinoiden
ja työmarkkinoiden toimivuus
on maamme kehitykselle ensiarvoisen tärkeää.
JÄRJESTÖMME ja yrittäjien
ääni on vahva myös yhteiskunnan palvelurakenneuudistuksessa. Tuoreella Ruotsin vierailulla sain todeta kuinka pelkästään hyvin toimiva kotitalousvähennysjärjestelmä on edesauttanut yksityisen palvelualan
ja sosiaali- ja terveyspalvelusektorin kasvua naapurimaassamme. Yrittäjyyden esteitä on
maassamme purettava, yrittä-

misen vapautta on edistettävä
ja sen sääntelyä rajoitettava.
Pidän tärkeänä, että Suomen
Yrittäjissä koko järjestömme
voimin valtakunnalta alueille
ja paikkakunnille ajetaan yhteisin äänin muutamia selkeitä
uudistavia aloitteita kohti yrittäjyysyhteiskunnan vahvistumista. On tärkeä vaikuttaa Kangasniemellä ja Arkadianmäellä
yhtä aikaa.
KIITÄN tässä tervehdyksessäni samalla myös mahdollisuudesta vierailla Kangasniemen
Yrittäjien kevätkokouksessa.
Upeasta teollisuusaluees-

f

ARINEN
JONI PIET
VON
ETELÄ-SA
VUODEN
ITTÄJÄ
NUORI YR
2014!

tanne voitte syystä olla ylpeitä, siellä olen vieraillut lukuisia kertoja.
Kangasniemen kesämökkiläisillä on myös tärkeä vaikutus kunnan elinkeinoelämälle ja koko kunnalle. On hienoa
että vapaa-ajan asukkaat tänäkin vuonna investoivat ja käyttävät alueenne palveluita. Pitäkää heistä hyvää huolta, ja niin
varmasti pidättekin!
Ja muistetaan että yrittäjä
on aina yhteiskunnan puolella.
Jari-Pekka Koponen
varapuheenjohtaja
Suomen Yrittäjät

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

Kangasniemen XXXII

Musiikkiviikot
18.-27.7.2014
Kangasniemi • Jyväskylä

ONNEN OSOITE

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

Rakennus- ja
peltitöiden
ammattilaiset
palveluksessasi!
Ota yhteyttä!
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Uusi unelmia tavoitteleva musiikkinäytelmä
Niemen musikaalinuorilta!

Varaa
lippusi
nyt!

Tilavia paritaloja Simolan alueelle!
Lue lisää nettisivuiltamme!

Esitykset: LA 2.8. klo 18 | TI 5.8. klo 18
PE 8.8. klo 18 | LA 9.8. klo 18 | SU 10.8. klo 15
TI 12.8. klo 18 | KE 13.8. klo 18
Lippuvaraukset 040 442 8839 tai
niemenmusikaalinuoret@gmail.com. Liput 12/8 €

PELHANE OY
UUDIS- JA REMONTTIKATOT
Konesauma-, pelti-, huopa- ja tiilikatteet
TARVIKEMYYNTI
Kattoturvatuotteet
Sadevesijärjestelmät
Konesaumarivien ajo
Lukkoliitoskate Perenda (oma tuotanto)
VALTUUTETTU ENKOPUR - HUOLTOKORJAAJA
NOSTO- JA RAHTIPALVELU
PELHANE OY, HALLITIE 24, KANGASNIEMI
www.pelhane.fi
0400 - 606 618 ja 0400 - 402 561

VALOA, TURVALLISUUTTA, TUNNELMAA

OHJELMASSA mm.
Pe 18.7. klo 17 Laulukilpailu, alkuerä
La 19.7. klo 18 Laulukilpailu, finaali
Su 20.7. klo 19 Tuuli Takala, Suvi Väyrynen, Tuula Hällström, Hans-Otto Ehrström
Ma 21.7. klo 18 Laululaukku ja laulava kynä
Ke 23.7. klo 21 Haloo Helsinki!
To 24.7. klo 19 Johanna Rusanen-Kartano,
LIPUT:
Pami Karvonen
lippu.fi tai
Pe 25.7. klo 19 Laulun kesäakatemian
040 596 4692
konsertti, Hannikaissali,
Jyväskylä
La 26.7.klo 19 Kangasniemen Musiikkikurssi 35 vuotta,
opettajat konsertoivat
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi
info@kangasniemenmusiikkiviikot.fi

Hokassa
TAPAHTUU
f

Facebook: Ken
Hokassa ei hukassa

kesällä 2014:

HOKAN MARKKINAT kylätorilla la 28.6. klo 10–13
PUULAN ILTASOITTO Martta-luodolla la 5.7. klo 20
SUURI PUULA SUUNNISTUS la 12.7. klo 10–18
(varapäivä 13.7.)
YHTEISLAULUILLAT Tapiolan kodalla
(Sydänmaantie 170) ke 16.7. ja to 7.8. klo 18.30
LUE LISÄTIEDOT: www.hehkuvahokka.ﬁ

VENERISTEILYT PUULALLA

Pohjoismaiden suurin valaisinpylväiden valmistaja.
Työtä ja hyvinvointia Kangasniemelle jo 35 vuotta!
www.tehomet.com

VARAA RETKIPÄIVÄSI AJOISSA!
0400 570 557 tai www.puulatours.fi f
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KARI SYNBERG

Satamatie 18, Kangasniemi
(Rantatorin laidalla) Puh. 040 525 4200

Kangasniemen Musiikkiviikot
& Tehomet ylpeänä esittää:

Ke 23.7. HALOO HELSINKI!
Ikärajaton

2014

To 24.7. Turbo Cover &
Kings Of Sweden K-18
Pe 25.7. Antti Railio K-18
Lippujen hinnat & lisätietoja Facebookista

Yhteistyössä:

Marjatta Valkonen, Seppo Lappalainen, Timo Kuitunen, Henna Arkko, Viljo Hokkanen, Aila Junttila, Simo Hokkanen,
Jan Martin, Hannu Manninen, Pekka Toivonen, Jorma Kuitunen ja Pentti Kuitunen tutustumassa Elinvoimaa Kangasniemelle
-hankkeen tiimoilta Mainiemen satamaan.

Elinvoimaa ja elämää
Kangasniemelle

KOIRIEN
TRIMMAUSTA

ammattitaidolla ja hellyydellä
Nyppimistyöt ja turkin leikkaaminen
Kynsien leikkaaminen
Korvien ja tassujen siistiminen
Takkujen ja pohjavillan poisto ym.

Myös muut
palvelut:
• Koirahoitola
• Koirahierontaa
• Tunnistusmerkintä

Hanke on ehtinyt puoliväliin. Jo nyt on selvää että hankkeelle
on kunnassa tilausta ja työtä tulee jatkaa.






ELINVOIMAA Kangasniemelle esiselvityshanke on puolessa välissä. Kirkonkylän kehittämisen lähtökohtana on,
että alueella huomioidaan
myös asukkaat. Syytä on myös
tarkastella, millaisista muista kuin kaupallisista syistä kirkonkylän kehittämistä pidetään tärkeänä. Keskeisenä ongelmana ovat liikenne sekä torialueen kuvitteellinen syrjäinen sijainti. Vain toimintojen
ja keskustaympäristön merkitysten monipuolinen ymmärtäminen voi johtaa oikeisiin
liikenteellisiin ratkaisuihin.
Torialueen elävöittäminen erilaisilla tapahtumilla, joista hyvä esimerkki oli Kangasniemen Yrittäjät ry:n ja kunnan
järjestämä kesäkauden avaus,
muuttaa torin sijaintia ihmisten mielissä kohti kirkonkylän
keskustaa. Torialueelle kaivataan myös lisää myyjiä.

hes 800 asukasta. Loma-asuntojen käyttöajan lisääminen on
tärkeää. Voisiko kannusteilla lisätä mökkirakentamista ja toisaalta mökkien muuttamista
talvikäyttöön sopiviksi?

Koirahoitola Janeter, Kangasniemi / Janet Tervashonka
0400 901 921, janet.tervashonka@pp.inet.fi, www.janeter.fi

Voisiko kannusteilla lisätä
mökkirakentamista?

Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen

Torialueella
halutaan uusia valaistus,
rakentaa minigolfkenttä
ja saada toriisäntä.
- Kari Synberg -

Torialueella halutaan uusia
valaistus, rakentaa minigolfkenttä sekä saada tori-isäntä. Matkailuneuvonnan siirtämistä lähemmäksi torialuetta
on ehdotettu. Yleisilmeen parantamista toivotaan mm. istutuksilla ja erilaisten oleskeluun ja toimintaan liittyvien tilojen järjestelyillä.
KÄRÄJÄNIEMEN venesatamahanke etenee kovalla vauhdilla ja alueelle perustetaan
vielä kesän aikana osuuskun-

KARI SYNBERG

- Kari Synberg -

Matkailun yleinen kehittäminen kuuluu hankkeeseen.
Kuvassa Papusaaren upea rantautumispaikka.
ta, joka organisoi tulevaisuudessa sataman kehittämistä
aluetta tarvitsevien ja käyttävien ihmisten tarpeista ja toiveista lähtien. Syvälahden ja Kiviniemen alueiden haasteet ovat
hankkeen ja kunnankin kannalta erittäin suuria ja merkittäviä, eikä niitä toteuteta kovin
nopeasti.
Sy välahden alu eelle o n
suunniteltu loma-asuntoaluetta, joka voisi toteutua lomaasuntonäyttelyn typpisenä ratkaisuna esimerkiksi vuonna
2017–2018. Mutta mistä löytyy se taho, joka kiinnostuu sijoittamaan alueelle merkittäviä
panostuksia?
Jos Salmelan leirikeskussuunnitelma toteutuu, se osaltaan vähentää majoitustarvetta, eikä Kiviniemen hotellihankkeella ole kiire. Kiviniemen leirintäalueen kehittäminen on myös suunnitelmissa.
Ensimmäisenä tavoitteena on
karavaanari-paikkojen päivittäminen nykyisiä normeja vastaaviksi.
Golf-kentällä kävi asiakkaita vuonna 2013 lähes 13 000
henkilöä ja Syvälahden lavalla vuosittainen kävijämäärä on

lähes 28 000 kävijää, joista 80
% on kunnan alueen ulkopuolisia kävijöitä. Valitettavan moni
kävijä joutui yöpymään hotellityyppisen majoituksen puuttuessa muualla.
MATKAILUN yleiseen kehittämiseen kuuluvat kaikki edellä mainitut sektorit, mutta jotakin muutakin on suunniteltu. Keskeisenä osana matkailupalvelujen kehittämisessä
on muutama ydinasia. Kunnan
matkailun kärkituotteita ovat
luonnollisesti PuulaGolf ja Syvälahden lava, järvimatkailun
helmi - Puula sekä monet tapahtumat kunnassa. Näiden lisäksi kunnan alueella on 3700
loma-asuntoa.

Kangasniemen kunnasta
puuttuu ajantasainen matkailustrategia. Haasteena matkailun kehittämisessä on myös
yrittäjien vähäisyys sekä toiminnan pienimuotoisuus. Matkailun kehittämiseen kuuluu
matkailualan yrittäjien parempi verkostoituminen. Yhteistyöverkostojen kehittäminen
on vielä alkuvaiheessa.
Matkailun kehittämiseen
liittyy myös yrittäjien koulutustoiminta, matkailun ammatinvalinta -vaihtoehtojen esiin
tuominen koululaisille ja lukiolaisille sekä luonto- ja retkipolkuverkoston kehittäminen.
Talvimatkailun kehittäminen
on suuri haaste.
Elinvoimaa Kangasniemelle -hankkeessa on yllättänyt
se suuri erilaisten toimintojen
kehittämisen ja uudelleen organisoimisen tarve. Tämä vain
osoittaa sen, että hankkeelle on
ollut tilaus kunnassa ja työtä tulee jatkaa.

Mökkeilyn
merkitys on
kunnalle suuri.

KÄSITÖIHIN

Lahjaksi tai omaksi iloksi!
Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi
Puh. 045 260 4855 • www.sinilila.ﬁ
Avoinna ark. 10-17, la 10-13

OLEN LOMALLA 23.6.-4.7.2014!
Puh. 040 713 3120 • Käyntiosoite: Levälahdentie 19
http://personal.inet.ﬁ/yritys/kuntohoitaja

Meiltä leivonnaiset arkeen ja juhlaan!

Uutta: Tänä kesänä Reissupannu palvelee myös
torikahvilassa Kangasniemen Rantatorilla!
Mikkelintie 21, 51200 Kangasniemi
Puh. 040 505 0041, www.reissupannu.fi

Tmi Hannu Pynnönen

- pellavaöljykäsiteltynä, pellavavahasävytteisinä

Elinkeinopalvelut/Elinvoimaa Kangasniemelle-hanke
Kari Synberg

Hyllyt täynnä ihania tuotteita:

SISUSTUKSEEN ASKARTELUUN

PERINTEINEN HIERONTA • MOBILISOIVA HIERONTA
• HERMORATAHIERONTA • VYÖHYKETERAPIA

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

- Kari Synberg -

Mökkeilyn merkitys kunnalle on suuri, sillä jos mökkilaisten Kangasniemellä viettämä
aika muutetaan ympärivuotisiksi asukkaiksi, se vastaa lä-

Yhteydenottosi on
tervetullut ja autan
mielelläni pienissäkin
asioissa!

PuulaGolf 10 v.

- Tasavuosi - tasahinta: C-osake 2.000 €
- Tervetuloa terassille: C-oikeudet, WLAN
- Golfkursseja, ryhmävarauksia,
yritystapahtumia!

Hannu Pynnönen, 0400 318 350
www.hannupynnonen.net

KUKKA ja LAHJA
Kauniit ja
t
a
n
idon
yksilölliset s
olla!
ammattitaid
Syvälahdentie 23
Kangasniemi
www.puulagolf.com

caddiemaster@puulagolf.com

040 596 9257

f

Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi
Puh. / Fax 015-432 070
www.kukkaelisa.fi
AVOINNA: ma 9-17, ti suljettu,
ke-pe 9-17, la 9-14, su 10-14
(rippisunnuntaina 13.7. klo 9-14)
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Yrittäjyys on Maria Häkkiselle
ja Teemu Rahikaiselle elämäntapa
Lähiruoka ja
paikalliset
raaka-aineet
muodostavat
vankan
kivijalan
liiketoiminnalle.

tä Rahikainen oli palkkatöissä perheen yrityksissä ja Häkkinen K-Market Puulantorissa.
TOIMINTA laajeni kesällä
2012 kun pariskunta vuokrasi
Ravintola Hymykuopan liiketoiminnan. Nyttemmin Hymykuopan tilalle on avattu iltapainotteinen, lähiruokaa ja elävää
musiikkia tarjoava Gastro Pub
13. Ravintolayleisölle on kevään ja alkukesän aikana tarjottu jo komea kattaus esiintyjiä,
estradille ovat nousseet muun
muassa Kauko Röyhkä, Muska Babitzin, Timo Rautiainen
sekä useat paikalliset kokoonpanot. Yhteistyössä useimpien
musiikki-iltojen järjestelyissä
on ollut Kangasniemen elävän
musiikin yhdistys Livsfara ry.

MARIA Häkkisen ja Teemu
Rahikaisen yrittäjän ura alkoi
keväällä 2011, kun he siirtyivät
luotsaamaan Kangasniemen
Shelliä. Yrittäjäperheiden jälkeläiset eivät epäröineet hypätä
pois turvallisesta palkkatyöstä.

Yrittäjyys on
meidän juttu, sen myötä
meillä on paljon paremmat
mahdollisuudet toteuttaa
itseämme ja
unelmiamme.

KOLMANNEN tärkeän osaalueen Kangasniemen Öljyhuollon liiketoiminnasta muodostaa Pitopalvelu Ambrosia.
– Törmäsimme siihen, että
ihmiset kyselivät meiltä varovaisesti juhlatarjoiluista ja juhlien järjestämisestä, mutta monet kuitenkin olettivat että eihän huoltoasemalta tai ravintolasta voi saada pitopalvelua,
Häkkinen kertoo.
Ambrosia perustettiin oman
aputoiminimen alle tarjonnan
selkeyttämiseksi ja se lähti kulkemaan luontevasti muun toiminnan rinnalla.
– Se helpotti, että meillä oli jo valmiiksi ammattitaitoinen henkilökunta järjestämään millaiset juhlat tahansa. Olemme toimittaneet asiakkaille kaikkea mahdollista
peruskahvipullista ja voileipäkakuista 160 henkilön cocktailtilaisuuksiin.

- Maria Häkkinen -

Maria Häkkisen ja Teemu Rahikaisen Route 13
-maantiekahvila avataan lähiaikoina kuvassa taustalla
häämöttävään kauppakeskus Ankkuriin.

LISÄÄ TÖITÄ tuo lähitulevaisuudessa Kauppakeskus Ankkuriin valtatie 13 risteysalueelle avattava Route 13
-maantiekahvila.

Hullujahan me
olisimme, jos
päästäisimme
vapaaehtoisesti kilpailijan
toiselle puolelle tietä.
- Maria Häkkinen -

– Kuulimme, että yrittäjäkollegamme aikoo rakentaa liikekeskuksen meitä vastapäätä ja aloimme neuvotella sinne
sijoitettavasta kahvilasta. Hullujahan me olisimme, jos päästäisimme vapaaehtoisesti kilpailijan toiselle puolelle tietä,
Häkkinen naurahtaa.
Kahvilan ilme tulee olemaan
rouhea ja maalaishenkinen.
Shell ja Route 13 eivät Häkkisen mukaan kilpaile samoista
asiakkaista. Route 13 on puhtaasti kahvila ja Shell tarjoaa
lounasta sekä huoltoasemapalveluja ja on myös rekkalii-

Tullan palvelevat perheyritykset
Lemmenkallio

Tullan tilalla on tarjottu
mökkimajoitusta jo 40 vuoden ajan,
vuokrattavissa on kaksi viihtyisää
mökkiä. Lemmenkallio on hyvin
varusteltu huvila jopa 10 henkilölle.
Munaniemi on viihtyisä piilopirtti
pienemmälle porukalle.
Tullan tila, Tiiholantie 545, 51200 Kangasniemi
Varaukset: Matti Tulla, puh. 0400 655 692, matti.tulla@tulla.ﬁ

Täyden palvelun ympäristötalo:
LAPASKANKAAN
JÄTEASEMA
Vastaanottoajat:
ti klo 8-12, pe klo 13-17,
2.5.-30.9. myös la klo 8-12

Sepäntie 10, Kangasniemi
0400 655 692 (Matti Tulla),
0400 678 243 (toimisto)

Käytämme paljon paikallisia
raaka-aineita.
- Maria Häkkinen -

PAIKALLISET raaka-aineet
ja lähellä tuotettu, itse tehty ruoka ovat maatalon tyttönä kasvaneelle Maria Häkkiselle itsestäänselvyys yritystoiminnassa.
– Ne ovat meidän kaiken toimintamme kulmakivi. Käytämme paljon paikallisia raaka-aineita, muun muassa marjoja,
sieniä, lihaa, kalaa ja perunoita.
Syksyllä ostamme mielellämme
metsän satoa innokkailta marjanpoimijoilta, hän vinkkaa.
Nykyään Häkkisen ja Rahikaisen yritykset työllistävät 12
henkilöä. Kun Route 13 avataan, henkilöstön määrä kasvaa kolmella. Lisäksi päälukua
lisäävät kesäajan työntekijät.
Koko ajan kasvavan yritystoiminnan pyörittäminen vaatii yrittäjäpariskunnalta paljon
töitä. Suurimman motivaation
työhön tuovat lapset, 4-vuotias
Aaro ja 1,5-vuotias Nooa.
– Heidän tulevaisuutensa
eteen tekee mitä vaan, Häkkinen toteaa.

i
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nta elämä
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!

– Helmi Puulaveden
kainalossa,
keskellä kauneinta
Järvi-Suomea

Tontteja
Kangasniemellä!

Puhtaasti paikkakunnan parhaaksi!
Lue lisää osoitteesta tulla.fi.
Viihtyisät vuokramökit
järven rannalla!

kenteen suosima taukopaikka.
– Vaikka molemmissa on
kahvila, poikkeavat niiden vitriinitarjonnat toisistaan. Route
13 on erityisesti minulle mahdollisuus toteuttaa unelmani
paikasta, jossa saa tuottaa leivonnaisia laidasta laitaan ja samalla työllistää kangasniemeläisiä, Häkkinen kertoo.

Kangasniemi
U

– Yrittäjyys on meidän juttu, sen myötä meillä on paljon
paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseämme ja unelmiamme, vaikkakin se on myös vaikea tie, Häkkinen toteaa.
Rahikainen on paljasjalkainen kangasniemeläinen, Häkkinen muutti tänne Haukivuorelta vuonna 1999.
Ennen yrittäjäksi ryhtymis-

Kesä on pitopalvelussa kiireisintä aikaa mutta Häkkisen
mukaan sesonkia jatkaa mukavasti nyt vallalla oleva syyshääbuumi.
Ambrosia tekee yhteistyötä majoitusta ja matkailuaktiviteetteja tuottavan Rock and
Lake -verkoston kanssa.
– Yhteistyö on poikinut
meille paljon töitä, Häkkinen
kiittelee.

5

Käsintehdyt Tulitarina-kynttilät
tuovat tunnelmaa kotiisi
ympäri vuoden!
Tuula Tulla / Tulitarina
Keskustie 9, 51200 Kangasniemi
Puh. 0400 655 088
www.tulitarina.ﬁ

Meiltä myös kuljetukset,
nosturityöt ym!

tulla.fi

www.

Luonnonkauniilla
Säynätlammen alueella edullisia,
reilunkokoisia omakotitalotontteja
järvenrantamaisemissa.
Hinnat 4-8 €/m2.
Tontteja myös haja-asutusalueella.

Kysy lisää:
Kangasniemen kunta, Jouko Romo
Puh. 040 515 1736
www.kangasniemi.fi

Asuntobonusta

omakotirakentajille 3.999 €
Lue lisää: www.kangasniemi.fi
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Merja Alisalo on viihtynyt
18 vuotta yrittäjänä
Esittelemme kesän Tiedotuslehdessä perinteiseen
tapaan viimeisimmän Vuoden Yrittäjän.

KANGASNIEMEN Yrittäjät
ja Kangasniemen kunta palkitsevat vuosittain yhden paikallisen yrittäjän/yrityksen
arvostetulla Vuoden Yrittäjä
-huomionosoituksella. Vuonna 2013 valinta osui hammashoitolayrittäjä Merja Alisaloon.
Valintaperusteita olivat
muun muassa yrityksen tuottama korkea palvelun laatu, erityisosaaminen ja jatkuva toiminnan kehittäminen. Lisäpisteitä toi Merja Alisalon vahva yrittäjähenkisyys ja pitkä ura
yrittäjänä.
Alisalo otti huomionosoituksen ilolla vastaan, vaikka yllättyikin valinnastaan.
– Olen tottunut että isompia
yrityksiä palkitaan, en osannut
odottaa että valinta kohdistuisi terveydenhuoltoalan yritykseen. Kyllä se mukavalta tuntui
ja aika laajasti asia on noteerattu, hän iloitsee.
MÄNTYHARJULTA lähtöisin oleva Alisalo kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1977 ja valmistui suuhygienistiksi Helsingissä vuonna 1985. Aiemmin hän
oli jo ehtinyt opiskella hammashoitajaksi Jyväskylässä.
Helsingissä Alisalo tapasi
tulevan puolisonsa Keijo Alisalon ja vuonna 1989 perhe muutti Keijon kotikonnuille Vuojalahteen. Ennen oman yrityksen perustamista Merja Alisalo työskenteli Mikkelissä kahdella eri yksityisvastaanotolla.
Beckerintien Hampaan Alisalo perusti vuonna 1996. Heti
alussa työpariksi tuli hammaslääkäri Rauno Sihvonen.
– Olimme alussa kahdestaan
ja tein lähes kaikkea siivouksis-

Koko perheen suosikki!

Maitolaituri
2014
la 19.7. klo 12-16
Syvälahden lavalla

HUOM! Myyntipisteet Maitolaiturin maalaismarkkinoille
nyt varattavissa!

YRITYKSEN tiloissa on kaksi hoitohuonetta, jotka molemmat ovat ahkerassa käytössä. Beckerintien hammas tarjoaa perushammashoitoa laidasta laitaan. Suuhygienistien
toimenkuvaan kuuluvat muun
muassa hammaskiven ja värjäytymien poistot, hampaiden
valkaisut ja fluorihoidot.
Yrityksen palveluiden kysyntä on suurta.
– Tuntuu että aina emme
pysty vastaamaan kysyntään,
mutta mahdollisuuksien mukaan pyrimme asiakkaat palvelemaan. Meillä on jonotussysteemi, jonka myötä soitamme jonossa oleville, mikäli peruutuksia tulee, Alisalo kertoo.

Hauska harrasteturnaus,
jossa on mukana
24 joukkuetta
eri puolilta Suomea.
Tervetuloa yleisöksi
nauttimaan peleistä,
kesäisestä ﬁiliksestä ja
puffetin antimista!
Pelit pe klo 18-21,
la klo 10 alkaen.

Lue lisätiedot tapahtumista:
www.myrakka.com tai
Facebook-sivuiltamme!
Tiedustelut, Maitolaiturin
myyntipaikkavaraukset:
Myräkkä ry, puh. 044 333 3318,
info@myrakka.com, myrakka.com

Vapaa
bääääsy!
Tervetuloa!

MAANSIIRTO LAHIKAINEN OY
• Soramurskeet • Salaojasorat
• Sepelit • Hiekat

Puh. 040 563 7053, 040 502 9205 | vesa.lahikainen@hotmail.com

Hautauspalvelu
Sirpa Sappinen
KAIKKI HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT:
Merja Alisalo tekemässä välinehuoltoa. Priimakunnossa
olevat instumentit ovat osa palvelun korkeaa laatua.
tajan palkkaamisen olleen hänelle suuri helpotus, nyt hän
ehtii hoitaa aikaa vievät yrityksen paperityöt päiväsaikaan.
Lomaa Alisalo ei tänä kesänä aio pitää, ainoastaan yksit-

täisiä vapaapäiviä lähinnä golfharrastukseen liittyen.
Golfin ohella tarmokas yrittäjänainen harrastaa joogaa
sekä espanjan kielen opiskelua.

Beckerintien Hammas ky
Perustettu: 1996
Omistaja: Merja Alisalo
Työllistävyys: 5 henkilöä
Callisto

Osoite: Otto Mannisen tie 1-3
Nettisivut: www.beckerintienhammas.com

• Arkut ja uurnat
omasta varastosta
• Kuljetuspalvelut
• Adressit
• Muistotilaisuudet
• Ohjelmalehtiset
• Suomen Kivivalmiste Oy:n muistokivet

Kangasniemen

Juhla- ja Pitopalvelu Ky
Yhteydenotot: Sirpa Sappinen • Koivukuja 2, Kangasniemi
Puh. 0400 573 045 • www.janetti.ﬁ/sirpa

Spica

PORTAIDEN VAIHTOKAMPANJA 31.7. SAAKKA!
Ennen

Nyt!

Teollisuus-, tuotanto-, varasto– ja monitoimitiloja. Kaikissa
tiloissa iso nosto-ovi , öljynerottelukaivo, vesikiertoinen
lattilämmitys sekä isommissa tiloissa WC ja käsiallas.

Myyntihinnat alkaen: 27 700€

Puula-Cuppi
Kangasniemen
urheilukeskuksessa
pe-la 4.-5.7.2014

ta lähtien. Puolen vuoden kuluttua yritykseen palkattiin siivooja ja ensimmäisen hoitajan
otin tähän vuonna 1998, Alisalo kertoo.
Nyttemmin Beckerintien
Hampaan palkkalistoilla on
suuhygienistin lisäksi viime
joulukuussa aloittanut hammashoitaja. Siivous hankitaan
ostopalveluna.

MERJA ALISALO on viihtynyt yrittäjänä jo 18 vuoden ajan.
Palkkatyöhön verrattuna yrittäjyydessä on hänen mielestään
sekä hyviä että huonoja puolia.
– Voisin olla palkollisenakin, tuolloin lomat pyörisivät ja
palkka olisi säännöllinen. Vaikka en missään nimessä kadu
yrittäjäksi ryhtymistä, on toisen töissä ollessa se helppous,
että kun oven pistää kiinni, työt
jäävät sinne, eikä enää märehdi
niillä asioilla.
Alisalo kertoo hammashoi-

Rennot ja leppoisat kesätapahtumat!

Velaton hinta 49 000€

Nyt on hyvä aika vaihtaa
70- ja 80-lukujen vanhanaikaiset
porrasratkaisut uusiin
Hovi-portaisiin!
Lue lisätiedot nettisivuiltamme!

HOVI

®

Kysy myös vuokratiloja

PORTAAT

www.hovinikkarit.fi

Asentajantie 7, Kangasniemi STT-Rakennus Oy 040-5549412
www.stt-rakennus.fi

Hovinikkarit Oy | Nikkarintie 3, 51200 Kangasniemi | Puh. 0207 191 700 | info@hovinikkarit.fi

Puu-Le Oy

Teatteri Ilona esittää
kantaesityksenä hulvattoman
musiikillisen komedian

HUOMIO
KANGASNIEMELÄISET JA
PAIKKAKUNNAN VAPAA-AJAN ASUKKAAT!

Meillä on paikkakunnalla monipuoliset palvelut.
Käytä niitä nyt ja turvaa samalla
palvelujen saatavuus sekä työpaikkojen
säilyvyys myös tulevaisuudessa.
Vireä ja elinvoimainen Kangasniemi
on meidän kaikkien yhteinen etu!

Valinta on Sinun.

Tyylikäs
uuden ajan
ovimallisto
- Kielo
Hallitie 12
Kangasniemi

Puh. (015) 433 303
www.puule.ﬁ
MAINOSTOIMISTO

Juonittelua, suhdesoppaa, glamouria ja
mukaansatempaavia musiikkikappaleita!

• www-sivustot
• graafiset palvelut ja
painotuotteet
• lehdet ja julkaisut ym.

Näytökset Kunnantalon
Kangasniemi-salissa:
• Pe 27.6. klo 19 kantaesitys/ensi-ilta
• Su 29.6. klo 15 • Ti 1.7. klo 19
• To 3.7. klo 19 • La 5.7. klo 15
• Su 6.7. klo 19 • Ti 8.7. klo 19
• To 10.7. klo 19 • Pe 11.7. klo 19
• Su 13.7. klo 15
Liput: aikuiset 15 €, ryhmät 12 € /hlö,
eläkeläiset 12 €, lapset 10 €
(sis. käsiohjelman)

Otto Mannisen tie 8
Puh. 040 507 2713
jaana.laitinen@janetti.fi
www.janetti.fi

Lisätiedot ja lippuvaraukset:

TEATTERI ILONA
Puh. 050 5477 827
www.kypsakyky.fi

VARAA LIPPUSI NYT!

Käsikirjoitus ja ohjaus: Pia Kärkkäinen-Hannikainen • Musiikki: Hannu Keinänen

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan.
Heinä-elokuussa työtilaukset
mieluiten sähköpostitse.

Kangasniemen Yrittäjät ry
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Joni Pietarinen
ei kaipaa kesälomalle

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

Etelä-Savon Vuoden Nuoren Yrittäjän haastattelu
Sinut valittiin Etelä-Savon
Vuoden Nuoreksi Yrittäjäksi. Miten nuori olet ja
minkä ikäisenä perustit
yrityksesi?
Olen 29-vuotias. Rakennuspalvelu Joni Pietarisen perustin 21-vuotiaana.

tyt periaatteet ja arvot. Esimerkiksi työmaiden siisteydestä ja
viihtyvydestä olen äärimmäisen tarkka. Kaikkien työntekijöiden jäljiltä on vehkeiden
löydyttävä ja asiakkaiden on
oltava turvallista tulla rakennukselle.
Yritän myös olla muille esimerkkinä töitä tekemällä.
Välillä näen asiat liian suppeasti. Kuuntelen kyllä, mutta
en aina osaa lukea työntekijän
mielipidettä. Uskoisin kuitenkin olevani ihan hyvä tyyppi. Ei
ne päivät aina ruusuilla tanssimista ole, mutta ei ne ole piikkilangassa pyörimistäkään.

Mitä teit ennen yrittäjäksi
ryhtymistä?
Suoritin rakennuspeltisepän ammattitutkinnon oppisopimuksella.
Mikä on RPJP:n menestyksen salaisuus?
Kova työ, joustavuus, monipuolisuus ja muuntautumiskyky.
Suurin syy on se, että henkilökunta viitsii ja haluaa tehdä töitä ja joustaa päivien pituudessa. Vaikka minä tekisin
mitä taikatemppuja, ei yritys
menestyisi, jos työntekijät eivät olisi valmiita tekemään töitä menestyksen eteen. He ovat
niitä, jotka rahan tähän taloon
pyörittävät.
Miten aiot pitää yrityksesi kilpailukykyisenä jatkossakin?
Kouluttamalla työntekijöitä
ja itseäni. Myös ikä on meidän
puolellamme, markkinoilta vapautuu paikkoja kun vanhempia tekijöitä poistuu. Meillä on
jo nyt koossa vahvan kokemuksen omaava, hyvä porukka. Kilpailu on tietysti kovaa, mutta
pyrimme vastaamaan siihen
ammattitaidolla ja kilpailuky-

Joni Pietarinen on Etelä-Savon Vuoden Nuori Yrittäjä 2014.
Palkinnon hän vastaanotti yhdessä henkilökuntansa kanssa
Etelä-Savon Yrittäjien Kevätkekkereissä Kakkaramäessä.
kyisillä hinnoilla.
Tämän alan syöpä on se, että usein raha ratkaisee, riippumatta millainen kokemus tekijällä on. Nykyrakentamisessa on myös turhan kireät ai-

Työntekijät vastaavat:

Millainen pomo
Joni Pietarinen on?

kataulut. Mielummin malttaisi hetken kuin tekee kiireessä
virheitä.
Mitä RPJP:llä on nyt työn
alla?
Muun muassa kesämökin ja
piharakennusten maalaustyömaa, kesäasunnon laajennus,
rantasaunan ja hirsisen aitan
uudisrakennus sekä Hirvensalmen seurakuntakodin vesikaton ja ilmanvaihdon saneeraus.
Heinä-elokuussa alkaa Kangasniemen kirkon saneeraus.
Minkä pituinen on tyypillinen työpäiväsi?
Pyrin sesonkiajan ulkopuolella olemaan töissä seitsemästä neljään. Kun on kiireempää,
päivät venyvät pitemmiksi. Ei
tässä kuitenkaan ole tarkoitus
polttaa itseään töillä loppuun,
vaikka tekemistä paljon onkin.

Risto Ylönen

RPJP:llä vuodesta 2008
”Joni on reilu ja joustava,
mutta kuitenkin jämpti työasioissa. Hän ottaa jokaisen
työntekijän huomioon.”

Samuel Näveri

RPJP:llä vuodesta 2006
”Joni on reilu, työntekijöihinsä panostava, luotettava
työnantaja.”

Millainen työnantaja olet?
Pyrin olemaan joustava sekä tasapuolinen ja tarjoamaan
kaikille työntekijöille samanlaiset mahdollisuudet. Olen työnantajana tiukka, minulla on tie-

Miten rentoudut vapaa-aikanasi?
Harrastusten parissa. Metsästys, metsässä samoilu ja koirien kanssa touhuaminen ovat
hienoa hermolepoa. Usein syksyisillä reissuilla kulkee mukana 6-vuotias tyttäreni Inka.
Harrastan myös musiikkia
ja meillä on kesäaikana useita
keikkoja. Talvisin koko yrityksen yhteinen harrastus on jääkiekko, jota käymme puolitosissaan pelailemassa.
Olemme työporukan kesken
myös kavereita ja järjestämme
toisinaan yhteisiä, rentouttavia
saunailtoja.
Ehditkö pitää kesälomaa?
En ehdi, eikä tällä hetkellä edes tunnu siltä että haluaisin pitää lomaa. Kesällä on kiva tehdä töitä hyvillä keleillä.
Lomailen sitten syksyllä harrastusten parissa. Nyt kesällä
tulee tytön kanssa varmaan joku huvipuistoreissu heitettyä.
Rakennuspalvelu Joni Pietarinen juhlistaa Etelä-Savon Vuoden Nuori Yrittäjä
-valintaa kutsumalla kaikki 18.7. toimipisteessään
järjestettävään avoimien
ovien päivään.

TYYLIÄ JA TOIMIVUUTTA
KYLPYHUONEESEEN!

Katso vaihtuvat tarjoukset netti- ja
Facebook-sivuiltamme!

PTA-PUTKI OY

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

f

KATSASTUS
Henkilö- tai pakettiauton
määräaikaiskatsastus alk.
EDULLINEN, PAIKALLINEN
HYVÄN PALVELUN
KATSASTUSASEMA!

34€

Varaa aika kätevästi
netin kautta - vältyt
jonottamiselta!
Teollisuustie 1, 51200 Kangasniemi
Puh. 0400 767 112 • kangasniemenkatsastus.com
Avoinna ma-pe 8.30 - 16.00.

ovimallit

www.hahle.com

Rakennuspalvelu
Joni Pietarinen
Perustettu: 2006
Omistaja: Joni Pietarinen
Toimialat: rakennustyöt ja rakennuspeltityöt
Liikevaihto vuonna 2013:
0,8 milj. €
Työllistävyys: yrittäjä +
8 vakituista ja 3 määräaikaista
työntekijää
Osoite: Teollisuustie 7
Nettisivut: www.rpjp.fi

kun laatu ratkaisee, ovet Sinulle valmistaa
51200 Kangasniemi
kysy lähimmältä jälleenmyyjältäsi
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Jari Hotille klapien
teko on mukavaa ja
rentouttavaa puuhaa.
Mukana työmaalla
viihtyy myös
Sulo-koira.

Pilkemaster on
Jari Hotin tärkeä
apulainen klapien
teossa. Koneesta
menee läpi jopa
60-senttinen puu.

MottiHotin palveluilla riittää kysyntää
Klapien teko
on työllistänyt
eniten.
JARI HOTILLA on takanaan reilu vuosi yrittäjän taivalta. Miehen MottiHotti-nimisen yrityksen palvelutarjonta on monipuolinen, siihen sisältyvät muun muassa klapien
teko ja myynti, kaikki metsänhoitopalvelut istutuksista ensiharvennuksiin ja hakkuista
Kemera-tukipapereiden täyttöön, pihapuiden ja ongelmapuiden kaadot sekä mökkitalkkarin tehtävät.
Toimenkuvaan kuuluvat
niin ikään tienvarsien ja tonttien raivaukset ja maisemointihakkuut sekä puiden osto ja

välitys tonteilta. Lisäksi Hotti tekee myös rakennus- ja korjaustöitä.
ENNEN yrityksen perustamista Jari Hotti toimi lähes kolme
vuosikymmentä metsäalan tehtävissä.
– Aloitin 30 vuotta sitten
metsurin työt ja ehdin olla Enson, Metsänhoitoyhdistyksen
ja Metsäpirkan palveluksessa. Välillä vierähti vuosi Vierumäellä liikuntapaikkojen hoitajakoulutuksessa, mies kertoo.
Yrityksensä hän päätyi perustamaan kyllästyttyään palkkatyön yksitoikkoisuuteen.
– Tein monta vuotta putkeen pelkkää linjojen raivausta.
Aluksi Hotti hankki pienen
klapikoneen, mutta vaihtoi sen
pian isoon Pilkemasteriin, jol-

la tekee puusta riipuen 25-30
heittomottia päivässä. Koneesta menee läpi jopa 60-senttinen puu.
– Kone kulkee auton perässä. Pisimmillään olen käynyt
Ristiinassa tekemässä sillä asiakkaalle puita, Hotti kertoo.
KLAPIEN teko on ollut yrityksen alkumetrien suurin työllistäjä, kotitaloudet ovat löytäneet
palvelun kiitettävästi. Hinta ei
päätä huimaa, sillä tehokkaalla koneella työt sujuvat joutuisasti.
– Kun klapit tehdään asiakkaan omista puista, motille jää hintaa 20-30 euroa. Lisäksi työstä saa kotitalousvähennyksen, mikä tiputtaa vielä reilusti kustannuksia, Hotti
laskeskelee.

Asiakkaiden omien puiden
ohella Hotti tekee klapeja myös
myyntiin ja varastossa on nyt
iso määrä rutikuivaa puuta tilauksia odottamassa. Tarjolla on
pääsääntöisesti koivua, mutta
myös sekaklapeja löytyy. Asiakkaat voivat noutaa puut itse
tai tilata ne omalle pihalle toimitettuna tai liiteriin valmiiksi
pinottuna.
Viime vuonna klapien kysyntä ylitti tarjonnan ja Hotti
joutui myymään lopuksi ei-oota. Nyt varasto on huomattavasti suurempi. Kiivain myyntiaika on syksyllä, mutta varauksia voi tehdä jo nyt.
Pimeä klapikauppa syö Hotin mukaan yritysten markkinoita.
– Täällä Kangasniemelläkin on huomattava määrä kla-

Rakentamisen uudet
velvoitteet voimaan 1.7.2014
Tiedonantovelvollisuus koskee myös yksityistä luvanvaraista
rakentamista. Lailla pyritään torjumaan harmaata taloutta.
RAKENTAMISEN uudet velvoitteet tulevat aiheuttamaan
lisää paperitöitä niin yrityksissä kuin yksityisten rakentajienkin keskuudessa. Uusi tiedonantovelvollisuus on osa hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaa.
Kangasniemen Yrittäjät ja
kunnan elinkeinotoimi järjestivät 18.6. infotilaisuuden rakentamisen uusista velvoitteista.
Tilaisuuden vetäjinä toimivat HTM-tilintarkastaja Helge Natunen ja KHT Piia Andersson.
Ajankohtaista infoa saapui
kuulemaan lähes 30 henkilöä.
UUSI velvollisuus koskee rakennustyömailla tapahtuvaa
rakentamista, korjauksia ja
kunnossapitoa sekä niitä toimintoja harjoittavia yrityksiä
ja työntekijöitä.
Tiedonantovelvollisuus astuu voimaan, mikäli urakan veroton hinta on yli 15.000 euroa.
Jos raja-arvo ylittyy vasta työn
aikana, tiedonantovelvollisuus
alkaa sen kuukauden alussa,
jolloin raja ylittyi.
Rakennustyön tilaaja on aina viime kädessä vastuussa tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä.
Työmaan tilaaja ilmoittaa
kuukausittain Verohallinnolle,

pinmyyjiä, jotka eivät välttämättä kuittikauppaa harrasta,
hän toteaa.
PIHAPUIDEN ja ongelmapuiden kaato on myös tärkeä
yritystoiminnan osa-alue. Pitkän linjan metsurille vaikealtakaan vaikuttavat paikat eivät ole este, vaan puut kaatuvat turvallisesti hyvinkin ahtaista rakosista.
Puun kaadon lisäksi yritys
hoitaa sen jälkikäsittelyn asiakkaan toiveiden mukaisesti, vaikkapa klapeiksi liiteriin
saakka. Hotti kehoittaa ihmisiä
vertailemaan puiden kaatohintoja, hänen mukaansa ainakin
kaupungeissa saatetaan veloittaa nykyään hurjiakin summia,
vaikka homma ei veisi kuin tunnin verran työaikaa.

Työntäyteisen ensimmäisen
yrittäjyysvuoden jälkeen Jari
Hotti on edelleen tyytyväinen
ratkaisuunsa.

Tämä on mukavaa ja stressi on
hävinnyt,
vaikka töitä
onkin hirveästi.
- Jari Hotti -

– Ei ole mitään huonoa sanottavaa. Tämä on mukavaa ja
stressi on hävinnyt, vaikka töitä onkin hirveästi.
Hotti kertoo yrityksen palveluilla olevan niin paljon kysyntää, että on tullut ajankohtaiseksi harkita työntekijän palkkaamista.

Lue tarkemmat tiedot:
www.vero.fi/
rakentamisilmoitukset
pumatta siitä, tehdäänkö kohteessa enää mitään heinäkuun
alun jälkeen. Yksityisissä rakennusurakoissa kuukausittaisia ilmoituksia ei tarvitse tehdä, vaan koko projektin tiedot
ilmoitetaan yhdellä kertaa ennen lopputarkastusta.
Helge Natusen mukaan vuosi 2014 lienee vielä siirtymä-

aikaa.
– Verottaja ei vielä tänä
vuonna määrää sanktioita viimeisen päälle, mutta vuoden
2015 alusta ne voivat olla isojakin. Kannattaa pyrkiä, että
ilmoittaa asiat oikein ja jos on
yhtään epävarma jostain, suosittelen ottamaan yhteyttä verottajaan, hän toteaa.

Puulan Putki
Meiltä kaikki lvi-alan
työt uudis- ja
saneerauskohteisiin!

Säästä jopa

Kangasniemen Yrittäjien ja elinkeinotoimen järjestämään tilaajavastuukoulutukseen
osallistui lähes 30 aiheesta kiinnostunutta henkilöä.
keneltä hän on tilannut rakentamispalvelua. Urakkatietoina
ilmoitetaan muun muassa sopimuspuolet, kokonaissumma
ja urakan kesto.
Työntekijätietoina on ilmoitettava tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä
henkilöistä työsuhteen laadusta ja työnantajasta riippumatta. Tiedot annetaan myös itse-

näisistä ammatinharjoittajista. Aliurakoitsijat toimittavat
omat tietonsa pääurakoitsijalle, joka vastaa niiden lähettämisestä verottajalle.
Heinäkuuta koskevat tiedot tulee ilmoittaa verottajalle
5.9.2014 mennessä. Jos tiedonantovelvoitetta ei täytetä, voidaan tästä määrätä jopa 15.000
euron laiminlyöntimaksu.

MYÖS yksityishenkilöt ja
asunto-osakeyhtiöt ovat rakennuttajina tiedonantovelvollisia,
jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Yksityisessä rakentamisessa velvollisuudella
ei ole euromääräistä alarajaa
ja kaikkien rakennuttajien, joiden kohteessa on lopputarkastus 1.7.2014 jälkeen, on hankittava verottajalta todistus riip-

80%
lämmityskuluissa

NIBE LÄMPÖPUMPPU –
KODIN LÄMMITYSNERO!
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VUODEN
NIBETURVA

www.nibe.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmitysratkaisusta.

• MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT
• PUU-, HAKE- JA PELLETTILÄMMITYKSET
• SYÖPYMÄTTÖMÄT KOMPOSIITTI- JA HST-PUTKISTOT
• TARVIKEMYYNTI
Keskustie 18, Kangasniemi | Puh. 0400 151 693, 050 411 7164

www.lvineuvonen.com

