
Kangasniemen Yrittäjät ry:n 
hallitus vuonna 2017

Nina Reinikainen, puheenjohtaja
Joni Pietarinen, varapuheenjohtaja
Jukka Siikonen, sihteeri

Muut hallituksen jäsenet:
Anja Arkko
Mari Jalava (merkkipäivävastaava)
Jaana Laitinen (tiedotusvastaava)
Seppo Lappalainen (tapahtumavastaava, 
mökkiprojektivastaava)
Arto Pellinen (tapahtumavastaava)
Tiina Puttonen
Sirpa Sappinen (yhteiskuntasuhteista vastaava)
Minna Sylgren
Petri Viiansalo
Ari Viljakainen

Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2017. 

Kattava tietopaketti toiminnastamme: www.kangasniemenyrittajat.info

Vuoden Nuori Yrittäjä Pasi Lahikainen pu-
heenjohtaja Nina Reinikaisen halittavana.

Eero Lahikainen ja Pertti Orava 
paluumatkalla Lupisaaresta.

Lapaskangaskierroksella Rotomonilla.
Hannu Tyrväinen esittelemässä yritystä.

H
al

lit
uk

se
n 

”s
el

� e
” P

et
ri 

Vi
ia

ns
al

on
 ta

rjo
am

an
 k

ak
un

 k
er

a.

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Kangasniemen Yri� äjät ry – TOIMINTAKERTOMUS 2017

Syksyn tapahtumia

Kangasniemen Yrittäjät vietti ”Lupi-venetsialaisia” 30.9. 
kevyen talkoilun ja yhdessäolon merkeissä. Lupi on 
Yrittäjien vuokraama Kummelisaari, jota kunnostetaan 
jäsenistön käyttöön kesälle 2018. Lupilla talkoiltiiin 
isommalla porukalla myös kesäkuun puolivälissä. 

Kangasniemen Yrittäjät vei voiton jäsenhankintakisas-
sa, jonka tulokset julkistettiin Etelä-Savon Yrittäjien 
vuosikokouksessa Savonlinnassa 11.10. Lämmin kiitos 
kaikille uusille jäsenille jotka voiton mahdollistivat! 
Samassa kokouksessa puheenjohtaja Nina Reinikainen 
valittiin Etelä-Savon Yrittäjien jäseneksi. Reinikainen 
myös piti puheen vuosikokouksen yhteydessä järjeste-
tyssä kunnallisjohdon ja Yrittäjien yhteisessä seminaa-
rissa. Puheessa tuotiin esille muun muassa kunnan ja 
yrittäjien monenlainen yhteistoiminta sekä vapaa-aja-
nasukasprojekti, joka herätti kiinnostusta kokousväen 
keskuudessa. 

Kangasniemen Yrittäjät ry järjesti 9.11.2017 
Lapaskangas-kierroksen, jonka tiimoilta hal-
lituksen jäsenet kiersivät alueen yrityksissä. 
Kierroksella oli mukana 14 yritystä, joista yksi 
kuvan Pelhane Oy. 

Yrittäjäyhdistyksen syyskokous pidettiin 
Pennalanrannassa 16.11. Hallitukseen ei tällä 
kertaa tullut henkilömuutoksia. Kokouksen 
puhujavieraina olivat Kangasniemen Kunnal-
lislehden uusi päätoimittaja Kalevi Tiitinen 
ja uusi kunnanjohtajamme Risto Nylund. 

Yrittäjät lätkässä-illanvietto järjestettiin 17.11. 
Tehomet Areenalla pelatun KaPa-51-SuKi-
Ka-jääkiekko-ottelun yhteydessä. 

Joulun avaus järjestettiin Rantatorilla per-
jantaina 24.11. Tilaisuuden kohokohta oli 
Vuoden Yrittäjän julkistaminen, huomion-
osoituksen sai Juha Marttinen/JM Worx, 
Kiinteistöpalvelu Juha Marttinen. Rantatorille 
oli noussut myös toista kertaa toteutettu 
joulukuusimetsä. 

Joulun alla järjestettiin uusia tapahtumia: 
Kangasniemen ensimmäiset Joulumarkkinat 
2.-3.12. sekä 2.12. startannut ja jouluun saak-
ka jatkunut Joulukalenteritoiminta Rantatorin 
matkailuinforakennuksessa. Myös perinteitä 
vaalittiin muun muassa Lapaskankaan Teboi-
lin jouluhiljentymisellä 20.12.
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Toimintaa ja tapahtumia 2017

Alkuvuoden tapahtumia

Joukko Kangasniemen Yrittäjien jäseniä osallistui Savon-
linnassa 21.1.2017 järjestettyyn Yrittäjägaalaan. Vuoden 
mittaan olimme edustettuna useissa muissakin Etelä-Sa-
von Yrittäjien järjestämissä tapahtumissa ja kokouksissa. 

Kangasniemen Yrittäjät Dream Team-joukkue (KYDT) oli 
voitokas 18.3.2017 järjestetyssä Hyvän mielen tapahtu-
man jääkiekkoturnauksessa. 

Kangasniemen Yrittäjien kevätkokous järjestettiin 
23.3.2017 Juhla- ja Pitopalvelun tiloissa. Kokouksessa 
vierailivat jyväskyläläisen Ravintola Harmoonin ja Taulun 
Kartanon yrittäjä Jyrki Halttunen ja Kangasniemen 
pitkäaikainen vapaa-ajan asukas Heikki Hautala. 

Kangasniemen Yrittäjät oli mukana tukemassa jäsenis-
tönsä kampanjointia kevään kuntavaaleissa julkaisemal-
la Kunnallislehdessä mainoksen jäsenehdokkaista.

Kangasniemen Yrittäjät ry järjesti jäsenistölleen il-
ma-aseillan keskiviikkona 5.4. Harjoittelun jälkeen 
käytiin Kangasniemen Yrittäjien epäviralliset mestaruus-
kisat, joissa voiton vei vakailla käsillä varustettu mesta-
riampuja Ilmo Lahikainen. Toiseksi sijoittui Ari Viljakai-
nen ja kolmanneksi Kari Haikarainen. 

Palkitsemisia vuonna 2017

Kangasniemen Vuoden Nuoreksi Yrittäjäksi 
valittiin Pasi Lahikainen (Tähti Katsastus Oy)

Vuoden Yrittäjänä 2017 palkittiin Juha Mart-
tinen (JM-Worx, Kiinteistöpalvelu Juha Martti-
nen). Onnittelemassa Kangasniemen Yrittäjien 
puheenjohtaja Nina Reinikainen.

Kangasniemen Yrittäjät ry palkittiin Etelä-Sa-
von vuoden 2016 parhaana paikallisyhdistyk-
senä yhdessä Punkaharjun Yrittäjien kanssa. 
Kangasniemi oli ehdolla myös vuoden paikal-
lisyhdistykseksi valtakunnallisesssa 100-199 
jäsentä-kategoriassa. Kategorian voitto meni 
Suonenjoen Yrittäjille. Palkinnon tammikuun 
lopussa puheenjohtajaristeilyltä nouti varapu-
heenjohtaja Joni Pietarinen. 
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Huhtikuussa starttasi Kangasniemen Yrittäjien ja Kan-
gasniemen kunnan palvelutarvekysely, jossa postitettiin 
lähes 1900 kyselyä ulkopaikkakuntalaisille vapaa-ajan 
asukkaille. Kyselyyn saatiin vastauksia 366 kappaletta. 
Vapaa-ajanasuntoprojektin tiimoilta toteutettiin kesän 
aikana palvelutarvekatselmuksia nopeimmin kyselyyn 
vastanneille ja projekti jatkuu myös vuonna 2018 muun 
muassa messuosallistumisten, uutiskirjeen ja katselmus-
ten muodossa.

Kesän tapahtumia

Kangasniemen kesäkausi avattiin virallisesti viileähkössä 
säässä Kesän avaus-tapahtumassa 6.5.2017. Tapahtu-
massa otettiin myös käyttöön Kangasniemen Yrittäjien 
oma torikoju, ”Pieni Suuri Kauppahalli” sekä järjestettiin 
#Yritäees-kisa, jonka voiton vei Puula-sukat ideoinut 
Liisa Aalto. 

Yrittäjien aamukahvit järjestettiin Reissupannussa 
31.5.2017. Aamukahveilla vierailivat Maakuntajohtaja 
Pentti Mäkinen (Etelä-Savon maakuntaliitto), alue-
suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen (Etelä-Savon 
maakuntaliitto) ja asiamies Esko Pitkänen (Etelä-Savon 
kauppakamari).

Kangasniemen Yrittäjät jakoi tuttuun tapaan stipendejä 
koulunsa päättäville 3.6.2017. Ylioppilaan stipendin sai 
Ella Kuitunen ja yhdeksäsluokkalaisen stipendin Erika 
Laitinen.

Ideat sinkoilivat 
Kansis-keskuksessa

Kangasniemen Yrittäjien ja kunnan yhteinen 
Ideasinko-ryhmä kokoontui 27.4. Kansis-kes-
kuksessa. Illan aikana käytiin keskustelua 
muun muassa liikenneympyrään tulevasta 
taideteoksesta, torin kehittämisestä, kun-
nantalon mainosbanderolleista ja teiden 
huonosta kunnosta. Kansis-keskusta esiteltiin 
yritysten näkökulmasta ja vapaa-ajanasukas 
Heikki Hautala toi omia ja muiden mökkiläis-
ten ajatuksia ja toiveita kunnan ja yrittäjäyh-
distyksen edustajille. 

Muuta toimintaa 2017:

Yrittäjäyhdistys julkaisi kaksi Tiedotuslehteä, 
4. toukokuuta ja 23. marraskuuta.

Vuoden mittaan tehtiin lukuisia tervehdys- ja 
onnittelukäyntejä uusiin ja merkkipäiviään 
juhlineisiin yrityksiin. Kuvassa olemme 3.2. 
toivottamassa K-Market Puulantorin uusi 
kauppiaspariskunta, Mikko Seppänen ja 
Eleanoora Karlsson-Seppänen tervetulleiksi 
paikkakunnalle.

Yhdistyksen tiedotusta hoidettiin www-si-
vujen, Facebookin ja Etelä-Savon Yrittäjien 
uutiskirjeiden kautta, lehti-ilmoituksilla Kan-
gasniemen Kunnallislehdessä sekä vapaa-aja-
nasukasprojektin uutiskirjeillä.


