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KESÄN AVAUS

9.5.2019 | Kangasniemen Yrittäjien Kesän avaus -lehtiliite

Luvassa kesää ja kiirettä!
PÄÄSIÄISEN tienoille osuneet lämpimät ja aurinkoiset
kelit saivat meidät vallan villiintymään ja kaivamaan lippalakit ja aurinkolasit kaappien kätköistä.
Jäiden lähtöä seurattiin
Kangasniemellä sosiaalisen median puolella tiiviisti ja mökeilleen haikaileville tiedotettiin tarkasti, milloin mikäkin saaren ympärys
tai lahden pohjukka vapautui jäästä.
Sittemmin on tullut vähän takapakkia ja lunta tupaan, mutta eiköhän kevät pian pääse kunnolla vauhtiin!
Kylän raitti vilkastuu viikko viikolta ja vapaa-ajan asukkaita onkin jo näkynyt katukuvassa runsaasti.
Ympärivuotisessa käytössä olevia vapaa-ajan asuntoja
on paljon, mutta suurin mökkeilysesonki ajoittuu tietenkin kesään ja lomakauteen.
Vapaa-ajan asukkailla ja
heidän tekemillään ostoksilla on valtavan suuri merkitys
kangasniemeläisille yrityksille. Ilman kesän lisääntyneen
väkimäärän tuomaa piris-

tysruisketta moni erikoisliikkeemme painiskelisi suurissa
haasteissa.

YRITYKSISSÄ valmistaudutaan vilkkaaseen sesonkiin
laajentamalla valikoimaa,
täyttämällä hyllyjä ja palkkaamalla kesätyöntekijöitä
palvelemaan asiakkaita.
Aukioloaikojakin venytetään tarpeen ja resurssien
mukaan. Ymmärrän, että moni mökille tuleva toivoisi pidempiä aukioloaikoja, mutta
asia ei ole ihan niin yksioikoinen. Lisätuntien olisi oltava
aidosti kannattavia, muutama satunnainen asiakas viimeisinä tunteina ei riitä kattamaan kuluja.
Sen sijaan tiedän, että monet kangasniemeläiset yrittäjät ovat hyvin joustavia ja
pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Jos siis jo etukäteen tietää
tarvitsevansa viikonlopun aikana jotain tuotteita, vaikkapa rakennustarvikkeita, niin
kannattaa pirauttaa yritykseen hyvissä ajoin. On hyvinkin mahdollista, että tarvitta-

VAPAA PÄÄSY! Tervetuloa!

vat tuotteet odottavat valmiina mökin pihassa sovittuna
aikana - pieni ennakointi helpottaa toiminnan suunnittelua puolin ja toisin!

KAIKEN kesäisen kiireen ja
touhun keskellä toivon kaikille kangasniemeläisille yrittäjille, vakituisille sekä vapaaajan asukkaille puuhakasta,
mutta leppoisaa kesää.
Nautitaan lämmöstä, mansikoista, saunavastan tuoksusta ja laineiden liplatuksesta!

Rantatorilla la 11.5. klo 9-13
ENNÄTYSMÄÄRÄ
NÄYTTEILLEASETTAJIA:
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Kangasniemen Yrittäjät ry:n
puheenvuoro,
pj. Nina Reinikainen
Kangasniemen kunnan
puheenvuoro, kunnanjohtaja
Risto Nylund
Kangasniemen Vuoden Nuori
Yrittäjä 2019, julkistaminen

Nina Reinikainen
Puheenjohtaja
Kangasniemen Yrittäjät ry

Puustoorin palvelutarjonta
monipuolistuu
yrityskaupan myötä.

Kenno: maistiaisia Peter Panesityksestä
Yrittäjien pisteessä ruletti,
ilmainen pyöräytys 200
nopeimmalle! Jokaisella
pyöräytyksellä palkinto. 1/hlö.
Tapahtuman järjestävät:

Sivu 3

Kesätyöntekijät aloittavat
pian yrityksissä.
Sivu 4

www.kangasniemenyrittajat.info












AP-Systems
Asuntoporras - Kiinteistömaailma
Betonista tunnelmaa
Kahvila (Hokan seudun
kyläyhdistys ry)
Kangasniemen kunta
Kangasniemen Osuuspankki
Kangasniemen Yrittäjät ry
Keski-Puulan osakaskunta
Keskustan Kangasniemen kunnallisjärjestö ry
KT-Kiinnitys Oy / IKH Kangasniemi
Kunto Puula
Laituripalvelu
Lemmikkihoitola Janeter
Pohjois-Puulan osakaskunta
PP-Electro Ky
PTA-Putki Hanakat
Puhdas Puula Ry
Puulaaki
Puula Golf Oy
Puula Hirsitalo Oy
Puulan Kone Oy
Puulan Putki Oy
Puulan Veneseura ry
Puula Tours
Puustoori Ky
Roinilan Aromiliha
Suomen kaunein kunta
(Kangasniemen kyläparlamentti)
Suomen Laatulaituri
TiedonPortaat
Tiiholan TOKA Ky
Tmi Anne Rajala
Tmi Hannu Halttunen
Tmi Hannu Pynnönen
Tmi Riitta Pajula
Tulla Ky
Virepuu
Virpi Järvenpää Tmi
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Vapaa-ajanasuntoprojekti jatkuu
Ota hyöty irti
projektista!
Kangasniemen Yrittäjien ja
kunnan yhteinen vapaa-ajanasuntoprojekti käynnistyi keväällä 2017 ja sen tiimoilta on
toteutettu katselmuksia vapaa-ajan asuntoihin sekä jaettu tietoa monenlaisissa tapahtumissa niin Kangasniemellä kuin muuallakin.
Sähköinen uutiskirje tuo
projektin tuoreimmat kuulumiset sähköpostiin noin kuukauden välein ja sen voi tilata Kangasniemen Yrittäjien
nettisivuilta. Projekti jatkuu
edelleen ja vuoden 2019 keskeinen teema on jätevesiuudistus, jonka takaraja häämöttää lokakuun lopussa.
– Saneeraus- ja rakentamisasiat ovat jätevesiuudis-

Lisätietoja
projektista

tuksen lisäksi projektissa
edelleen mukana, ja myös tänä kesänä voi omalle mökille
tilata Mökkitohtorilta katselmuksen, jonka hinta on 50 euroa, kertoo vapaa-ajanasuntoprojektin vastuuhenkilö Seppo Lappalainen.
Projektin tavoitteena on
parantaa vapaa-ajanasuntojen varustelutasoa niin, että niissä voitaisiin viihtyä
nykyistä enemmän tai jopa
ympärivuotisesti. Projektin
kautta paikkakunnan vapaaajanasukkaat voivat saada
ohjeistusta mökeillä tarvittaviin kunnostustöihin ja tietoa kangasniemeläisten yritysten tarjonnasta.
Vapaa-ajanasukasprojekti on mukana myös tulevana
lauantaina järjestettävässä
Kesän avauksessa.

tiedonportaat.fi
puh 040 7412328

Vapaa-ajanasuntoprojektin kärkiteema tänä
vuonna on ajankohtainen jätevesiuudistus. Yrittäjien
nettisivuilta löydät tuhdin tietopaketin uudistuksesta:
kangasniemenyrittajat.info (tiedotuslehti-sivu, jätevesiliite)

MUKANA MYÖS
KESÄN AVAUKSESSA!

Mukavaa kesää kaikille!

Käytättehän aktiivisesti
kangasniemeläisten yritysten palveluja!
- Kangasniemen Yrittäjät ry -

Suomen Yrittäjät
valvoo pk-yrittäjien
etua joka päivä
ja palvelee
jäsenyrityksiään.

www.lammin.fi

Hautauspalvelu
Sirpa Sappinen

Meiltä kaikki
hautaustoimistopalvelut:

Juhlaja Pitopalvelu Ky
YHTEYDENOTOT: Sirpa Sappinen

Uniikkipiste

Pieni kesämyymälä
täynnä ihania löytöjä,
itselle tai lahjaksi.
Kysy Puodin aukioloajat
Kahvilasta.

HUOM! Puodista löydät myös kivat
äitienpäivälahjat!

Kahvila

Lammin Ikkunat ja Ovet kesän avauksessa
Kangasniemen torilla 11.5.2019 - tervetuloa
tutustumaan laadukkaisiin Lammin tuotteisiin !

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

PANNUN PUOTI

REISSUPANNU

.
a
en
ks
Mittatilau

Kangasniemen

UUTTA:

YRITTAJAT.FI/LIITY

f

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

Puheenjohtaja Nina Reinikainen, 0400 815 108,
nina.reinikainen@outlook.com
www.kangasniemenyrittajat.info

LIITY
JÄSENEKSI

Tiedonportaat
Kesän avauksessa

- Tervetuloa ostoksille
ja tutustumaan tuotteisiin!

Luonto
kiittää
puhtaista
vesistä!

Projektivastaava
Seppo Lappalainen, 0400 570 557
seppo.lappalainen@seponkonttori.fi

P
m

Luonnonkosmetiikkaa

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

Keskustie 4, Kangasniemi
Puh. 015 433 063,
0400 715 346
www.anjankauneuspiste.fi
Ma-pe 9-17, la 9-13
Kesän teitä palvelevat
Jonna ja Anja

Kangasniemen

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

Hyllyt täynnä ihania tuotteita!
Lahjaksi tai omaksi iloksi!
PUULANTORI

Meillä palvellaan!
•Palvelustiskistä herkut arkeen ja juhlaan
•Omasta uunista tuoreet leivät ja pullat
•Veikkaus • Osta ja Nosta • Vesipiste
Avoinna: ma–la klo 7–21, su klo 10–21
Asematie 4, Kangasniemi
Puh. 020 728 490

f

Seuraa meitä Facebookissa!

Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen
Kesän avaus -yllätystarjous!

La 11.5. kävijöiden kesken arvotaan 50 € arvoinen palkinto!
Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi
Puh. 045 260 4855
sinilila.ﬁ | Facebook: T:mi Sinilila
Avoinna ark. 10-17, la 10-13

• PERINTEINEN HIERONTA
• MOBILISOIVA HIERONTA
• HERMORATAHIERONTA • VYÖHYKETERAPIA
Puh. 040 713 3120 • Käyntiosoite: Levälahdentie 19
www.kuntohoitaja.fi
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Puustoorin palvelutarjonta
monipuolistuu yrityskaupan myötä

JÄSENYRITYKSISSÄ
TAPAHTUU!

Lähes 25 vuotta Viilukolmiota luotsannut Kari Reinikainen myy yrityksensä
Jukka Tantulle. Kauppakirja allekirjoitetaan toukokuun aikana.
tulossa tekemään suunnitelmia, kuinka saamme mallit
paremmin esille.
Kaikki tarvittavat koneet
ja laitteet löytyvät jo valmiiksi, joten niihin ei tällä hetkellä ole tarvetta investoida. Sepäntien kiinteistön omistaa
Osuuspankki, mutta Tanttu
suunnittelee ostavansa kiinteistön yritykselleen.
Kuntarajat ylittävään mainontaan on tarkoitus panostaa jatkossa entistäkin enemmän.

”Töitä on alettu
tekemään töiden
saamiseksi.”
Jukka Tanttu

Jukka Tantun Puustoori jatkaa Kari Reinikaisen Viilukolmion viitoittamaa tietä
laadukkaiden kiintokalusteiden valmistajana.
kodin kiintokalusteiden valmistajana.
LÄHES 25 vuotta toimineen
Viilukolmion yrittäjä Kari
Reinikainen on tyytyväinen
löydettyään yritykselleen jatkajan Jukka Tantusta.
– Sain vinkin, että Jukka
voisi olla sellainen potentiaalinen kaveri. Otin puhelimen
kouraan ja soitin. Ei hän loppujen lopuksi hirveän kauan
nikotellut, Reinikainen naurahtaa.
Molemmat tunnustavat

viettäneensä muutamia unettomia öitä suuren muutoksen tiimoilta. Tantulle toiminnan laajentaminen on rohkea askel.
– Ensiajatus oli, että en lähde siihen, mutta pikku hiljaa
alkoi ajatukset juoksemaan ja
rupesi tulemaan ideoita, mitä
mahdollisuuksia se voisi tuoda tullessaan, hän kertoo.
Kauppoja on valmisteltu
nyt parin kuukauden ajan.
Molemmat ovat käyttäneet
ulkopuolista apua byrokratian rattaista selvitäkseen.

– On yllättävän monta asiaa, mitä tämmöisessä kaupassa pitää käydä läpi ja ottaa huomioon, Reinikainen
valottaa.
Nyt kauppakirjasta on jo
luonnos olemassa ja kaupat
päästäneen tekemään toukokuun aikana.
L Ä H I T U L E VA I S U U D E N
suunnitelmissa Jukka Tantulla on tehdä remonttia yrityksen toimisto- ja esittelytiloissa.
– Sisustussuunnittelija on

Uutuu
s!

Kotimaista, laadukasta
MUOVITUOTEVALMISTUSTA

Luotettavat ja turvalliset ratkaisut

JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN
Kysy meiltä lisätietoja!

• EKO-peltosalaojaputket
• Sadevesi- & salaojaputket
• Rumpuputket• Kaivot
• Sokkelilevyt
• Suodatinkankaat • Eristeet
• Vesijohtoputket
• Viemäriputket
• Laituriponttonit

ROTOMON OY | Hallitie 26, Kangasniemi

KUVAKIOSKISTA

Puh. 0440 343 350, 0443 544 084
rotomon@rotomon.fi | rotomon.fi |

Tehtaanmyymälä
avoinna arkisin
klo 8-16

– Töitä on alettu tekemään
töiden saamiseksi, Tanttu
kertoo.
Reinikaisen mukaan rakentaminen on viime vuosina
ollut vähäistä ja töiden saaminen on ollut lähinnä remonttien varassa.
Yrityksen tärkeimmän asiakaskunnan ovat tähän saakka muodostaneet kangasniemeläiset, paikkakunnan vapaa-ajan asukkaat sekä paikalliset rakennusalan ammattilaiset.

Meillä on nyt
myös kissahoitola!
Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan:

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ SU 12.5. KLO 12-16
Tilojen ja palveluiden esittelyä | Arvontaa | Kahvitarjoilu

Lemmikkihoitola

Janeter
Murtomäentie 157,
Kangasniemi

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

AP-SYSTEMS
Asematie 6, 0400 844 923

Kuljetukset | Nosturityöt | Muutot
Minikaivinkonetyöt

045 652 1730/hoitola,
0400 901 921/Janet
janet.tervashonka@outlook.com
Lue lisätiedot: www.janeter.fi

Hokan kylätori on viihtyisä ja
monipuolinen kohtaamispaikka!

KESÄTORIN AVAJAISET

ja TALO- JA MÖKKIMESSUT

la 25.5. klo 11-13

Tori avoinna lauantaisin klo 11-13
(juhannusviikolla torstaina)

Tervetuloa Hokan torille
ja tapahtumiin!
CMYK 100, 43, 0, 30

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

VIILUKOLMION kaksi työntekijää jatkavat Puustoorin
palveluksessa. Kari Reinikainen kertoo itse siirtyvänsä
takavasemmalle, mutta lupaa
olla käytettävissä, mikäli kiireapua tarvitaan. Täysipäiväinen eläköityminen ei vielä ole
Reinikaisen suunnitelmissa.
– Kyllä minä varmaan vielä jotain pieniä askareita teen,
mutta mitään vakiokuvioita
ei ole menossa.
Reinikainen lähettää lämpimät kiitokset kaikille vanhoille asiakkailleen.
– On ollut ilo palvella! Toivottavasti hommat jatkuvat
entiseen malliin ja vielä parannetulla versiolla uuden
yrittäjän kanssa.

40x15,5

Lähde Puulalle!
Laiva- ja veneristeilyt

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ,
suunnitellaan yhdessä kuinka voimme palvella!
Topi Tulla
Puh. 040 575 6751
tiiholantoka@gmail.com
@TiiholanToka

f

ENNEN Puustoorin toiminnan laajentumista yksinyrittäjänä toiminutta Tanttua
työllistivät eniten Puustellin
alihankintatyöt.
– Sitä on ollut melkein 90
prosenttia toiminnasta, olen
käynyt ympäri Keski-Suomea
asennus- ja remonttitöissä,
Tanttu kertoo.
Lisäksi hän on tehnyt
monenlaisia puusepäntöitä, kuten mittatilauskalusteita. Puusepäntyöt kuuluvat
Puustoorin palveluvalikoimaan jatkossakin, mutta alihankintatyöt jäävät pois.
– Painotamme nyt omaan
kalustetuotantoon ja sitä
kautta myös asennustöihin.
Puustoori jatkaa Viilukolmion viitoittamaa tietä laadukkaiden keittiö- ja muiden

– Kyllä nämä remonttitimpurit, joita täällä pyörii, ovat
melkeinpä kaikki vakioasiakkaita. Jos he pääsevät päättämään kohteen kalusteista,
kyllä he tänne tulevat, Reinikainen kertoo.
Viilukolmion kysytyimpiä
tuotteita ovat olleet keittiökalusteet.
– Niitä on mennyt noin
80-prosenttisesti. Loput ovat
sitten olleet kylpyhuonekalusteita, eteisryhmiä ja makuuhuoneen komeroita, Reinikainen toteaa.

hehkuvahokka.fi

PUUSTOORI KY ostaa Lapaskankaan teollisuusalueella,
Sepäntiellä sijaitsevan Viilukolmion liiketoiminnan. Jukka Tantun luotsaama, vuonna
2005 perustettu Puustoori on
toiminut tähän saakka Synsiöllä. Yrityskaupan myötä toiminta siirtyy Sepäntielle.
Kangasniemeläislähtöinen Tanttu asuu nykyään Leivonmäellä puolisonsa ja kolmen lapsensa kanssa. Puusepän ammatin mies opiskeli Kuopion Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja
perusti yrityksensä opintojen
ollessa loppusuoralla. Vuonna 2016 Tanttu valittiin Kangasniemen Vuoden Nuoreksi
Yrittäjäksi.

0400 570 557 | www.puulatours.fi
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Kesätyöt ovat ensiaskel työelämään

Kyselimme kolmelta jäsenyrittäjältä heidän kesätyötilanteestaan ja omista kesätyöajoistaan.
K-MARKET Puulantori työllistää tulevana kesänä 10 kesätyöntekijää. Pääasiassa
työkuvaan kuuluu kuormien ja pakasteiden purkamista sekä hyllyjen siistimistä
ja pullohuoneesta huolehtimista. Osa kesätyöntekijöistä paistaa myös paistopisteen
tuotteita.
– 18 vuotta täyttäneet harjoittelevat ja pääsevät lisäksi kassalle. Osa kesätyöntekijöistä on aina aiemmin olleita, mutta joka kesä myös uudet saavat mahdollisuuden
kokeilla. Monesti he ovat jo
olleet meillä TET-harjoittelussa ja osoittaneet innostusta ja
ahkeruutta sen aikana, kertoo
kauppias Eleonoora Karlsson-Seppänen.
Karlsson-Seppänen kertoo
kesätyönhakijoita olleen paljon. Työtä haettaessa reipas
ote ja hymy ovat plussaa ja kyky kohdata uusia ihmisiä korostuu asiakaspalvelutöissä.
Kokemusta sen sijaan ei niinkään tarvitse olla, vaan töihin
perehdytetään. Myös kauppiaan omassa nuoruudessa kesät vierähtivät kaupassa.

Makkaramestari
Sami Ohraaho on tehnyt
kesätöitä
monipuolisesti.

K-Market Puulantorin kauppias Eleonoora KarlssonSeppänen on ollut myös kesätöissä kaupan alalla.
– Kaupan alalla pääsi hyvin kehittämään itseään, esimerkiksi juuri sosiaalisia taitoja. Polkuja etenemiseen on
mukavasti ja itselle kaikkein
tärkeimmäksi nousi asiakaspalvelu ja henkilöstöhallinto.
Olen toiminut myyjänä, kassana, asiakaspalvelupäällikkönä ja nyt kauppiaana mieheni Mikon kanssa.

ROINILAN Aromilihalle on
toistaiseksi palkattu yksi kesätyöntekijä, toinen on makkaramestari Sami Ohra-ahon
mukaan vielä hakusessa, joten reippaat alasta kiinnostuneet hakijat voivat ottaa yritykseen yhteyttä.
– Työtehtäviin kuuluvat
pakkaamon ja lähettämön
työtehtävät sekä siisteyteen

Remontointi- ja palvelutarpeita
vapaa-ajan asunnollasi?
Mielessä uuden
vapaa-ajan asunnon rakentaminen ?
Kangasniemeläiset yritykset ovat valmiina palvelemaan Sinua.
Tarjolla asiantuntevaa, laadukasta ja kiireetöntä palvelua.
Löydät yritykset kunnan nettisivujen yrityshakemistosta:
www.kangasniemi.fi

Ole hyvä, ota yhteyttä
Kangasniemen eri palveluntarjoajiin!
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PS. Hae Kesän avauksesta
Kangasniemen pyöräilykartta!
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liittyvät tehtävät. Parina aikaisempana vuonna meillä
olleet vakiokesätyöntekijät
ovat jääneet muihin tehtäviin, joten etsimme nyt uusia.
Hakijoita on ollut muutamia,
Ohra-aho kertoo.
Aromilihan hakukriteerit
ovat perinteiset: työntekijän
tulee olla reipas, luotettava ja

ahkera. Ohra-aho itse on tehnyt kesätöitä monipuolisesti.
– Olen ollut rakennuksilla,
talotehtaan lähettämössä keräilijänä ja ravintolan kokkina. Osittain kesätöiden perusteella hakeuduin aikanaan
myös kokinopintoihin. Hyvin
kesätyöt ovat erilaisia kokemuksia kartuttaneet.
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toukokuussa
Aromilihan myymälässä
maukkaita 10-tarjouksia!
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Leena Sippo
aloitti kesätyöt
pienenä tyttönä
mansikkapellolla.

PUULA Hirsitalo Oy työllistää tänä kesänä kaksi kesätyöntekijää, joista toinen
aloitti jo toukokuun alussa,
toinen taas kesäkuussa. Töitä on tarjolla heinäkuun loppuun.
– Työkuvaan kuuluu puutavaran käsittelyä, keräilyä ja
myyntiä, siivousta, tehtaan
puolella hirsien pakkausta,
eristeiden asennusta ja muita
avustavia töitä, kertoo toimitusjohtaja Leena Sippo.
Toinen kesätyöntekijöistä on uusi, toinen työskenteli
yrityksessä myös viime kesänä. Koska Puula Hirsitalo on
perheyritys, ovat omat nuoret etusijalla kesätyöntekijöitä valittaessa, mutta muitakin
on ollut. Sippo itse aloitti kesätyöt pienenä tyttönä mansikkapelloilla.
– Vähän isompana olen ollut rakennustyömaalla siivoamassa, maatilalla ja itse asiassa nykyisessä firmassa apulaisena, museo-oppaana sekä opiskeluaikana mittamiehenä tierakennuksilla.
Kesätyöt ovat ensiaskel työelämään, pääsee näkemään,
millaista työnteko on ja oma
raha on varmasti hyvä kannustin. Uskon että moni meistä muistaa mitä on ensimmäisellä palkallaan ostanut.

RantatoRilla la 11.5.
Aromilihan katugrilli kuumana klo 10-13!
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