
Vinkkejä, ideoita, ostoksia, 
viihdy� ävää ohjelmaa! 

• Vinkkejä rakentamiseen ja remontointiin 
sekä haja-asutusalueen jätevesiuudistukseen

• Paikallisten palvelujen esi� elyä 
• Uusien yri� äjien esi� ely klo 10:15

• Monenlaista kivaa oste� avaa
• Messuravintolasta mm. lohikei� oa, 

kahvia sekä suolaisia ja makeita kahvileipiä!
• Pika-arpajaiset: pääpalkintona Valli-pihagrilli, 

lisäksi hurja määrä muita palkintoja!
• Kirjastossa puuhaa lapsille, 

tava� avissa prinsessa ja merirosvo! 
• Laserammuntaa • Rapsuteltavia kivoja koiria

Kansis-keskus la 9.3. klo 10-14
TALVIMESSUT
Kangasniemen
TALVIMESSUT

Kangasniemen Talvimessujen 4-sivuinen ilmoitusliite

Messut järjestävät 
Kangasniemen Yri� äjät ry

ja Kangasniemen kunta

Lisätietoja Talvimessuista: 
www.kangasniemenyri� ajat.info 

Facebook: Kangasniemen Talvimessut

Viime hetken myyntipaikkavaraukset: 
Seppo Lappalainen, puh. 0400 570 557
seppo.lappalainen(a)seponkon� ori.fi 

Huom! Vain ulkopaikkoja jäljellä!
Katso varausohje ja hinnat ne� isivuilta!

TANSSIN TAIKAA 
TALVIMESSUILLA! 

Tule ihastelemaan 
paikallisia tähtipareja! 
Esitykset klo 11 ja 12.

Tuomareina toimivat
Liisa Nojonen, 
Nina Rasola ja 
Jari Leppä! 

 

Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 
150 euron lahjakortti Kangasniemen K-Rautaan!
Arvat jaetaan sisäänkäynnillä. Yksi arpa/hlö. Arvonta klo 13.30. 

VAPAA
PÄÄSY!

Tähtiin 
Tan� ien 

Sari & Tommi

Tuula & Risto

Eleonoora & Jere

Maisa & Mikko
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Tervetuloa Talvimessuille! 

Tanssien tähtiin -parit esi� äytyvät! 

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!

Remontointi- ja palvelutarpeita 
loma-asunnollasi tai kodissasi?

Lisätietoa: Jukka Siikonen, elinkeinoasiamies, 
puh. 0400 651 301, jukka.siikonen@kangasniemi.fi 

Sari työskentelee pankkineu-
vojana Kangasniemen Osuus-
pankissa ja ”tanssiva sairaan-
hoitaja” Tommi tunnetaan myös 
kunnallispolitiikan saralta: hän 
on Kangasniemen kunnanval-
tuuston puheenjohtaja.

Tuntumaa tanssimiseen pa-
rilta löytyy: Sari käy Laviksessa 
viikoittain ja molemmat kertovat 
hallitsevansa perustanssit. Sen 
sijaan toisena kilpailutanssina 
oleva jive on vieraampi – joskin 

Tanssien tähtiin -kisaparit ovat valinneet jo ennakkoon hyväntekeväisyyskohteensa, johon mahdolliset voittorahat koh-
dennetaan. Tässä parien kohteet. Lue tarkemmat perustelut valinnoille Kangasniemen Talvimessujen Facebook-sivuilta!  

KANGASNIEMEN toiset Tal-
vimessut järjestetään Kan-
sis-keskuksessa lauantaina 
9.3.2019. Viime vuoden tavoin 
tapahtumassa on mukana 
suuri joukko näytteilleaset-
tajia ja paljon viihdyttävää 
ohjelmaa. Messut järjestävät 
yhteistyössä Kangasniemen 
Yri� äjät ry ja Kangasniemen
kunta.

– Messuja järjestellään hy-
villä ja odottavilla fiiliksillä 
ja täytyy hallituksen jäsenil-
le jo nyt lausua iso kiitos, kun 
he ovat aikaa ja vaivaa sääs-
tämättä puurtaneet tämän 
yhteisen tapahtuman eteen. 
Lisäksi meillä on tänä vuon-
na apunamme hieno joukko 

talkooväkeä. Viimevuotisen 
suosion perusteella uskallam-
me tänä vuonna odo� aa vie-
läkin suurempaa kävijämää-
rää ja haluamme tarjota kai-
kille kävijöille viihdyttävän 
messutapahtuman, asiapi-
toista sisältöäkään unohta-
ma� a, kertoo Kangasniemen 
Yri� äjien puheenjohtaja Ni-
na Reinikainen.

MESSUJEN suurin vetonaula 
on Tanssien Tähtiin-kisa, jos-
sa neljä paikallista tanssipa-
ria antautuu tanssin vietävik-
si amma� imaisen tuomaris-
ton edessä. Lisäksi messuilla 
voi tutustua paikalliseen pal-
velutarjontaan ja uusiin yri-

tyksiin ja saada vinkkejä ra-
kentamiseen ja remontointiin 
sekä haja-asutusalueen jäte-
vesiuudistukseen.

Messuravintolasta saa 
vatsan täyteen ja myös ar-
pajaisiin kannattaa osallis-
tua: kaikkien kävijöiden kes-
ken arvotaan 150 euron lahja-
kor� i K-Rautaan, lisäksi pika-
arpajaisissa on pääpalkintona 
Valli-pihagrilli sekä runsaasti 
muita palkintoja.

– Tanssikisa on takuulla 
näkemisen arvoinen, mutta 
myös muu tarjonta vaiku� aa 
todella monipuoliselta. On ai-
van upeaa, miten tanssikisan

porukka on rohkeasti ja 
antaumuksella heittäytynyt 

mukaan, Nina Reinikainen 
kehuu.

Näytteilleasettajia mes-
suille on tähän mennessä il-
moi� autunut 46 ja tarjontaa 
on laidasta laitaan: näy� eillä 
on muun muassa rakennus-
palveluita, koruja, kosmetiik-
kaa, kodin tuo� eita, kiinteis-
tö- ja vartiointipalveluita se-
kä paljon muuta. 

Myös kirjasto on messuilla 
mukana ja sieltä löytyy pien-
tä puuhaa lapsille, lisäksi ta-
vattavissa ovat prinsessa ja 
merirosvo. 

Tule nauttimaan messutun-
nelmasta ja tekemään löytö-
jä ostoskassiin!

Tommi muistelee sitäkin tanssi-
neensa:

– Eikös se ollut jiveä, mitä 
tanssittiin vanhojen päivänä 28 
vuotta sitten? 

Sari kertoo tulevan tanssi-
kisan jännittävän ja Tommikin 
toteaa olonsa olevan hieman 
orpo. Parin vahvuutta kysyttä-
essä vastaus tulee kuin aptee-
kin hyllyltä:

– Huumorilla mennään!

Teatteriosuuskunta EStatea ja 
K-Market Puulantoria edustavat 
Jere ja Eleonoora ovat tanssi-
pari, joiden vastakohdat täy-
dentävät toisiaan!

Jere on tanssinut noin 24 
vuotta erilaisia soolo- ja teatte-
ritansseja, pääasiassa harras-
tuspohjalta, mutta välillä myös 
”puoliammattimaisesti”. Eleo-
nooralla sen sijaan ei ole min-
käänlaista tanssitaustaa.

– En tanssi, en ole pitänyt 
tanssimisesta ja olen jäykkä 
kuin rautakanki, Eleonoora 
nauraa.

Yhteiset menestyksen avai-
met pari löytää huumorista. Je-
re mainitsee vahvuustekijöiksi 

Sari Romo & Tommi Vehmala Eleonoora Karl� on-Se� änen 
& Jere Pietarinen

myös voitontahdon ja kilpailu-
vietin. 

– Minulla ei ole kumpaakaan 
niistä, Eleonoora tunnustaa. 

Parin tunnelmat ennen kisaa 
ovat hieman eri linjoilla.

– Silloin kun minulle soitet-
tiin ja lupauduin mukaan, mie-
tin että mihinkähän lähdin. Tällä 
hetkellä tunnelma on aika sees-
teinen, mutta katsotaan miten 
kädet alkaa vapisemaan kun h-
hetki lähestyy, Jere sanoo. 

– Minun tunnelmat ovat kau-
kana seesteisestä, kauhunse-
kaiset ja kamalat, toteaa Eleo-
noora hersyvästi nauraen. 

Hauskaa tällä tanssiparilla 
ainakin tulee olemaan!

Voi� ajaparille 200 euroa lahjoite� avaksi hyväntekeväisyyteen! 

Esitykset klo 11 ja 12
Tulokset klo 12:30
Kisatanssit tango ja jive!

Sari & Tommi: 
Kangasniemen 
lukion oppilaskunta

Eleonoora & Jere:
Kangasniemen 
omaishoitajat

Tuula & Risto: 
Kangasniemen 
Sotainvalidit

Maisa & Mikko: 
MLL 
Kangasniemi

Tähtiin 
Tan� ien 

Hyvää
tan� ien!

Kahvila
REISSUPANNU

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

Facebook: Kahvila Reissupannu

Poikkea kahvilla tai nouda 
herkulliset leivonnaiset mukaan!

Kahvila

Pieni kesämyymälä 
täynnä 

ihania löytöjä 
avautuu 

toukokuussa!

Siivous-, kotihoito- ja 
sairaanhoitopalvelut kotiin. 

Niina Halmeslahti
puh. 040 744 2768
www.niinahalmeslahti.� 

Ps. Muista kotitalousvähennys!

Keskustie 4, Kangasniemi 
Puh. 015 433 063,  

0400 715 346
www.anjankauneuspiste.fi

Ma-pe 9-17, la 9-13

Uniikkipiste
Uutta:

Käytäthän 
kangasniemeläisten 
yritysten palveluja! 

LIITY 
JÄSENEKSI

Suomen Yri� äjät 
valvoo pk-yri� äjien 

etua joka päivä 
ja palvelee 

jäsenyrityksiään. 

WWW.
YRITTAJAT.FI/

LIITY
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Tanssien tähtiin -tuomarit 

KUVAKIOSKISTA

AP-SYSTEMS  
Asematie 6, 0400 844 923

AP-SYSTEMS AP-SYSTEMS AP-SYSTEMS AP-SYSTEMS AP-SYSTEMS AP-SYSTEMS AP-SYSTEMS AP-SYSTEMS AP-SYSTEMS AP-SYSTEMS 

TOIMISTOTARVIKKEET, mm.  
• paperit • tulostusvärit

• kansiot • merkkauskynät
DIGIKUVAT heti paperille  

A2-kokoon saakka!
VALOKUVAUKSET

PASSIKUVAT suoraan poliisille!

MA-PE
9-16,

muina 
aikoina 
sopim.

mukaan

Kangasniemen
Juhla- ja Pitopalvelu Ky

Hautauspalvelu 
Sirpa Sappinen
Meiltä kaikki 

hautaustoimistopalvelut:
• Kotimaiset arkut ja uurnat  

omasta varastosta  
• Kuljetuspalvelut • Adressit  

• Muistotilaisuudet
• Ohjelmalehtiset,  lehti-ilmoitukset

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

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

Maittavat ruoat  
arkeen ja juhliin  

29 vuoden  
kokemuksella!

Kangasniemen
Juhla- ja Pitopalvelu Ky

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!

Remontointi- ja palvelutarpeita 
loma-asunnollasi tai kodissasi?

Lisätietoa: Jukka Siikonen, elinkeinoasiamies, 
puh. 0400 651 301, jukka.siikonen@kangasniemi.fi 

Pertunmaalta kotoisin oleva Jari Leppä on 
toiminut kansanedustajana vuodesta 1999 
lähtien ja hallituksessa maa- ja metsäta-
lousministerinä viimeisen kahden vuoden 
ajan. Ammatiltaan Leppä on maanviljelijä 
ja eduskuntatyön ulkopuolella ministerin 
harrastuksiin kuuluvat liikunta, raviurheilu, 

metsästys sekä harrastajanäytteleminen.
– Tanssi on mitä parhain liikunta- ja kans-
sakäymisen muoto ja se on ollut harras-
tukseni niin lavoilla, kansantanssina kuin 
teatterissakin. Tulen hyvin mielelläni Talvi-
messuihin tuomariksi katsomaan tanssiku-
vioita ja rytmiä, Leppä kertoo.

NINA RASOLA
Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja ja 
Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Nina 
Rasola on rinnakkaisyrittäjä; hän luotsaa 
ympäristönhuoltoalan yritystä RL-Palvelui-
ta sekä lisäksi muun muassa siivousta tar-
joavaa RL-Kotipalveluita. RL-Palvelut on 
tarjonnut jätehuoltopalveluita Mikkelissä 

vuodesta 1973 saakka ja Rasolasta tuli 
yrittäjä vuonna 2000, kun hän astui per-
heyrityksen ohjaksiin. Myös Rasolan mie-
hellä Markolla on kaksi yritystä.

– Hyvin uteliain ja iloisin mielin olen tu-
lossa Kangasniemelle seuraamaan tans-
siin heittäytymistä, Rasola sanoo.

LIISA NOJONEN
Kangasniemen Makkolan kylästä kotoi-
sin oleva tanssipedagogi ja koreografi  
Liisa Nojonen aloitti tanssiharrastuksen 
kymmenvuotiaana. Sittemmin Nojonen 
opiskeli tanssia laajalti ulkomailla. Vuon-
na 1979 hän perusti Poriin Tanssikoulu 
Liisa Nojosen, jonka riveistä on tullut mo-
nia valtakunnalliseen ja kansainväliseen 
maineeseen yltäneitä tanssitaiteilijoita. 

Hän johti myös 25 vuotta perustamaan-
sa ammattitanssiryhmä Pori Dance Com-
panya. Vapaa-ajallaan Nojonen harrastaa 
puutarhanhoitoa, lukemista, ruuanlaittoa ja 
taiteita eri muodoissa.
– Tulen Kangasniemelle erittäin innostu-
neena ja positiivisin fi iliksin näkemään ja 
kokemaan hienon tapahtuman, Nojonen 
kertoo.

Maatalousyrittäjä Maisa on tut-
tu kasvo myös Kangasniemen 
kunnallispolitiikasta ja par-
haillaan hän kampanjoi edus-
kuntavaaleissa ehdokkaana. 
Kodinkonemyyjänä työsken-
televä Mikko tunnetaan Kan-
gasniemellä muun muassa 
aiemmasta kunnanvaltuuston 
puheenjohtajan roolistaan.

Milllaiset ovat tämän parin 
taustat tanssin saralta? 

– Olen tanssinut lapsena 
tanhua ja nuorena muun muas-
sa nykytanssia sekä showtans-
sia. Sitten olikin pitkä tauko. 
Täällä Kangasniemellä tans-
si on taas vienyt mukanaan: 
tanssin Koittilan Iloa tanssista 
-ryhmässä. Paritanssia en ole 
ikinä tanssinut, Maisa kertoo. 

– Tanssitaustani on aika 

vaatimaton, tämmöistä perus 
valssi-humppaa ja vaihtoas-
keltanssia tanssilavalla. Tyk-
kään kyllä tanssimisesta, Mik-
ko toteaa.

Asennetta tältä parilta löytyy 
roppakaupalla! 

– Ensin sulatetaan parketti 
ja sen jälkeen hiotaan se timan-
tiksi, he suunnittelevat pilke sil-
mäkulmassa. 

Tanssien tähtiin -kilpailun lä-
hestyessä tunnelmat ovat mo-
lemmilla mitä mainioimmat:

– Mielenkiintoista tarttua 
haasteeseen ja laittaa itsensä 
likoon, Mikko sanoo. 

– Tämä on mahtava mah-
dollisuus oppia tanssimaan jo-
tain uutta, Maisa iloitsee.

Talvimessujen Tanssien tähtiin 
-kisassa nähdään, millainen 
soppa siitä syntyy, kun keit-
täjä ja postimies sulattelevat 
parkettia! Attendo Kuuselassa 
työskentelevä Tuula on kisassa 
mukana Teatteri Ilonan edusta-
jana ja Risto toteaa edustavan-
sa itseään.

Tuula kertoo, ettei ole käy-
nyt aikoihin tanssimassa. 

– Aiemmin tanssin jonkun 
verran, olin mukana tanhupo-
rukassa. 

Ristolla ei ole tanssihar-
rastustaustaa, mutta toisinaan 
mies käy parketilla pyörähtä-
mässä. 

– Kymmenen jälkeen yleen-
sä, mutta silloinkaan ei pitäis 
enää lähtee. Viimeksi tanssin 
syntymäpäivillä ja maan ve-
tovoima veti kyllä puoleensa, 
mies sanailee.

Vahvuutensa pari arvelee 
olevan eläytymisessä ja heit-
täytymisessä. 

– Kunhan ei ihan maahan 
asti mene, Risto tuumaa. 

Tanssiparin tunnelmat en-
nen kisaa ovat melko levolliset. 

– Tulipahan luvattua, hoi-
detaan pois! Enää ei voi oikein 
perua.

Maisa Juntunen & Mikko Hokkanen

Tuula Tulla & Risto Pietarinen

JARI LEPPÄ

Kahvila
REISSUPANNU

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

Facebook: Kahvila Reissupannu

Poikkea kahvilla tai nouda 
herkulliset leivonnaiset mukaan!

Pieni kesämyymälä 
täynnä 

ihania löytöjä 
avautuu 

toukokuussa!

Siivous-, kotihoito- ja 
sairaanhoitopalvelut kotiin. 

Niina Halmeslahti
puh. 040 744 2768
www.niinahalmeslahti.� 

Ps. Muista kotitalousvähennys!

Käytäthän 
kangasniemeläisten 
yritysten palveluja! 

Meillä palvellaan!
•Palvelustiskistä herkut arkeen ja juhlaan
•Omasta uunista tuoreet leivät ja pullat

•Veikkaus • Osta ja Nosta • Vesipiste

PUULANTORI

Avoinna: ma–la klo 7–21, su klo 10–21
Asematie 4, Kangasniemi 

Puh. 020 728 490

f Seuraa meitä Facebookissa!

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

0400 570 557 | www.puulatours.fi   |   

Laiva- ja 
veneristeilyt 

Puulalla

Voit varata myös 
mökkimajoituksen 

tai saunaillan
saaressa!

0400 570 557 | www.puulatours.fi   |   

Luonnonkosmetiikkaa 

tiedonportaat.fi  
         puh 040 7412328         f

Tiedonportaat Talvimessui� a
- Tervetuloa ostoksille 

ja tutustumaan tuotteisiin! 
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Talvimessujen 
näy� eillease� ajat

Kangasniemen 
Vapaa-ajanasuntoprojekti 

Talvimessuilla!
Tervetuloa messuosastollemme jutu� amaan 
projektin edustajia – tai vaikkapa tilaamaan 

katselmuskäynti vapaa-ajanasunnollesi! 

Kangasniemen  kunnan osastolla 
jätevesineuvoja Päivi Karhunen 

Omavesi-hankkeesta
- Ajankohtaista tietoa jätevesiasioista!

Messuosastoja on Kansis-keskuksen salissa 
ja koulun piha-alueella! 

Ulkopaikkoja vielä vara� avissa! 

Dream-Garden
Ekologiset luomupala-
saippuat ja shampoot, 
Tulitarina-kyn� ilät, 
siivous- ja hoitopalvelut

Eläiniloa
Eläinten koulutus, pi-
ha� opaikat, ratsastus-
tunnit, lomituspalvelut

Essote
Hyvinvointikeskuksen 
palvelut

Etelä-Savon 
Vartiointi Oy
Vartiointipalvelut, häly-
tys- ja valvontalai� eet

Heli Jokitörmä
Ha� uja koko perheelle

Hokan 
kyläosuuskunta
Osuuskunnan 
palvelut

Hokan seudun
kyläyhdistys ry
Kylätoiminta

Isopesu
Pesulapalvelut

Kaarnikka Tmi 
Päivi Saikkonen
Käy� ö- ja koriste-esi-
neet luonnonmateri-
aaleista: mm. kranssit 
ja risutyöt. Kurssit ja 
retket: luonnonyrtit, 
-marjat ja sienet, 
risu- ja havutyöt

Kangasniemen 
Kansalliset 
seniorit ry
Toiminnan esi� elyä

Kangasniemen 
Kennelkerho
30.5.2019 järjeste� ävän 
Kangasniemen kaik-
kien rotujen näy� elyn 
ennakkomarkkinointi. 
Kennelkerhon toimin-
nan esi� elyä ja rap-
suteltavia koiria.

Kangasniemen 
kunnallislehti
Esi� elypiste

Kangasniemen kunta
Kunnan palvelujen esit-
telyä. 

Kangasniemen 
Osuuspankki
Pankkipalvelut

Kangasniemen 
Reserviläiset
Laserasekisa

Kangasniemen 
seurakunta
Seurakunnan toimintaa 
ja Naisten Pankki

Kangasniemen 
Työväenyhdistys 
SDP:n eduskuntavaa-
liehdokkaita paikalla.

Kangasniemen 
Yri� äjät ry
Yhdistyksen toiminnan 
ja vapaa-ajanasun-
toprojektin esi� elyä. 
Pika-arpajaiset, paljon 
palkintoja! Pääpalkin-
tona upea pihagrilli!

Keramiikka-
kellari Oy
Keraamiset koriste- ja 
sisustusesineet, ti-
laustyöt ja savikurssit

Keskustan Kangas-
niemen kunnallis-
järjestö ry
Eduskuntavaaliehdok-
kaiden esi� elyä

Kiinteistömaailma
Kiinteistönvälityspalve-
lut, asuntojen vuokraus

Lions Club 
Kangasniemi
Toiminnan esi� elyä

Läsäkosken 
Kartano Oy
Pohjois-Puulan 

osakaskunta ja kalas-
tusasiat

MTK 
Kangasniemi ry
Toiminnan esi� elyä

Parturi-Kampaamo 
Leena
Parturi- ja kampaamo-
palvelut

Puulan alueen 
järvipelastajat ry
Järvipelastajien ja 
veneseuran toiminta

Puulan Seutuopisto
Toiminnan esi� elyä

Puula Tours 
(Sepon Kon� ori)
Laiva- ja veneristeilyt, 
Iso Säkkisalon kämpän 
vuokraus

Rotomon Oy
Valmistus: sv/so-
putkia, rumpuputkia, 
jätevesijärjestelmiä, 
mi� atilauskaivoja ja 
laituripon� oneita. 
Maahantuonti: maan-
rakentajan tuo� eita, 
kuten viemäriputkia, 
suodatinkankaita, 
sokkelilevyä.

Sinilila
Lahjatavarat. 
Hyviä lankatarjouksia!  

Sisustusstudio 
Vitriini
Tilankäytön suun-
ni� elua, sisustusark-
kitehtisuunnitelmat

SHO Business 
Development 
Simo Hokkanen
Kuntopalvelut ja kirjat 
sekä konsultointi

Suomen 
KT-Kiinnitys Oy
Husqvarna-tuo� eet, 
IKH-tuo� eet

TiedonPortaat
Hyvinvointituo� eet ja 
luonnonkosmetiikkaa

Tiptop Tuote Oy / 
Sari Hautala
Tupperware-tuo� eet

Tmi 
Anne Rajala
Orifl ame tuo� eet, vauv-
asta vaariin, miehille ja 
naisille

Tmi Hannu 
Pynnönen
Puusepän tuo� eet ja 
rakennustyöt

Tmi 
HierojAnna
Hevosten ja ihmisten 
hieronta.

Tmi Kirsti 
Kauppinen
LR Health & Beauty 
Systems -tuo� eet

Tmi 
PuuHovi 
Kantola
Pirjo Kantola Jewelry: 
korut hopeasta ja luon-
nonmateriaaleista

Tmi 
Rii� a Pajula
Homcare Finland Oy:n 
kodin ja ihmisen hyvin-
voinnin laatutuo� eita: 
Swipe ja BioSwipe.

Vavesaaren 
Tila Oy
Myslit, mehut, 
makeiset ja hillot

Veejjakaja
Leader-rahoitus

Vihreät
Maisa Juntusen 
kampanja

Virpi Järvenpää
Forever Living 
Products - Aloe 
Vera-tuo� eet

Kangasniemen Yri� äjät ry:n 
KEVÄTKOKOUS

Kuljetus A. Lindholmin tiloissa 
ke 10.4. klo 18.00

Jäsen, merkkaa kalenteriin! Kutsut tulossa lähiaikoina. 

Messuohjelman ja näy� eillease� ajalue� elon 
lisäykset ja muutokset mahdollisia. Tilanne 5.3.2019.

Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi 
Puh. 045 260 4855

sinilila.fi  | Facebook: T:mi Sinilila 
Avoinna ark. 10-17, la 10-13

Messuosastollamme hyviä lankatarjouksia, tule ostoksille! 

Hyllyt täynnä ihania tuotteita! 
Lahjaksi tai omaksi iloksi! 

Sinilila mukana Talvimessuilla!

Talvimessu-
lehden toteutus: 
Julkaisija: 
Kangasniemen 
Yri� äjät ry 

Tekstit ja kuvat:
JaNe� i, Tiia Pauninsalo / 
Jaana Laitinen 

Tai� o: JaNe� i
Painopaikka: 
Länsi-Savon Lehtipaino

Yhteistyössä: 
Kangasniemen 
Kunnallislehti

Rantatori la 11.5. klo 9-13
Näy� eillease� aja, 

varaa oma paikkasi ajoissa! 
Varaukset: Kangasniemen Yri� äjät ry

Seppo Lappalainen
seppo.lappalainen@seponkon� ori.fi 

puh. 0400 570 557

Järj.  Kangasniemen Yri� äjät ry & Kangasniemen kunta

Hinnat, kun varaat 
17.4. mennessä:
• Kangasniemen 

Yri� äjien jäsenet 40 €
• Ei-jäsenet 60 €
Hinnat 18.4.-3.5. 

varanneille:
• Jäsenet 60 € 

• Ei-jäsenet 80 €

Katso tarkemmat 
varausohjeet:

www.kangasniemen-
yri� ajat.info 

--> Kesän avaus

Arpajaisia Talvimessuilla!
Kangasniemen Yri� äjien pisteessä 

pika-arpajaiset, pääpalkintona Valli-pihagrilli 
(kuvassa), lisäksi hurja määrä muita palkintoja!

Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 150 euron 
lahjakor� i Kangasniemen K-Rautaan! 

Arvat jaetaan sisäänkäynnillä, 1 arpa/hlö.
Arvonta suoritetaan klo 13.30. 


