Kangasniemen

VAPAA
PÄÄSY!

TALVIMESSUT
Kansis-keskus la 9.3. klo 10-14
Kangasniemen Talvimessujen 4-sivuinen ilmoitusliite

Vinkkejä, ideoita, ostoksia,
viihdyttävää ohjelmaa!
• Vinkkejä rakentamiseen ja remontointiin
sekä haja-asutusalueen jätevesiuudistukseen
• Paikallisten palvelujen esittelyä
• Uusien yrittäjien esittely klo 10:15
• Monenlaista kivaa ostettavaa
• Messuravintolasta mm. lohikeittoa,
kahvia sekä suolaisia ja makeita kahvileipiä!
• Pika-arpajaiset: pääpalkintona Valli-pihagrilli,
lisäksi hurja määrä muita palkintoja!
• Kirjastossa puuhaa lapsille,
tavattavissa prinsessa ja merirosvo!
• Laserammuntaa • Rapsuteltavia kivoja koiria

TANSSIN TAIKAA
TALVIMESSUILLA!
Tule ihastelemaan
paikallisia tähtipareja!
Esitykset klo 11 ja 12.

Tanssien
Tähtiin

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.

Sari & Tommi

Eleonoora & Jere

Tuula & Risto

Maisa & Mikko

Lisätietoja Talvimessuista:
www.kangasniemenyrittajat.info
Facebook: Kangasniemen Talvimessut
Viime hetken myyntipaikkavaraukset:
Seppo Lappalainen, puh. 0400 570 557
seppo.lappalainen(a)seponkonttori.fi
Huom! Vain ulkopaikkoja jäljellä!
Katso varausohje ja hinnat nettisivuilta!
Messut järjestävät
Kangasniemen Yrittäjät ry
ja Kangasniemen kunta
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Tervetuloa Talvimessuille!
KANGASNIEMEN toiset Talvimessut järjestetään Kansis-keskuksessa lauantaina
9.3.2019. Viime vuoden tavoin
tapahtumassa on mukana
suuri joukko näytteilleasettajia ja paljon viihdyttävää
ohjelmaa. Messut järjestävät
yhteistyössä Kangasniemen
Yrittäjät ry ja Kangasniemen
kunta.
– Messuja järjestellään hyvillä ja odottavilla fiiliksillä
ja täytyy hallituksen jäsenille jo nyt lausua iso kiitos, kun
he ovat aikaa ja vaivaa säästämättä puurtaneet tämän
yhteisen tapahtuman eteen.
Lisäksi meillä on tänä vuonna apunamme hieno joukko

talkooväkeä. Viimevuotisen
suosion perusteella uskallamme tänä vuonna odottaa vieläkin suurempaa kävijämäärää ja haluamme tarjota kaikille kävijöille viihdyttävän
messutapahtuman, asiapitoista sisältöäkään unohtamatta, kertoo Kangasniemen
Yrittäjien puheenjohtaja Nina Reinikainen.
MESSUJEN suurin vetonaula
on Tanssien Tähtiin-kisa, jossa neljä paikallista tanssiparia antautuu tanssin vietäviksi ammattimaisen tuomariston edessä. Lisäksi messuilla
voi tutustua paikalliseen palvelutarjontaan ja uusiin yri-

tyksiin ja saada vinkkejä rakentamiseen ja remontointiin
sekä haja-asutusalueen jätevesiuudistukseen.
Messuravintolasta saa
vatsan täyteen ja myös arpajaisiin kannattaa osallistua: kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 150 euron lahjakortti K-Rautaan, lisäksi pikaarpajaisissa on pääpalkintona
Valli-pihagrilli sekä runsaasti
muita palkintoja.
– Tanssikisa on takuulla
näkemisen arvoinen, mutta
myös muu tarjonta vaikuttaa
todella monipuoliselta. On aivan upeaa, miten tanssikisan
porukka on rohkeasti ja
antaumuksella heittäytynyt

mukaan, Nina Reinikainen
kehuu.
Näytteilleasettajia messuille on tähän mennessä ilmoittautunut 46 ja tarjontaa
on laidasta laitaan: näytteillä
on muun muassa rakennuspalveluita, koruja, kosmetiikkaa, kodin tuotteita, kiinteistö- ja vartiointipalveluita sekä paljon muuta.
Myös kirjasto on messuilla
mukana ja sieltä löytyy pientä puuhaa lapsille, lisäksi tavattavissa ovat prinsessa ja
merirosvo.
Tule nauttimaan messutunnelmasta ja tekemään löytöjä ostoskassiin!

Tanssien tähtiin -parit esittäytyvät!

Remontointi- ja palvelutarpeita
loma-asunnollasi tai kodissasi?
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!

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

Kahvila

REISSUPANNU
Poikkea kahvilla tai nouda
herkulliset leivonnaiset mukaan!
Mikkelintie 21, Kangasniemi
Puh. 040 505 0041 • www.reissupannu.fi
Facebook: Kahvila Reissupannu

Sari Romo & Tommi Vehmala
Sari työskentelee pankkineuvojana Kangasniemen Osuuspankissa ja ”tanssiva sairaanhoitaja” Tommi tunnetaan myös
kunnallispolitiikan saralta: hän
on Kangasniemen kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
Tuntumaa tanssimiseen parilta löytyy: Sari käy Laviksessa
viikoittain ja molemmat kertovat
hallitsevansa perustanssit. Sen
sijaan toisena kilpailutanssina
oleva jive on vieraampi – joskin

Tommi muistelee sitäkin tanssineensa:
– Eikös se ollut jiveä, mitä
tanssittiin vanhojen päivänä 28
vuotta sitten?
Sari kertoo tulevan tanssikisan jännittävän ja Tommikin
toteaa olonsa olevan hieman
orpo. Parin vahvuutta kysyttäessä vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä:
– Huumorilla mennään!

Esitykset klo 11 ja 12
Tulokset klo 12:30
Tanssien
Tähtiin

Kisatanssit tango ja jive!

Eleonoora Karlsson-Seppänen
& Jere Pietarinen
Teatteriosuuskunta EStatea ja
K-Market Puulantoria edustavat
Jere ja Eleonoora ovat tanssipari, joiden vastakohdat täydentävät toisiaan!
Jere on tanssinut noin 24
vuotta erilaisia soolo- ja teatteritansseja, pääasiassa harrastuspohjalta, mutta välillä myös
”puoliammattimaisesti”. Eleonooralla sen sijaan ei ole minkäänlaista tanssitaustaa.
– En tanssi, en ole pitänyt
tanssimisesta ja olen jäykkä
kuin rautakanki, Eleonoora
nauraa.
Yhteiset menestyksen avaimet pari löytää huumorista. Jere mainitsee vahvuustekijöiksi

myös voitontahdon ja kilpailuvietin.
– Minulla ei ole kumpaakaan
niistä, Eleonoora tunnustaa.
Parin tunnelmat ennen kisaa
ovat hieman eri linjoilla.
– Silloin kun minulle soitettiin ja lupauduin mukaan, mietin että mihinkähän lähdin. Tällä
hetkellä tunnelma on aika seesteinen, mutta katsotaan miten
kädet alkaa vapisemaan kun hhetki lähestyy, Jere sanoo.
– Minun tunnelmat ovat kaukana seesteisestä, kauhunsekaiset ja kamalat, toteaa Eleonoora hersyvästi nauraen.
Hauskaa tällä tanssiparilla
ainakin tulee olemaan!

Voittajaparille 200 euroa lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyteen!
Tanssien tähtiin -kisaparit ovat valinneet jo ennakkoon hyväntekeväisyyskohteensa, johon mahdolliset voittorahat kohdennetaan. Tässä parien kohteet. Lue tarkemmat perustelut valinnoille Kangasniemen Talvimessujen Facebook-sivuilta!

Sari & Tommi:
Kangasniemen
lukion oppilaskunta

Eleonoora & Jere:
Kangasniemen
omaishoitajat

Tuula & Risto:
Kangasniemen
Sotainvalidit

Maisa & Mikko:
MLL
Kangasniemi

Hyvää
tanssien!

Pieni kesämyymälä
täynnä
ihania löytöjä
avautuu
toukokuussa!

Siivous-, kotihoito- ja
sairaanhoitopalvelut kotiin.
Niina Halmeslahti
puh. 040 744 2768
www.niinahalmeslahti.fi
Ps. Muista kotitalousvähennys!

LIITY
JÄSENEKSI

Uutta:

Uniikkipiste
Keskustie 4, Kangasniemi
Puh. 015 433 063,
0400 715 346
www.anjankauneuspiste.fi
Ma-pe 9-17, la 9-13

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

WWW.
YRITTAJAT.FI/
LIITY

Käytäthän
kangasniemeläisten
yritysten palveluja!

KUVAKIOSKISTA
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Tuula Tulla & Risto Pietarinen
Talvimessujen Tanssien tähtiin
-kisassa nähdään, millainen
soppa siitä syntyy, kun keittäjä ja postimies sulattelevat
parkettia! Attendo Kuuselassa
työskentelevä Tuula on kisassa
mukana Teatteri Ilonan edustajana ja Risto toteaa edustavansa itseään.
Tuula kertoo, ettei ole käynyt aikoihin tanssimassa.
– Aiemmin tanssin jonkun
verran, olin mukana tanhuporukassa.
Ristolla ei ole tanssiharrastustaustaa, mutta toisinaan
mies käy parketilla pyörähtämässä.

– Kymmenen jälkeen yleensä, mutta silloinkaan ei pitäis
enää lähtee. Viimeksi tanssin
syntymäpäivillä ja maan vetovoima veti kyllä puoleensa,
mies sanailee.
Vahvuutensa pari arvelee
olevan eläytymisessä ja heittäytymisessä.
– Kunhan ei ihan maahan
asti mene, Risto tuumaa.
Tanssiparin tunnelmat ennen kisaa ovat melko levolliset.
– Tulipahan luvattua, hoidetaan pois! Enää ei voi oikein
perua.

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

vaatimaton, tämmöistä perus
valssi-humppaa ja vaihtoaskeltanssia tanssilavalla. Tykkään kyllä tanssimisesta, Mikko toteaa.
Asennetta tältä parilta löytyy
roppakaupalla!
– Ensin sulatetaan parketti
ja sen jälkeen hiotaan se timantiksi, he suunnittelevat pilke silmäkulmassa.
Tanssien tähtiin -kilpailun lähestyessä tunnelmat ovat molemmilla mitä mainioimmat:
– Mielenkiintoista tarttua
haasteeseen ja laittaa itsensä
likoon, Mikko sanoo.
– Tämä on mahtava mahdollisuus oppia tanssimaan jotain uutta, Maisa iloitsee.

Tanssien tähtiin -tuomarit

Hautauspalvelu
Sirpa Sappinen

Meiltä kaikki
hautaustoimistopalvelut:

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

Kangasniemen

Juhlaja Pitopalvelu Ky
YHTEYDENOTOT: Sirpa Sappinen

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

Kangasniemen

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

CMYK 100, 43, 0, 30

40x15,5

Laiva- ja
veneristeilyt
Puulalla

JARI LEPPÄ
Pertunmaalta kotoisin oleva Jari Leppä on
toiminut kansanedustajana vuodesta 1999
lähtien ja hallituksessa maa- ja metsätalousministerinä 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 kanssakäymisen muoto ja se on ollut harrastukseni niin lavoilla, kansantanssina kuin
teatterissakin. Tulen hyvin mielelläni Talvimessuihin tuomariksi katsomaan tanssikuvioita ja rytmiä, Leppä kertoo.

Voit varata myös
mökkimajoituksen
tai saunaillan
saaressa!

0400 570 557 | www.puulatours.ﬁ |

Luonnonkosmetiikkaa

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

Tiedonportaat Talvimessuilla

vuodesta 1973 saakka ja Rasolasta tuli
yrittäjä vuonna 2000, kun hän astui perheyrityksen ohjaksiin. Myös Rasolan miehellä Markolla on kaksi yritystä.
– Hyvin uteliain ja iloisin mielin olen tulossa Kangasniemelle seuraamaan tanssiin heittäytymistä, Rasola sanoo.

- Tervetuloa ostoksille
ja tutustumaan tuotteisiin!

tiedonportaat.fi
puh 040 7412328

LIISA NOJONEN
Kangasniemen Makkolan kylästä kotoisin oleva tanssipedagogi ja koreograﬁ
Liisa Nojonen aloitti tanssiharrastuksen
kymmenvuotiaana. Sittemmin Nojonen
opiskeli tanssia laajalti ulkomailla. Vuonna 1979 hän perusti Poriin Tanssikoulu
Liisa Nojosen, jonka riveistä on tullut monia valtakunnalliseen ja kansainväliseen
maineeseen yltäneitä tanssitaiteilijoita.

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

AP-SYSTEMS
Asematie 6, 0400 844 923

Maisa Juntunen & Mikko Hokkanen
Maatalousyrittäjä Maisa on tuttu kasvo myös Kangasniemen
kunnallispolitiikasta ja parhaillaan hän kampanjoi eduskuntavaaleissa ehdokkaana.
Kodinkonemyyjänä työskentelevä Mikko tunnetaan Kangasniemellä muun muassa
aiemmasta kunnanvaltuuston
puheenjohtajan roolistaan.
Milllaiset ovat tämän parin
taustat tanssin saralta?
– Olen tanssinut lapsena
tanhua ja nuorena muun muassa nykytanssia sekä showtanssia. Sitten olikin pitkä tauko.
Täällä Kangasniemellä tanssi on taas vienyt mukanaan:
tanssin Koittilan Iloa tanssista
-ryhmässä. Paritanssia en ole
ikinä tanssinut, Maisa kertoo.
– Tanssitaustani on aika
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Hän johti myös 25 vuotta perustamaansa ammattitanssiryhmä Pori Dance Companya. Vapaa-ajallaan Nojonen harrastaa
puutarhanhoitoa, lukemista, ruuanlaittoa ja
taiteita eri muodoissa.
– Tulen Kangasniemelle erittäin innostuneena ja positiivisin ﬁiliksin näkemään ja
kokemaan hienon tapahtuman, Nojonen
kertoo.

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!

f
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Talvimessujen
näytteilleasettajat
Dream-Garden

Ekologiset luomupalasaippuat ja shampoot,
Tulitarina-kynttilät,
siivous- ja hoitopalvelut

Eläiniloa

Eläinten koulutus, pihattopaikat, ratsastustunnit, lomituspalvelut

Essote

Hyvinvointikeskuksen
palvelut

Etelä-Savon
Vartiointi Oy

Vartiointipalvelut, hälytys- ja valvontalaitteet

Heli Jokitörmä

Hattuja koko perheelle

Hokan
kyläosuuskunta
Osuuskunnan
palvelut

Hokan seudun
kyläyhdistys ry

Kangasniemen
kunnallislehti

osakaskunta ja kalastusasiat

Kangasniemen kunta

MTK
Kangasniemi ry

Esittelypiste

Kunnan palvelujen esittelyä.

Kangasniemen
Osuuspankki
Pankkipalvelut

Kangasniemen
Reserviläiset

Puulan alueen
järvipelastajat ry

Laserasekisa

Kangasniemen
seurakunta

Seurakunnan toimintaa
ja Naisten Pankki

Kangasniemen
Työväenyhdistys

SDP:n eduskuntavaaliehdokkaita paikalla.

Kangasniemen
Yrittäjät ry

Pesulapalvelut

Kaarnikka Tmi
Päivi Saikkonen

Keramiikkakellari Oy

Isopesu

Käyttö- ja koriste-esineet luonnonmateriaaleista: mm. kranssit
ja risutyöt. Kurssit ja
retket: luonnonyrtit,
-marjat ja sienet,
risu- ja havutyöt

Kangasniemen
Kansalliset
seniorit ry

Toiminnan esittelyä

Kangasniemen
Kennelkerho

30.5.2019 järjestettävän
Kangasniemen kaikkien rotujen näyttelyn
ennakkomarkkinointi.
Kennelkerhon toiminnan esittelyä ja rapsuteltavia koiria.

Parturi-Kampaamo
Leena

Parturi- ja kampaamopalvelut

Yhdistyksen toiminnan
ja vapaa-ajanasuntoprojektin esittelyä.
Pika-arpajaiset, paljon
palkintoja! Pääpalkintona upea pihagrilli!

Kylätoiminta

Toiminnan esittelyä

Järvipelastajien ja
veneseuran toiminta

Puulan Seutuopisto
Toiminnan esittelyä

Puula Tours
(Sepon Konttori)

Laiva- ja veneristeilyt,
Iso Säkkisalon kämpän
vuokraus

Rotomon Oy

Valmistus: sv/soputkia, rumpuputkia,
jätevesijärjestelmiä,
mittatilauskaivoja ja
laituriponttoneita.
Maahantuonti: maanrakentajan tuotteita,
kuten viemäriputkia,
suodatinkankaita,
sokkelilevyä.

Keraamiset koriste- ja
sisustusesineet, tilaustyöt ja savikurssit

Sinilila

Keskustan Kangasniemen kunnallisjärjestö ry

Sisustusstudio
Vitriini

Eduskuntavaaliehdokkaiden esittelyä

Kiinteistömaailma

Kiinteistönvälityspalvelut, asuntojen vuokraus

Lions Club
Kangasniemi

Toiminnan esittelyä

Läsäkosken
Kartano Oy

Pohjois-Puulan

Kangasniemen
Vapaa-ajanasuntoprojekti
Talvimessuilla!
Tervetuloa messuosastollemme jututtamaan
projektin edustajia – tai vaikkapa tilaamaan
katselmuskäynti vapaa-ajanasunnollesi!
Kangasniemen kunnan osastolla
jätevesineuvoja Päivi Karhunen
Omavesi-hankkeesta
- Ajankohtaista tietoa jätevesiasioista!

Lahjatavarat.
Hyviä lankatarjouksia!

Messuosastoja on Kansis-keskuksen salissa
ja koulun piha-alueella!
Ulkopaikkoja vielä varattavissa!
TiedonPortaat

Hyvinvointituotteet ja
luonnonkosmetiikkaa

Tiptop Tuote Oy /
Sari Hautala

Tupperware-tuotteet

Tmi
Anne Rajala

Oriflame tuotteet, vauvasta vaariin, miehille ja
naisille

Tmi Hannu
Pynnönen

Puusepän tuotteet ja
rakennustyöt

Vavesaaren
Tila Oy

Vihreät

Myslit, mehut,
makeiset ja hillot

Veejjakaja

Leader-rahoitus

Kuntopalvelut ja kirjat
sekä konsultointi

Suomen
KT-Kiinnitys Oy

Husqvarna-tuotteet,
IKH-tuotteet

Talvimessulehden toteutus:
Julkaisija:
Kangasniemen
Yrittäjät ry
Tekstit ja kuvat:
JaNetti, Tiia Pauninsalo /
Jaana Laitinen
Taitto: JaNetti
Painopaikka:
Länsi-Savon Lehtipaino
Yhteistyössä:
Kangasniemen
Kunnallislehti

Virpi Järvenpää
Forever Living
Products - Aloe
Vera-tuotteet

Hyllyt täynnä ihania tuotteita!
Lahjaksi tai omaksi iloksi!

Sinilila mukana Talvimessuilla!

Messuosastollamme hyviä lankatarjouksia, tule ostoksille!
Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi
Puh. 045 260 4855
sinilila.ﬁ | Facebook: T:mi Sinilila
Avoinna ark. 10-17, la 10-13

Tmi
HierojAnna

Hevosten ja ihmisten
hieronta.

Tmi Kirsti
Kauppinen

LR Health & Beauty
Systems -tuotteet

Tmi
PuuHovi
Kantola

Arpajaisia Talvimessuilla!

Pirjo Kantola Jewelry:
korut hopeasta ja luonnonmateriaaleista

Tmi
Riitta Pajula

Homcare Finland Oy:n
kodin ja ihmisen hyvinvoinnin laatutuotteita:
Swipe ja BioSwipe.

Kangasniemen Yrittäjien pisteessä
pika-arpajaiset, pääpalkintona Valli-pihagrilli
(kuvassa), lisäksi hurja määrä muita palkintoja!
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 150 euron
lahjakortti Kangasniemen K-Rautaan!
Arvat jaetaan sisäänkäynnillä, 1 arpa/hlö.
Arvonta suoritetaan klo 13.30.
Messuohjelman ja näytteilleasettajaluettelon
lisäykset ja muutokset mahdollisia. Tilanne 5.3.2019.

Tilankäytön suunnittelua, sisustusarkkitehtisuunnitelmat

SHO Business
Development
Simo Hokkanen

Maisa Juntusen
kampanja

Rantatori la 11.5. klo 9-13
Näytteilleasettaja,
varaa oma paikkasi ajoissa!

Varaukset: Kangasniemen Yrittäjät ry
Seppo Lappalainen
seppo.lappalainen@seponkonttori.fi
puh. 0400 570 557

Hinnat, kun varaat
17.4. mennessä:
• Kangasniemen
Yrittäjien jäsenet 40 €
• Ei-jäsenet 60 €
Hinnat 18.4.-3.5.
varanneille:
• Jäsenet 60 €
• Ei-jäsenet 80 €
Katso tarkemmat
varausohjeet:
www.kangasniemenyrittajat.info
--> Kesän avaus

Järj. Kangasniemen Yrittäjät ry & Kangasniemen kunta

Kangasniemen Yrittäjät ry:n
KEVÄTKOKOUS
Kuljetus A. Lindholmin tiloissa
ke 10.4. klo 18.00
Jäsen, merkkaa kalenteriin! Kutsut tulossa lähiaikoina.

