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YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ 
Yhdistykseen kuului vuoden 2006 lopussa jäseniä 66 kpl. 
 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui neljä kertaa ja tämän lisäksi oli 
yhdistyksen kevät- ja syyskokous.  
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Rauni Pietarinen, muut hallituksen jäsenet olivat Hannu 
Tiihonen, Arto Pellinen, Petri Isotalus, Keijo Mäenpää, Teijo Pynnönen, Jouko Ursin, Jaana 
Laitinen, Sirpa Sappinen ja Anneli Tyrväinen. Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi 
Seppo Pyyhtinen. 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Joulukadun avaaminen 
Joulukadun avajaiset järjestettiin perjantaina 24.11.2006 kunnantalon piha-alueella.  
Tilaisuus ja kunnantalon aulassa olleet myyjäiset keräsivät jälleen  useita satoja kuntalaisia 
tapahtumaa seuraamaan, vaikkakin ilta oli poikkeuksellinen sään suhteen, koska lunta ei 
ollut ja vettä satoi varsin runsaasti. 
Tilaisuuden juontajana toimi touhukas tonttu, Repekka Puustinen.  Ohjelmassa oli 
yhdistyksen puheenjohtajan Rauni Pietarisen ja kunnanjohtaja Pekka Toivosen puheet. 
Vuoden asiakaspalvelijana palkittiin Piia Pietarinen. Sen jälkeen paikalle saapui lasten 
kovasti odottama joulupukki, joka jakoi tonttujensa avustuksella lapsille karkkeja. 
Tämän tilaisuuden jälkeen oli ravintola Hymykuopassa yrittäjien joulujuhla, jossa julkistettiin 
ja palkittiin vuoden yrittäjä, joka oli tänä vuonna Kangasniemen Juhla ja Pitopalvelu Ky / 
Sirpa Sappinen.  Samalla annettiin huomionosoitukset myös valtakunnallisen 
yrittäjäpalkinnon saaneen Tehomet Oy:n edustajille.  
Yhdistys haki hopeiset ansiomerkit tunnustuspalkintona pitkästä yrittäjätyöstä sekä Pentti 
Kettuselle että Sirpa Sappiselle ja ne luovutettiin samassa tilaisuudessa. 
Joulupassikampanja järjestettiin jälleen tänä jouluna ja siihen osallistui taas suuri joukko 
kuntalaisia jättäen arvontaan aikaisempien vuosien tapaan runsaasti joulupasseja.  
 
Muita tapahtumia 
-  Yrittäjien jaksamiseen liittyviä ongelmia yritettiin ottaa työstettäväksi yhteistyössä Top-10- 
    hankkeen kanssa, Tuulevi Aschanin räätälöimän Voimavarat työssä-koulutusohjelman   
    avulla, mutta se ei  käynnistynyt osanottajien vähäisen määrän vuoksi. 
-  Yrittäjäristeilyä yritettiin järjestää syksyllä Tallinnaan niin, että samalla olisi tutustuttu    
   Tehomet Balticiin, mutta risteily jouduttiin peruuttaman vähäisen osanoton vuoksi.   
   Osasyynä saattoi olla se, että matka olisi alkanut jo perjantaina ja kestänyt kolme vrk. 
-  Elinkeinotoimi järjesti yhteistyössä työvoimatoimiston ja Mikkelin seudun  
   Uusyrityskeskuksen kanssa Minustako yrittäjä-teematilaisuuden kesäkuussa 2006.  Siihen  
   osallistui kymmenkunta yrittämisestä kiinnostunutta.  
 
Jäsentoiminta 
- Yhdistyksen edustajat osallistuivat valtakunnalliseen yrittäjäkokoukseen 

Hämeenlinnassa, jossa Tehomet Oy oli yksi neljästä valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon 
saajasta. 

- Uusia paikkakunnalla aloittaneita yrityksiä ja merkkipäiväänsä juhlivia yrityksiä/yrittäjiä  
      on käyty tervehtimässä yrittäjäyhdistyksen edustajien toimesta.  
 
  



Yhteistoiminta 
- Sunnuntaina 24.09. 2006 järjestettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa yrittäjien 

kirkkopyhä.  Yrittäjien osallistuminen tilaisuuteen oli vielä suhteellisen vähäistä. 
 
 


