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YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ 

Yhdistykseen kuului jäseniä 93 kpl (31.12.2008). 
 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui kuusi kertaa ja tämän lisäksi oli 
yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset.  
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Arto Pellinen ja muut hallituksen jäsenet olivat Hannu 
Tiihonen, Rauni Pietarinen, Petri Isotalus, Elina Albrecht, Katja Kokko, Matti Tulla, Jaana 
Laitinen, Sirpa Sappinen ja Anneli Tyrväinen. Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi 
Seppo Pyyhtinen. 

 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Joulun avaustapahtuma 
Joulun avaustapahtuma järjestettiin lauantaina 29.11.2008 kunnantalon piha-alueella 
alkaen klo 14:00. Tapahtuma ja kunnantalon aulassa samaan aikaan olleet myyjäiset 
keräsivät paikalle useita satoja kuntalaisia.  
 
Ohjelmassa oli yhdistyksen puheenjohtajan Arto Pellisen ja kunnanjohtaja Pekka Toivosen 
puheet. Lisäksi kuultiin Mia Palvimon ja Tiernapoikien joululauluesitykset.  
Tilaisuudessa julkistettiin joulukuusikisan voittaja, joksi valittiin äänestyksessä Pelastakaa 
Lapset ry:n koristelema kuusi. Kuusikisan myötä saatuina vapaaehtoisina lahjoituksina 
kertyi vähävaraisten perheiden lasten   
joulumuistamisiin 595 euroa.  
Vuoden Yrittäjäksi valittiin Pelhane Oy/Hannu Hokkanen. 
Jouluvalojen sytytyksen jälkeen paikalle saapui vielä joulupukki, joka jakoi tonttujensa 
avustuksella lapsille karkkeja. 
Illalla oli ravintola Hymykuopassa yrittäjien joulujuhla, jossa palkittiin vuoden yrittäjä. 
Illan aikana juhlaväkeä viihdytti Naima-Aslak ja Soikiapää sekä Teatteri Ilonan väki. Tanssit 
tahditti Ere & Baikals.  
 
 
Yhteistoiminta 
-     Maaliskuun 12. päivänä järjestettiin yhteistyössä kunnan kanssa Hankintakoulutus- 
 tilaisuus, jossa kouluttajana toimi Kati Marjamäki, ProHankinta Oy:stä. 
-     Valtakunnallisen Yrittäjäpäivän kunniaksi järjestettiin yrittäjien aamukahvitilaisuus 5.9.,  
 johon osallistuivat myös kunnan johtohenkilöt. 
-     16.10.2009 järjestettiin vaalipaneeli, johon kutsuttiin edustajat kaikista puolueista. 
-     Yhdistyksen edustajat osallistuivat Ideasinko-työryhmän vuoden aikana seitsemään  
      kokoukseen. 
- Yrittäjien tiedotuslehti julkaistiin kaksi kertaa vuoden 2008 aikana. 
- Yrittäjille järjestettiin Curling-ilta yhteistyössä Lähivakuutuksen kanssa.  
- Kirkkoherran kanssa järjestettiin yhteisneuvottelu Ideasingon kokouksen muodossa, 

jossa neuvoteltiin mm. kesän rippipyhän ajankohdan siirtämisestä juhannuksen kohdalta 
toiseen ajankohtaan,  vuodenvaihteen juhlien järjestämisestä ja yhteistyöstä 
leirikeskustoiminnan osalta. 

 



Jäsentoiminta 
- maakunnallisen yhdistyksen kokoukseen osallistuttiin kaksi kertaa. 
- Uusia paikkakunnalla aloittaneita yrityksiä ja merkkipäiväänsä juhlivia yrityksiä/yrittäjiä  
      on käyty tervehtimässä yrittäjäyhdistyksen edustajien toimesta.  
- Puheenjohtaja on osallistunut maakunnallisen yhdistyksen hallituksen kokouksiin. 
- Yrittäjien iltakouluun on osallistuttu vaihtelevalla kokoonpanolla. 
- Puheenjohtaja osallistui Pomo-koulutukseen ja sen yhteydessä järjestettyyn  
      Brysselin matkaan. 
- Syyskaudella järjestettiin jäsenille kaksi kertaa ohjattua sauvakävelyiltaa, mutta 

tilaisuudet eivät saavuttaneet suurta suosiota. 
 
 
Kaikesta yrittäjäyhdistyksen toimintaan liittyvästä lisätietoja yhdistyksen kotisivuilla 
osoitteessa  www.kangasniemenyrittajat.info/ 
 


