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YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ 
Yhdistykseen kuului v. 2010 kaikkiaan 110 jäsentä.  
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui yhdeksän  kertaa ja tämän lisäksi oli 
yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset sekä 30-vuotisjuhlatoimikunta ainakin yhden kerran.   
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Arto Pellinen ja muut hallituksen jäsenet olivat Hannu 
Tiihonen, Rauni Pietarinen, Petri Isotalus, Jari Luukkonen, Katja Kokko, Matti Tulla, Jaana 
Laitinen, Janne Kankkunen ja Hannu Hokkanen. Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi 
Seppo Pyyhtinen. 

 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Joulun avaustapahtuma 
Joulun avaustapahtuma järjestettiin lauantaina 27.11.2010 kunnantalon piha-alueella 
alkaen klo 14:00. Kunnantalon aulassa oli samana päivänä myyjäiset alkaen klo 10:00 ja 
illalla klo 18:30 alkoi yhdistyksen 30-vuotisjuhla Kangasniemi-salissa.  
 
Joulun avauksessa julkistettiiin vuoden yrittäjä, joksi tällä kertaa valittiin Matti ja Pekka 
Tulla. Tilaisuuden juontajana toimi saparotieteen tohtori Heikki Manninen ja tilaisuuden 
avasi yhdistyksen puh.johtaja Arto Pellinen. Kunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi 
kunnanvaltuuston puh.johtaja Antti Lindqvist, joka sytytti jouluvalot. Pentti Saloranta lauloi 
joululauluja ja laulatti yleisöä ennen joulupukin saapumista paikalle. 
 
30-vuotisjuhlan ohjelma oli seuraavanlainen: 

18.30 Onnittelujen vastaanotto kunnantalon aulassa 

19.00 Juhla Kangasniemi –salissa 
           - Musiikkiesitys, Elisa Luukkainen 
          -  Avauspuhe, puheenjohtaja Arto Pellinen, Kangasniemen Yrittäjät ry 
          -  Suomen Yrittäjien juhlatervehdys, johtaja Timo Lindholm 
          -  Musiikkiesitys, Elisa Pellinen, säestys Pilvi Hokkanen 
          -  Kangasniemen kunnan tervehdys, kunnanhalltuksen puheenjohtaja Helvi Marttinen 
          -  Muisteloita yhdistyksen taipaleelta, Hannu Tiihonen 
          -  Huomionosoitukset. Hopeisen järjestöansiomerkin saivat: Hannu Tiihonen, Reijo  
             Hakonen, Reijo Laitinen, Eila Lievonen, Rauni Pietarinen, Pekka Pynnönen, Anneli  
             Tyrväinen, Jouko Ursin, Seppo Pyyhtinen. 
          -  Päätössanat, Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Heikki Tynkkynen 
          -  Yhteislaulu, säestys Elisa Luukkainen 
20.30 Juhlapuffet kunnantalon aulassa 
Musiikkia: Trio Janne Pynnönen, Petri Hokkanen ja Pekka Siitari. 
 

Yhteistoiminta 
- Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin kesän avaus lauantaina 12.6. Tapahtumaan  
 osallistui n. 40 yritystä, joista osa osallistui oman liikkeensä avoimien ovien muodossa  
 tapahtumaan, muilla oli erilliset esittelypisteet Keskustiellä ja/tai Asematiellä 
-     Valtakunnallisen Yrittäjäpäivän kunniaksi järjestettiin yrittäjien aamukahvitilaisuus  

Lounas ja Leivän tiloissa ma 6.9. Tilaisuuteen osallistui toistakymmentä yrittäjää. 



-     Yhdistyksen edustajat osallistuivat vuoden aikana kolmeen Ideasingon kokoukseen. 
- Puheenjohtaja on osallistunut yhdistyksen edustajana kahden hankkeen ohjausryhmien  
 kokouksiin ( Tulilanka ja Grazy Town Kangasniemi). 
-     Yrittäjien tiedotuslehti julkaistiin kaksi kertaa vuoden 2010 aikana. 
-     Ennen kesän alkua järjestettiin yhteistyössä kunnan kanssa kaksi  
      asiakaspalveluinfotilaisuutta, jotta paikkakunnan kesäiset palvelut ja tapahtumat olisivat 
       asiakaspalvelutehtävissä toimivilla hyvin tiedossa. 
 
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. 
 
Kaikesta yrittäjäyhdistyksen toimintaan liittyvästä on enemmän lisätietoja yhdistyksen 
kotisivuilla osoitteessa  www.kangasniemenyrittajat.info/ 
 


