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YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ 
Yhdistykseen kuului v. 2011 kaikkiaan 124 jäsentä.  
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui 11 kertaa ja tämän lisäksi oli 
yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset.   
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Matti Tulla ja muut hallituksen jäsenet olivat Arto 
Pellinen, Hannu Tiihonen, Jaana Laitinen, Nina Reinikainen, Päivi Pekkarinen , Petri  
Isotalus, Katja Kokko, Mika Tiihonen, Hannu Hokkanen, Jari Luukkonen. 
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi Seppo Pyyhtinen. 

 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Joulun avaustapahtuma 
Joulun avaustapahtuma järjestettiin lauantaina 26.11.2011 kunnantalolla Kangasniemi-
salissa alkaen klo 14:00. Kunnantalon aulassa oli samana päivänä myyjäiset alkaen klo 
10:00 ja illalla klo 18:00 alkoi yhdistyksen syyskokous, joka jatkui sen jälkeen pikkujoulujen 
merkeissä ravintola Hymykuopassa.  
 
Joulun avauksessa julkistettiiin vuoden yrittäjä, joksi tällä kertaa valittiin Veli Pekka Sorri/ 
Kangasniemen Kumikorjaamo Oy. Tilaisuuden juontajana toimi Riikka Liikanen ja 
tilaisuuden avasi yhdistyksen puh.johtaja Matti Tulla. Kunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi 
kunnanhallituksen varapuh.johtaja Mikko Hokkanen. Ohjelmassa oli jo ennen 
avaustilaisuutta peruskoulun 9. luokan ilmaisutaidon ryhmän esittämänä satunäytelmiä 
kolmena eri näytöksenä (Tuhkimo kaksi kertaa ja kerran Punahilkka). Musiikkia esittivät 
Nina ja Johanna Suuronen, ja joulupukin tehtäviä hoiteli Esko Manninen. 
 
Yhteistoiminta 
- Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin kesän avaus lauantaina 18.6. Tapahtumaan  
 osallistui 27 yritystä, joista osa osallistui oman liikkeensä avoimien ovien muodossa  
 tapahtumaan, muilla oli erilliset esittelypisteet Keskustiellä ja/tai Asematiellä. 
-     Valtakunnallisen Yrittäjäpäivän aikana oli yhdistyksen järjestämä Budapestin matka,  
      jonne osallistui hieman yli 10 osanottajaa.  
-    Yhdistyksen edustajat osallistuivat vuoden aikana kolmeen Ideasingon kokoukseen. 
-    Yrittäjien tiedotuslehti julkaistiin kaksi kertaa vuoden 2011 aikana. 
-    Yhteistyössä kunnan kanssa järjestettiin koulutustilaisuus käännetystä alv:sta,  
      osanottajia oli n. 30 kpl. 
 

Jäsentoiminta 
- maakunnallisen yhdistyksen kokoukseen osallistuttiin kaksi kertaa. Valtakunnalliseen 

kokoukseen ja juhlaan Seinäjoella osallistuttiin myös. 
- 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 lisätietoja yhdistyksen kotisivuilla 
osoitteessa  www.kangasniemenyrittajat.info/ 
 


