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YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ 
Yhdistykseen kuului v. 2012 kaikkiaan 157 jäsentä. Kasvua edellisvuodesta 23 jäsentä. 
Järjestäytymisprosentti meillä on yli 52 %, joka on Etelä-Savon Yrittäjissä korkein. 
 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui 8 kertaa ja tämän lisäksi oli 
yhdistyksen kevätkokous 17.4. Kangasniemen Juhla- ja Pitopalvelussa sekä syyskokous 
ravintola Hymykuopassa 1.12.   
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Matti Tulla, varapuheenjohtajana vastaavasti Sirpa  
Sappinen (myös yhteiskuntasuhdevastaava) ja muut hallituksen jäsenet olivat Arto Pellinen,  
Jaana Laitinen (tiedotusvastaava), Nina Reinikainen, Päivi Pekkarinen, Petri Isotalus 
(tapah- tumavastaava), Satu Sorri, Mika Tiihonen ja Hannu Hokkanen (tapahtumavastaava). 
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi Seppo Pyyhtinen kesään 2012 saakka. Seppo jäi 
ansaitusti viettämään eläkepäiviä kesälomilta alkaen. Syksyllä 2012 remmiin astui uusi 
elinkeinoasiamies Jukka Siikonen, joka valittiin Sepon jälkeen yhdistyksen ulkopuoliseksi 
sihteeriksi. 
 

 
Kuvassa hallituksen puheenjohtaja Matti Tulla luovuttaa kalastuspainotteisen 
"selviytymispakkauksen" Seppo Pyyhtiselle. Kuvassa myös Hannu Tiihonen. 
 
Ideasinko-ryhmän varsinaiset jäsenet ovat olleet Matti Tulla, Sirpa Sappinen, Jaana 
Laitinen, Satu Sorri, Arto Pellinen ja Päivi Pekkarinen. Varajäsenet: Hannu Hokkanen, Petri 
Isotalus, Nina Reinikainen ja Mika Tiihonen. 
 
Toiminnan tarkastajina yhdistyksessä vuonna 2012 ovat toimineet Hannu Tiihonen ja Leo 
Pakkanen sekä heidän varahenkilöinään Terttu Kortekallio ja Esa Miettinen. He jatkavat 
myös vuonna 2013. 

 



 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Joulun avaustapahtuma 
 

 
 
Joulun avaustapahtuma järjestettiin lauantaina 1.12.2012 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. Myyjäisissä oli ennätyksellisesti yli 30 myyntipistettä!  
Syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Puheenjohtajana jatkamaan 
valittiin Matti Tulla. Hallituksen jäsenistön osalta muutoksia tuli, kun Hannu Hokkanen jäi 
pois ja hänen tilalleen valittiin Anja Arkko. 
 
Joulun avauksessa julkistettiin Vuoden Yrittäjä/Yritys. Tällä kertaa valittiin PuulaGolf Oy 
Vuoden Yritykseksi. Perusteluina mm. hyvä asiakaspalvelu, toiminnan jatkuva kehittäminen, 
liikuntakulttuurityön kehittäminen, ammattitaitoisuus. Huomionosoituksen otti vastaan 
toimitusjohtaja Keijo Mäenpää sekä PuulaGolf ry:n puheenjohtaja Juha Kemppi. Tilaisuuden 
juontajana toimi Riikka Liikanen ja tilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Matti Tulla. 
Kunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindqvist. 
Ohjelmassa oli myös Joulupukin vierailu, SiPe-bändi, Joulusatu/Teatteri Ilona. 
 
Kunnallisvaalit: järjestettiin Vaalipaneeli ti 16.10. Kangasniemi-salissa. Tilaisuutta varten 

valmisteltiin kysymyksiä yrittäjäyhdistyksen hallituksessa vaalipanelesteille. Lisäksi yleisö 
sai esittää kysymyksiä puolueiden edustajille. Paneelin juontajana toimi Riikka Liikanen. 
Yrittäjäyhdistyksen jäseniä oli ehdokkaana 14 henkilöä, joista 7 tuli valituksi 
kunnanvaltuustoon. 
 

Yhteistoiminta 
-Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin Kesän Avaus lauantaina 16.6. Tapahtumaan  
osallistui yli 20 yritystä, joista osa osallistui oman liikkeensä avoimien ovien muodossa  



tapahtumaan, muilla oli erilliset esittelypisteet Keskustiellä ja/tai Asematiellä. Ohjelmassa oli 
mm. musiikkia/HK Blue, Juha Repo, tapahtuman avauspuhe, Beatboksausta/Onni Tulla, 
Bullshitin SM-kisan finaali, Sambakulkue/Teatteri Ilona. Juontajana toimi Jari Markus. 

 
 
-Yhdistyksen edustajat osallistuivat v. 2012 Ideasingon kokoukseen; 16.2., 9.5. ja 8.11. 
-Yhteistyössä Kangasniemen Tuottajayhdistyksen ja seurakunnan kanssa oltiin mukana 
Elonkorjuumessujärjestelyissä 16.9.  
-Yhteistyössä kunnan kanssa järjestettiin koulutustilaisuudet: Julkinen hankintaseminaari 
4.4. kunnan toimijoille sekä yrityksille (osallistujia n. 30) ja tilaisuus yrityksille julkisten 
hankintojen kilpailutuksesta, joissa osanottajia oli n. 10 henkilöä. 
-Yhteistyötä on tehty yritysten toimesta aktiivisesti kuntaan päin. Tuloksena mm. 
Kangasniemen sijoittuminen ykköseksi Etelä-Savossa Yrittäjien elinkeinopoliittisessa 
kyselyssä vuonna 2012. 
-Kunnan ja yhdistyksen järjestämä Ideasinko/Ideakilpailu pidettiin. Yhteensä saatiin 77 
ideaa. Voittajaksi tuli Tiina Leinon/Tmi Villakas ehdotus torin kehittämisestä. 
-Yrittäjien tiedotuslehti julkaistiin kaksi kertaa vuoden 2012 aikana, kesä- ja marraskuussa.  
-Järjestettiin ja osallistuttiin yhdessä Kangasniemen Ev.lut. seurakunnan kanssa 
Joululauluhetkeen ja aamukahvitilaisuuteen 21.12. Teboililla. 
 

Jäsentoiminta 
-Maakunnallisen yhdistyksen kokoukseen osallistuttiin. Puheenjohtaja on osallistunut myös 
maakunnallisen yhdistyksen hallituksen kokouksiin.  
-Osallistuttiin Maakunnalliseen Yrittäjäjuhlaan Mikkelin raviradalla 24.11 (4 henkilöä). 
 -Valtakunnalliseen liittokokoukseen ja juhlaan /Valtakunnalliselle Yrittäjäpäiville Oulussa 
19.-21.10.2012 osallistui puheenjohtaja Matti Tulla. 
-Uusia paikkakunnalla aloittaneita yrityksiä ja merkkipäiväänsä juhlivia yrityksiä/yrittäjiä  
on käyty tervehtimässä yrittäjäyhdistyksen edustajien toimesta, mm. kauneus- ja 
Hiuspalvelut Adeliaa 1.10.2012. Käytiin tervehtimässä myös Kutemajärven Talouskauppaa 
uuden kauppa-auton hankinnan johdosta. Myös Hiliman Puodissa käytiin sekä K-market 
Puulantorin avajaisissa marraskuussa onnittelemassa kauppiasta laajennuksen johdosta.  
- Yhdistys järjesti alkuvuonna Yrittäjien kahvakuulaillan jäsenille, vetäjänä toimi AL-Fitness. 
-Yrittäjien iltakouluun on osallistuttu vaihtelevalla kokoonpanolla. 
 
Kaikesta yrittäjäyhdistyksen toimintaan liittyvästä lisätietoja yhdistyksen kotisivuilla 
osoitteessa www.kangasniemenyrittajat.info/  


