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YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ 
Yhdistykseen kuului vuonna 2013 kaikkiaan 153 jäsentä. Vähennystä edellisvuodesta 4 
jäsentä. Järjestäytymisprosentti meillä on n. 50 %, joka on Etelä-Savon Yrittäjissä korkein. 
 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui 11 kertaa ja tämän lisäksi oli 
yhdistyksen kevätkokous 18.4.2013 Kakkaramäki Oy:n tiloissa Luusniemellä sekä 
syyskokous 14.11.2013 Kangasniemen Juhla- ja Pitopalvelun tiloissa. Kevät- ja syys-
kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Syyskokouksessa puheenjohtajana 
jatkamaan valittiin Matti Tulla. Hallituksen jäsenistöön vuodelle 2014 tuli muutoksia: Päivi 
Pekkarinen ja Satu Sorri ilmoittivat, etteivät jatka hallituksessa. Satu Sorrin tilalle valittiin 
Maria Häkkinen ja Päivi Pekkarisen tilalle Keijo Mäenpää uusina jäseninä. Uusiksi jäseniksi 
valittiin lisäksi Tiina Puttonen ja Seppo Lappalainen. 
 

 
Kuvassa Kangasniemen Yrittäjät ry:n hallitus. Kuvassa vas. Anja Arkko, Päivi Pekkarinen, 
Jukka Siikonen, Matti Tulla, Nina Reinikainen, Petri Isotalus ja Sirpa Sappinen. Taustalla 
Mika Tiihonen. 
 
Vuonna 2013 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 (tapahtumavastaava), Satu Sorri, Anja Arkko ja Mika Tiihonen 
(tapahtumavastaava). Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä on toiminut Jukka Siikonen. 
 
Ideasinko-ryhmään on kuulunut Matti Tulla (varajäsen Anja Arkko), Jaana Laitinen (Satu 
Sorri), Mika Tiihonen (Sirpa Sappinen) ja Arto Pellinen (Petri Isotalus). Ideasinko-ryhmä 
kokoontui keväällä 7.5.2013 Salmenkylän metsästysseuran majalla. 

 



Toiminnan tarkastajina yhdistyksessä vuonna 2013 ovat toimineet Hannu Tiihonen ja Leo 
Pakkanen. He jatkavat myös vuonna 2014. 

 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 
 

Yhteistoiminta 
-Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin Kesän Avaus lauantaina 15.6.2013 Tapahtumaan  
osallistui n. 20 myyntipaikan varannutta, joista osa osallistui oman liikkeensä avoimien ovien 
muodossa tapahtumaan, muilla oli erilliset esittelypisteet Keskustiellä ja/tai Asematiellä. 
Ohjelmassa oli mm. musiikkiesityksiä ja puheita, ohjelmavastaavana toimi Teatteri Ilona. 
 
-Joulun Avaus -tapahtuma järjestettiin lauantaina 30.11.2013 alkaen klo 14.00 kunnantalolla 
Kangasniemi-salissa yhteistyössä kunnan kanssa. Kunnantalon aulassa oli samana päivänä 
myyjäiset alkaen klo 10.00 ja illalla klo 19.00 jälkeen juhlittiin pikkujouluja hyvän ruoan ja 
live-musiikin merkeissä ravintola Hymykuopassa. Myyjäisissä oli yli 30 myyntipistettä!   
 
Joulun Avauksessa julkistettiin Vuoden Yrittäjä/Yritys. Tällä kertaa valittiin Beckerintien 
Hammas Vuoden Yritykseksi. Valintaperusteita olivat mm. korkea palvelun laatu, Merja 
Alisalon vahva yrittäjähenkisyys ja pitkä ura yrittäjänä sekä yrityksen jatkuva osaamisen ja 
toiminnan kehittäminen. Beckerintien Hammas on tärkeä ja tarpeellinen erityisosaamista 
vaativa palvelu Kangasniemellä ja se työllistää yrittäjän itsensä lisäksi myös muita. Vuoden 
Yrittäjän julkistamisen ohella Joulun avauksen ohjelmassa oli musiikkia sekä yrittäjien ja 
kunnan puheenvuorot Matti Tullan ja Helvi Marttisen toimesta. Tilaisuuden odotetuin vieras 
oli tuttuun tapaan Joulupukki, joka jakoi lapsille K-Market Puulantorin lahjoittamia karkkeja. 
 

 
Kunnantalon aulassa järjestettiin 30.11.2013 Joulun Avaus-tapahtuman yhteydessä suositut 
Joulumyyjäiset. 
 
-Järjestettiin ja osallistuttiin yhdessä Kangasniemen Ev.lut. seurakunnan kanssa 
Joululauluhetkeen ja aamukahvitilaisuuteen 20.12.2013 Teboililla. 
 
-Tehtiin yhteistyötä koulutoimen kanssa Yrityskylä-projektissa 6.3.2013 Yhdistys maksoi 
oppilaiden kuljetuskustannukset Kangasniemi-Mikkeli-Kangasniemi. 



 
-Osallistuttiin Myräkkä 2013 -tapahtumaan Kangasniemen jäähallilla 16.2.2013 
-Yrittäjän Päivänä 5.9.2013 julkistettiin sitoumus yrittäjyyden puolesta, jonka allekirjoitti 
yhdistyksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja. 
 

Jäsentoiminta 
-Maakunnallisen yhdistyksen kokoukseen osallistuttiin. Puheenjohtaja on osallistunut myös 
maakunnallisen yhdistyksen hallituksen kokouksiin.  
 
-Osallistuttiin Maakunnalliseen Yrittäjäjuhlaan Rantasalmella 23.11.2013 neljän hengen 
voimin. 
 
-Osallistuttiin Etelä-Savon Yrittäjien vuosikokoukseen 23.10.2013 Pieksämäellä. Samassa 
yhteydessä järjestettiin myös Pieksämäen Yrittäjien 85-vuotisvastaanotto. 
 
-Toteutettiin yrittäjien kylpylämatka Tallinnaan 6.-8.8.2013. 
 
-Uusia paikkakunnalla aloittaneita yrityksiä ja merkkipäiväänsä juhlivia yrityksiä/yrittäjiä  
on käyty tervehtimässä yrittäjäyhdistyksen edustajien toimesta.  
 
-Yrittäjien iltakouluun on osallistuttu vaihtelevalla kokoonpanolla. 
 
-Yrittäjien tiedotuslehti julkaistiin kaksi kertaa vuoden 2013 aikana, kesä- ja marraskuussa. 
 
-Tiedotettiin aktiivisesti jäseniä eri koulutus ym. tilaisuuksista ja tapahtumista, mm. 
Luottamushenkilöseminaari, iltakoulut, elinkeinotoimen järjestämät tilaisuudet, Etelä-Savon 
Yrittäjät ry:n tapahtumat, mm. Etelä-Savon Yrittäjät ry 70 v. 24.5.2013. 
 
 

Muu toiminta  
-Käynnistettiin yhdistyksen nettisivujen uudistusprojekti ja otettiin käyttöön Facebook-sivut. 
 
-Tehtiin kannanotto teiden kunnossapidosta ja ympäristön siisteydestä sekä 
jätekuljetusjärjestelyistä. 
 
-Otettiin kantaa kunnan elinkeinoelämän tukemisperiaatteisiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaikesta yrittäjäyhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista saatavilla lisätietoa yhdistyksen 
kotisivuilta: www.kangasniemenyrittajat.info/  
 

http://www.kangasniemenyrittajat.info/

