
TOIMINTAKERTOMUS 

2018

Kangasniemen 
ensimmäiset Talvi-
messut järjeste� iin 
maaliskuussa 2018. 
Kuva messujen 
pukunäytöksestä. 

Kangasniemen Yrittäjien 
hallitus kokoontui vuonna 2018 
11 kertaa. 

Hallituksen kokoonpano:

• Nina Reinikainen, puheenjohtaja
• Joni Pietarinen, varapuheenjohtaja
• Jukka Siikonen, sihteeri
• Mari Jalava, merkkipäivävastaava
• Jaana Laitinen, tiedotusvastaava
• Seppo Lappalainen, tapahtuma-

vastaava, mökkiprojektivastaava
• Arto Pellinen, tapahtumavastaava
• Sirpa Sappinen, yhteiskuntasuh-

teista vastaava
• Anja Arkko
• Tiina Puttonen
• Minna Sylgren
• Petri Viiansalo
• Ari Viljakainen

Vuonna 2018 julkaisiin yksi 
Kangasniemen Yrittäjien 

Tiedotuslehti. 

8-sivuinen lehti ilmestyi 
Kunnallislehden liitteenä Kesän 
avauksen kynnyksellä 9.5.2018. 

Kangasniemen Yri� äjät 
sai helmikuussa Vuoden 
2017 paikallisyhdistyksen 
palkinnon! 

Kangasniemen Yrittäjät ry:n 
Kevätkokous järjestettiin 
Svalan Tervapääsky-mökillä 
5.4.2018

Kokouksessa käytiin läpi sääntöjen 
mukaiset kevätkokousasiat ja todet-
tiin vuoden 2017 olleen varsin toimin-
nantäyteinen. Varsinaisen kokouksen 
lisäksi ohjelmassa oli ruokailua, kah-
vittelua ja vapaata keskustelua.

Syyskokous järjestettiin 6.11.2018
Pitopalvelu Siiskosella 

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
määräämät syyskokousasiat. Yrittäjä-
yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa 
Nina Reinikainen ja uudeksi jäseneksi 
hallitukseen valittiin Anne Puikkonen. 
Kokoukseen osallistui 21 henkilöä.

Lupilla talkoiltiin 

Vapaa-ajanasuntoprojekti toimi aktiivisesti

Joulun avaus Reissupannun niemessä 23.11.
Mitos Oy/Tomi Siikanen Vuoden Yrittäjä 2018

Kangasniemen Yrittäjien Lupilla jär-
jestettiin vuoden mittaan useampia 
talkoita joiden myötä mm. seuraavat 
kunnostustyöt etenivät:

• saunan katto purettiin
• saaresta kaadettiin puita ja 

raivattiin rantapusikkoja
• mökkiin asennettiin uusi ikkuna, 

rakennettiin uudet portaat 
ja maalattiin ovi

• rantasaunaa remontoitiin ja 
maalattiin

• polttopuita tehtiin iso kasa 

22.9. vietettiin myös venetsialaisia 
makkaranpaiston merkeissä. 

Vapaa-ajanasuntoprojekti oli mukana 
OmaMökki-messuilla Helsingin Mes-
sukeskuksessa 12.-15.4.2018. 

Projektia esiteltiin myös Talvimessuil-
la, Kesän avauksessa ja Maitolaiturilla. 

Projektin tiimoilta tehtiin myös kat-
selmuksia vapaa-ajan asunnoilla. 

Vuoden mittaan julkaistiin 
11 vapaa-ajanasuntoprojektin uutis-
kirjettä. Syyskuun kirjeessä tehtiin 
mökkiläisille palvelukysely. 

Pömpelit puhuttivat syksyllä

Vuoden 2018 toiminnasta ja tapah-
tumista ei voitane sivuuttaa loppu-
kesästä/syksyllä käytyä toripöm-
pelikeskustelua, jonka tiimoilta 
yrittäjät siirsivät niin torikojunsa kuin 
Joulun avauksenkin muualle. 

Yrittäjän päivänä 5.9.2018 
kahviteltiin Reissupannussa

Kahvin lomassa kuultiin Kangasnie-
men Yrittäjien, kunnan elinkeinotoi-
men ja Kangasniemen Osuuspankin 
tervehdykset Nina Reinikaisen, 
Jukka Siikosen ja Seppo Laurilan 
esittäminä. 

Kangasniemen Yrittäjät 
edustettuna Valtakunnallisilla 
Yrittäjäpäivillä

Puheenjohtaja Nina Reinikainen ja 
hallituksen jäsen Seppo Lappalai-
nen Kangasniemen Yrittäjät ry:stä 
osallistuivat Turussa 20.-21.10.2018 
järjestetyille Valtakunnallisille Yrit-
täjäpäiville. Mukana oli parisenkym-
mentä edustajaa Etelä-Savosta.

Kankaistenlammen 
yrityskierros 1.11.2018

Yrittäjäyhdistyksen hallituksen 
jäsenistä, elinkeinoasiamies Jukka 
Siikosesta ja kunnanjohtaja Risto 
Nylundista koostunut porukka kiersi 
Kankaistenlammen alueen yrityk-
sissä. Vierailukohteemme olivat 
K-Rauta, Puulan Putki, Vavesaaren 
tila, Rakennuspalvelu Joni Pietari-
nen, Joints ja Kuljetus A. Lindholm.

ESY:n syyskokouksessa 8.11.

Kuusi Kangasniemen Yrittäjien 
hallituksen jäsentä osallistui Piek-
sämäellä Hotelli Savonsolmussa 
järjestettyyn Etelä-Savon Yrittäjien 
syyskokoukseen. 

Jouluhiljentyminen 20.12.2018

Kangasniemen ev. lut. seurakunta 
ja Kangasniemen Yrittäjät järjestivät 
Lapaskankaan Teboililla Jouluhiljen-
tymisen perinteiseen tapaan. 

Jari Ho� i 
kaatamassa puita 
Lupisaaressa.

Seppo Lappalainen, Ilmo 
Lahikainen ja Nina Reinikainen 
OmaMökki-messuilla.

Jukka Siikonen, Joulupukki, Nina 
Reinikainen ja Tommi Vehmala 
palkitsivat Tomi Siikasen (keskellä) 
Vuoden Yri� äjänä. 

Poikkeuksellisesti Reissupannun 
niemessä järjeste� y tunnelmallinen 
Joulun avaus veti paikalle mukavasti 
väkeä. 



Suomen Yrittäjien puheenjohtaja 
Mikael Pentikäinen vieraili Kan-
gasniemellä torstaina 11.1.2018. 

Päivän aikana vierailtiin paikallisissa 
yrityksissä ja päivän päätti kunnan-
talolla järjestetty Yrittäjäilta, jossa 

Pentikäisen lisäksi puhujina olivat 
Kangasniemen Yrittäjien puheenjoh-
taja Nina Reinikainen ja Etelä-Savon 
Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola. 
Yrittäjäillassa oli noin 80 osallistujaa.

(Kuva Tehometiltä)

Yrittäjägaala Pieksämäen 
Veturitalleilla 20.1.2018

Kangasniemeläiset yrittäjät olivat 
vahvasti edustettuina Etelä-Savon 
yhteisessä yrittäjägaalassa. Illan 
aikana nähtiin runsaasti palkitsemisia 
ja muistettiin kaikkia paikallisyhdis-
tysten Vuoden 2017 Yrittäjiä. Estradilla 
muistettavien joukossa käväisi myös 
Kangasniemen Vuoden 2017 Yrittäjä 
Juha Marttinen.

Vuoden Paikallisyhdistyksen 
palkinto pokattiin helmikuussa

Kangasniemi valittiin vuoden 2017 
paikallisyhdistykseksi. Valinta julkis-
tettiin puheenjohtajapäivillä Helsin-
gissä 3.2.2018. Palkinto on tunnustus 
aktiivisesta toiminnasta jäsenkunnan 
asioiden ajamiseksi.

Mikael Pentikäinen vieraili Kangasniemellä

Kangasniemen Talvimessut 
17.3.2018

Ensimmäiset Talvimessut vetivät 
Kansis-keskukseen lähes tuhatpäisen 
yleisön. Näytteilleasettajia oli myös 
runsaasti ja he kertoivat olleensa ko-
vin tyytyväisiä messupäivän antiin. 

Messujen ohjelmassa oli mm. pu-
kunäytös, jossa oli mukana runsain 
määrin paikallisia ”malleja” esittele-
mässä kangasniemeläisten yritysten 
vaate-, kenkä- ja asustetarjontaa. 

Talvimessut järjestivät yhteistyössä 
Kangasniemen Yrittäjät ry ja Kangas-
niemen kunta. 

Katso yksityiskohtaisemmat tiedot vuoden 2018 toiminnasta: 
http://www.kangasniemenyrittajat.info/wanhat_2018.html
Seuraa myös Facebook-sivujamme: @KangasniemenYrittajat

Akseli Vidgren 
ja Elmeri Linnera 
Talvimessujen 
pukunäytöksessä.

Taina Laitinen 
maista� amassa 
Ari Viljakaiselle 
uutuusglögiä syksyn 
yrityskierroksella.

Hellettä ja hellehattuja Kesän avauksessa 12.5.

Kangasniemen Kesän avauksessa 
Rantatorilla nähtiin runsaasti näyt-
teilleasettajia, iloista tapahtumaylei-
söä ja toinen toistaan hienompia 

KYDT vei voiton Hyvän mielen turnauksessa

Kangasniemen Yrittäjät Dream Team 
(KYDT) uusi voittonsa 31.3. pelatus-
sa Hyvän mielen turnauksessa. Ihan 

helpolla voitto ei irronnut, vaan jouk-
kue sai nauttia tiukoista ja tasaisista 
kamppailuista. 

Stipendejä koululaisille 

Kangasniemen Yrittäjät jakoi tut-
tuun tapaan stipendejä lauantaina 
2.6.2018. Kangasniemen Yrittäjät 
ry:n stipendit myönnetään aktiivi-
selle yhteisten asioiden hoitajalle ja 
oma-aloitteiselle vastuunkantajalle 
sekä yrittäjämäistä otetta omaavalle.

Yläkoululaisen stipendi: 
Viivi Romo, 7B

Ylioppilaan stipendi: 
Kiia Lahikainen (kuva oik.)
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16.10. järjestetyssä tilaisuudessa sovit-
tiin mm. seuraavista kehittämistoi-
menpiteistä: 
• Elinkeino- ja matkailutoiminnan 
edistämiseksi pyritään kehittämään 
konkreettiset kärkihankkeet. 
• Kunnassa selvitetään pienhan-
kintojen suhteen, voiko paikallisten 
tuotteiden ja palvelujen käyttöä lisätä 
entisestään.
• Yrittäjien vapaa-ajanvaltuuskunnan 
palvelukyselyssä saama kritiikki mm. 
tarjouspyyntöihin vastaamattomuu-

desta viedään eteenpäin.
• Rakennusvalvonnan kesäisten sijais-
järjestelyjen mahdollisuutta selvite-
tään. Lupa-asioissa reagointi mahdol-
lisimman nopeaksi. 
• Hallitien valaistuksen suhteen kunta 
tekee parhaansa. 
• Elinkeinotoimi tiivistää yhteydenpi-
toa yritysten suuntaan entisestään.
• Järjestetään kunnan ja yrittäjien yh-
teisiä teemailtoja jatkossakin erilais-
ten aihekokonaisuuksien tiimoilta.

Kangasniemen Yrittäjät ry:n hallitus kutsui joukon kunnan päättäjiä 
ja viranhaltijoita yhteiseen kehittämis- ja keskustelutilaisuuteen 

Hellettä ja hellehattuja Kesän avauksessa 12.5.

hellehattuja! Kesän avaus -tapahtu-
man yhteistyössä järjestivät Kangas-
niemen Yrittäjät ry ja Kangasniemen 
kunta. Kuva hellehattukisasta. 


