TIEDOTUSLEHTI
5
1
0
2
ä
s
Ke

KANGASNIEMI

Kesä alkaa
lauantaina!
TERVETULOA lukemaan
Kangasniemen Yrittäjät ry:n
kesän 2015 tiedotuslehteä!
KANGASNIEMEN kesä
starttaa virallisesti tänä lauantaina järjestettävän Kesän
avaus-tapahtuman myötä. Tapahtuman siirto viime kesänä
Keskustieltä Rantatorille sai
erittäin hyvää palautetta, joten upealla paikalla sijaitseva
Rantatori toimii Kesän avauksen tapahtumapaikkana tänäkin vuonna.
Tarjolla on monenlaista mukavaa ohjelmaa ja yrityksiä sekä järjestöjä markkinoimassa
tuotteitaan ja palveluitaan.
Kesän avauksen ajankohtaa on tänä vuonna aikaistettu, jotta mukana olevat yritykset ja muut tahot saavat tapahtumasta mahdollisimman suuren hyödyn. Lue lisää Kesän
avauksesta tämän lehtiliitteen
sivulta 8.
YRITTÄJIEN Tiedotuslehden sivuilta löytyy yhdistyksen ajankohtaisia kuulumisia, kuten uusimpien hallituksen jäsenten esittelyt sekä tie-

toa Vuoden Paras Asiakaspalvelija-kisasta, jonka äänestys
alkaa Kesän avauksessa ja jatkuu elokuun loppuun. Lisäksi
lehdestä löytyy muun muassa
Kangasniemen Vuoden Yrittäjän haastattelu ja sivuilta selviää, kenet Yrittäjien hallitus valitsi ensimmäistä kertaa Kangasniemen Vuoden Nuoreksi
Yrittäjäksi. Voit lukea myös itseään työn ohessa kouluttavista yrittäjistä sekä hieman erilaisista kokousolosuhteista.
KESÄLLÄ on jälleen luvassa
monenlaisia mukavia ja viihdyttäviä kesätapahtumia, ja
Kangasniemellä riittää vilskettä vapaa-ajan asukkaiden saapuessa.
Osallistu ahkerasti tapahtumiin, vieraile kangasniemeläisissä liikkeissä ja käytä paikallisia palveluita – vain näin voimme varmistaa niiden säilymisen
paikkakunnalla.
Aurinkoista ja lämmintä
kesää kaikille toivottaen,
Kangasniemen Yrittäjät ry
Hallitus

Kangasniemen kesä on täynnä monenlaisia viihdyttäviä kesätapahtumia, joissa kannattaa vierailla ahkerasti.
Kuva Puulan iltasoitosta Marttaluodolta.

Rakentamisen aikaa
Kangasniemen Yrittäjät ry:n
puheenjohtajan tervehdys.
LEIKKISÄSTI, mutta valitettavasti myös oikeasti, voinee sanoa että Kangasniemi
heräilee talviuniltaan. Ei valitettavasti sen takia että heräilee, vaan sen takia että talvi on
ollut monessa suhteessa todella rauhallinen ja hiljainen. Suurin osa yrityksistä on kuitenkin
edelleen toiminnassa ja valmiina palvelemaan niin vakituisia
kuin satunnaisia asiakkaitaan
tulevanakin kesänä ja vuosina.
Jotain uuttakin olemme
paikkakunnan katumaisemaan
saaneet. Uusi kunnanjohtaja
Johanna Luukkonen aloitti työnsä tammikuun alussa.
Kangasniemen Yrittäjät toivottaa Johannan sydämellisesti
tervetulleeksi paiskimaan töitä
kanssamme.
ASUNTOLAINAN korot
ovat olemattomat, suurimmalla osalla ihmisiä on vakituiset
palkka- tai eläketulot eli oma
talous on vakaa.
Rakennusalan työvoimaa on
saatavilla, tarvikkeista saa kohtuullisia tarjouksia. Mutta silti
rakennuslupia uusien mökkien
tai asuntojen rakentamiseen tai

Ajankohtaista
asiaa yrittäjistä
ja yrittäjyydestä!

edes peruskorjaukseen ei haeta
juuri lainkaan.

Mikä mättää?
Meidän pitäisi
saada henkinen
jumi pois päältä.
- Matti Tulla Mikä mättää? Meidän pitää saada henkinen jumi pois
päältä. Jos naapuri on työtön,
ei hänen tilannettaan auta se,
että minäkin jarrutan omia investointejani. Päinvastoin, aina
syvemmälle mennään mitä useampi siirtää hankintojaan tulevaisuuteen.

Älä jää odottamaan nousukauden ruuhkaa
ja hintojen kipuamista.
- Matti Tulla Nyt on aika rakentamisen,
laajentamisen ja remontoimi-

sen. Älä jää odottamaan nousukauden ruuhkaa ja hintojen
kipuamista, rakennusmiesten
riittämättömyyttä, putkimiesten puutetta ja sähkömiesten
sesonkia.
Kangasniemeläiset yritykset ja järjestöt ovat taas käärineet hihansa ja odottavat tulevaa laidunkautta malttamattomana. Käytetään paikkakunnan palveluja, jotta voisimme
käyttää niitä jatkossakin.

HUOMIO

KANGASNIEMELÄISET JA PAIKKAKUNNAN
VAPAA-AJAN ASUKKAAT!
Meillä on paikkakunnalla monipuoliset palvelut. Käytä niitä nyt
ja turvaa samalla palvelujen saatavuus sekä työpaikkojen
säilyvyys myös tulevaisuudessa. Vireä ja elinvoimainen Kangasniemi
on meidän kaikkien yhteinen etu!

Valinta on Sinun.
ngasnieme
a
n
K

Kesän avaus

Matti Tulla
puheenjohtaja
Kangasniemen Yrittäjät ry
varapuheenjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät ry

Rantatorilla la 16.5. klo 9-13
LUE LISÄTIEDOT LEHTILIITTEEN
SIVULTA 8!

Mikko Neuvonen
on Kangasniemen Vuoden
Nuori Yrittäjä.

Luontokokouksissa on katto
korkealla ja
seinät kaukana.

Sivu 4

Sivu 7

Lehden toteutus
Julkaisija:
Kangasniemen Yrittäjät ry
Tekstit ja kuvat:
JaNetti, Jaana Laitinen / Tiia
Pauninsalo tai artikkelin/kuvan
yhteydessä mainittu henkilö
Taitto: JaNetti
Painopaikka:
Länsi-Savon Lehtipaino
Yhteistyössä:
Kangasniemen Kunnallislehti
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Omistajanvaihdokset
kasvavassa roolissa

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtajan
Nina Rasolan tervehdys lehden lukijoille.
ETELÄ-SAVO on pala kauneinta Suomea ja Kangasniemi
on nauttinut Suomen kauneimman kunnan tittelistä.
Etelä-Savossa riittää rantaviivaa 200 m/asukas, metsä kasvaa täällä nopeammin
kuin missään muualla ja vapaa-ajan asuntoja löytyy melkein 49 000.
Vakituisesti Etelä-Savon
alueella asuu reilut 150 000
henkilöä, joiden keski-ikä on
maamme korkein. Meillä on
täällä loistavat edellytykset
asua, elää ja yrittää!
Etelä-Savon Yrittäjien jäsenistö peilaa maakuntamme väestöä, jäsenyrittäjistämme hieman alle 20 % on yli 60-vuotiaita.
Omistajanvaihdos tai yritystoiminnan lopettaminen kohtaa yli 70 000 suomalaista yritystä vuoteen 2020 mennessä.
Monessa yrityksessä ongelmana ja haasteena on ostajan tai
jatkajan löytäminen. Jatkajan
löytäminen voi viedä jopa vuosia, joten yrityksestä luopumista on syytä alkaa valmistella ajoissa.
ETELÄ-SAVON yrityspörssi on yksi kanava omistajanvaihdoksen tueksi. Yrityspörssi on kohtaamispaikka ostajille, myyjille ja asiantuntijoille.
Omistajanvaihdoksiin liittyvät palvelut on hoidettu pitkäl-

ti Yritys-Suomi-palvelun kautta yhteistyöverkostona. Eri yhteyksissä on noussut esiin, että omistajanvaihdoksen kriittisimmät pisteet ovat ostajan ja
myyjän kohtaaminen sekä yrityksen arvonmääritys.
Mistä niitä ostajia löytyy?
Yritykset kasvavat ostojen
kautta. Yrityksen ostaminen
olisi usein ratkaisu kasvuun,
mutta se nähdään niin vaikeana prosessina, että siihen ei lähdetä. Yrittäjä voi kokea, että yrityksen osto on isojen yritysten
yksinoikeus.

Pienempien
yritysten tulisi
rohkeasti pyrkiä kasvamaan
myös yritysostoin.
- Nina Rasola -

Pienempien yritysten tulisi rohkeasti pyrkiä kasvamaan myös yritysostoin. Yrityksen perustamista harkitsevalle omistajanvaihdos voi olla varteenotettava vaihtoehto.
Yrityksessä saattaa olla työntekijä, joka on kiinnostunut yrityksen jatkamisesta.

OSTETTAVAN yrityksen hinta määrää pitkälti kaupan onnistumisen. Ostaja pohtii mahdollisuuksia, riskejä, maksettavaa hintaa sekä yrityskaupan
rahoitusta.

Kangasniemen Yrittäjät ry onnittelee!

10 vuotta:

Kirjanpito- ja Tieisännöintipalvelu Mervi
Laitinen (1.1.2005)

15 vuotta:

Maakunnassa omistajan vaihdokset on syytä nähdä myös
osana kuntien elinkeinopolitiikkaa. Yrityskaupat tulisi nähdä ostajan ja myyjän yhteisenä,
avoimena ja rehellisenä projektina, jossa molemmat voittavat.

STT-Rakennus (1.1.2000)

20 vuotta:

Zetanova Oy (3.5.1995)
Viilukolmio Oy (1.3.1995)

30 vuotta:

Tulla Ky (1.1.1985)

35 vuotta:

Yrittäjän ei pidä ”rakastua”
liikaa omaan
yritykseensä.

Tietomylly Oy (2.5.1980)
Kangasniemen Kumikorjaamo
(1.1.1980)
Lähde: Etelä-Savon Yrittäjien jäsenrekisteri.

Huom! Kaikkien yritysten perustamispäivät eivät näy rekisterissä
ja jotkut rekisterissä näkyvät perustamispäivät voivat olla myös
esim. yhtiömuodon muutoksia.

- Nina Rasola -

Myyjällä voi olla vahva tunneside omaan yritykseen ja liian ruusuinen kuva yrityksen
arvosta. Yrityksen arvonmääritys on ammattilaisen hommaa ja siinä on otettava huomioon monia eri asioita. Yrittäjän ei pidä ”rakastua” liikaa
omaan yritykseen eikä kuvitella saavansa eläkerahoja yrityskaupalla.
Miksi kauppa ei synny? Syyt
voivat olla moninaisia liiketoiminnan kannattavuudesta yrityksen imagoon. Yleisimmät
syyt kaupan kaatumiseen liittyvät rahoitukseen, asenteisiin
sekä myytävästä yrityksestä annettavaan informaatioon.
Omistajanvaihdokset ovat
tulevaisuudessa yhä isommassa ja näkyvämmässä roolissa.

Jäsenistön merkkipäivät

Lehden julkaisupäivän jälkeen merkkipäiviään juhlivat yritykset
julkaistaan joulun tiedotuslehdessä.

Nina Rasola
puheenjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät

Hyllyt täynnä ihania tuotteita:

PS. 15.5 alkaen ilmoitukset
Etelä-Savon yrityspörssiin
-50% aina 15.8 asti!

Etelä-Savon Yrittäjät netissä: yrittajat.fi/etelasavo

Lahjaksi tai omaksi iloksi!
Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi
Puh. 045 260 4855 • www.sinilila.ﬁ
Avoinna ark. 10-17, la 10-13

Uusimmat hallituksen
jäsenet esittäytyvät
KYSYMYKSET: 1) Yrityksen nimi ja toimiala, 2) Puhelin ja email, 3) Montako vuotta
olet toiminut yrittäjänä?, 4) Miksi ryhdyit yrittäjäksi?, 5) Miten vietät kesälomasi?

Kangasniemen
Yrittäjät ry:n
hallitus
Puheenjohtaja:
Matti Tulla
Puh. 0400 655 692
matti.tulla@tulla.fi
Sihteeri:
Jukka Siikonen
puh. 0400 651 301
jukka.siikonen@
kangasniemi.fi

Mari Jalava

Anni Laitinen

Joni Pietarinen

1. Jalavilla. Kangaskauppa.
Uniikit huovutetut korut. Ompelu-, pesula- ja brodeerauspalvelut, ompelukoneiden
huolto.
2. Puh. 040 801 0844, mari.jalava@jalavilla.fi
3. Neljä vuotta
4. Lastenhoitovapaani olivat
päättymässä. Maaseutu veti puoleensa, joten päätin olla
palaamatta työhöni Helsingin
Kansallisteatterissa. En ollut
innokas ajamaan töissä lähikaupungeissakaan. Täällä entinen kangaskauppias oli jäämässä eläkkeelle, joten tartuin
mahdollisuuteen.
5. Kesälomaa tuskin on joten
eipä ole suunnitelmiakaan.

1. AL-Fitness, personal training
2. Puh. 045 651 0644, anni@
al-fitness.fi
3. Kolme ja puoli vuotta
4. Personal trainerin koulutustani vastaavia työpaikkoja ei ollut tarjolla paikkakunnalla, ensisijaisesti ajatus yrityksen perustamisesta lähti siitä.
5. Lomailen pääsääntöisesti
talvisin ulkomailla, mutta kesällä vapaa-aikaa tulee vietettyä esimerkiksi mökkeillen ja
kotimaassa matkustaen tai ystäviä tavaten.

1. Rakennuspalvelu Joni Pietarinen. Yrityksen toimenkuvaan
kuuluvat rakennustyöt ja rakennuspeltityöt.
2. Puh. 040 754 6181, joni.pietarinen@rpjp.fi
3. Kesäkuun alussa tulee täyteen yhdeksän vuotta.
4. Elämässä pitää olla haasteita ja päätin kokeilla yrittäjyyttä. Sillä tiellä ollaan edelleen!
5. Pidän lomani pääsääntöisesti syksy- ja talvipainotteisesti
koirien kanssa metsässä aikaa
viettäen.

Kangasniemen Yrittäjät netissä:
www.kangasniemenyrittajat.info

Muut hallituksen
jäsenet:
Anja Arkko
Maria Häkkinen
Petri Isotalus
Mari Jalava
Anni Laitinen
Jaana Laitinen
Seppo Lappalainen
Arto Pellinen
Joni Pietarinen
Tiina Puttonen
Nina Reinikainen
Sirpa Sappinen
Ota yhteyttä, mikäli
Sinulla on joku aloite tai
idea hallituksen
käsiteltäväksi!
Voit ottaa yhteyttä myös
nettisivuilta löytyvää
lomaketta käyttäen.

Kangasniemeltä
tontit!
Huom!
Asuntobonus
omakotitalorakentajalle

3.999 €
Tontteja voi tiedustella:
Maankäyttöteknikko
Jouko Romo
puh. 040 5151 736
jouko.romo@kangasniemi.fi
www.kangasniemi.fi

Kangasniemen Yrittäjät ry
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Hautauspalvelu
Sirpa Sappinen
KAIKKI HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT:
• Kotimaiset arkut ja uurnat omasta
varastosta • Kuljetuspalvelut
• Adressit • Muistotilaisuudet
• Ohjelmalehtiset, lehti-ilmoitukset
• Suomen Kivivalmisteen muistokivet

Esa (vas.) ja Hannu Hokkanen ovat toimineet unelma-ammatissaan jo 20 vuotta,
ja intoa riittää vielä ainakin toiseen mokomaan.

Puunkorjuupalveluita
suunnittelusta toteutukseen
Esittelyssä Kangasniemen Vuoden 2014 Yrittäjät,
Esa ja Hannu Hokkanen.
KANGASNIEMEN Yrittäjät ry ja Kangasniemen kunta myönsivät viime vuoden lopussa perinteisesti yhdelle paikalliselle yrittäjälle/yritykselle arvostetun Vuoden Yrittäjäpalkinnon. Vuoden Yrittäjäksi
2014 valittiin laadukasta puunkorjuupalvelua suunnittelusta
toteutukseen asti tarjoava Veljekset Hokkanen. Palkitsemisperusteina mainittiin muun
muassa jatkuva laadun parantaminen ja kehittäminen, tehokkuusajattelu, asiakaslähtöisyys, verkostomainen toiminta sekä toimiminen merkittävänä työllistäjänä. Samalla Esa ja Hannu Hokkaselle
myönnettiin Suomen Yrittäjien
kultaiset ansioristit 20 vuotta
yrittäjinä toimimisesta.
- Hienoltahan se tuntui saada tunnustusta, varsinkin tällä
alalla, jossa työ tapahtuu metsissä eikä tuolla kylällä ihmisten silmien edessä, tuumii Esa
Hokkanen.
Kaksoisveljekset Esa ja Hannu Hokkanen olivat pienestä
pitäen kiinnostuneita koneista, ja peruskoulun jälkeen he
kävivät metsäkoneen kuljettajakoulutuksen Mikkelissä.

Unelma-ammatissa tässä
ollaan.
- Hannu Hokkanen - Unelma-ammatissa tässä
ollaan. Aina lapsina halusimme
koneiden kanssa olla tekemisissä, vaikka metsää perheessä
ei omistettukaan. On hienoa,
kun pääsemme vaikuttamaan
metsäalan kehitykseen, ja tämä

Yrityksen ensimmäinen Ponsse. Kuva vuodelta 1994.
Kuva: Veljekset Hokkanen

huomionosoitus kertoo siitä,
että olemme yrittäjinä onnistuneet ainakin jollain tavalla,
Hannu Hokkanen naurahtaa.
KOULUN jälkeen veljekset
olivat vieraan palveluksessa
kymmenisen vuotta, kunnes
oma yritys perustettiin vuonna 1994.
- Siihen tuli tilaisuus, kun
puunkorjuuala otti harppauksen eteenpäin laman jälkeen.
Aloitimme Esan kanssa kahdestaan yhdellä hakkuukoneella, nyt Veljekset Hokkanen
työllistää 15 henkilöä ja kumppanuusyrittäjät mukaan lukien
viitisenkymmentä, kertoo Hannu Hokkanen.
Omaa kalustoa yrityksellä
on seitsemän hakkuukoneen
verran. Kumppaniyrittäjillä on
7 hakkuukonetta ja 14 ajokonetta, kaksi yrittäjämetsuria,
lisäksi maanmuokkauksessa ja
kannon nostossa on kolme kaivuria sekä Puulan saarikorjuussa lauttakalusto. Veljekset Hokkanen onkin yksi Etelä-Savon
suurimmista yksityisistä met-

Puunkorjuupalvelut
www.veljeksethokkanen.fi

Meillä on hyvät
yhteistyökumppanit, jotka
mahdollistavat
sen, että pystymme tarjoamaan ison työpanoksen.
- Hannu Hokkanen säalan yrittäjistä.
- Meillä on hyvät yhteistyökumppanit, jotka mahdollistavat sen, että pystymme tarjoamaan ison työpanoksen. Investoinnit ovat tällä alalla suuret,
tänäkin vuonna suunnitelmissa on investoida uuteen kalustoon, jonka on aina oltava viimeisen päälle. Luotamme suomalaiseen Ponsseen, Hannu
Hokkanen kertoo.
Kumppanuusyrittäjät olivat
elintärkeitä myös viime kesänä, kun yrityksen toiminta tuplaantui. UPM Metsä valitsi Veljekset Hokkasen avainyrittä-

jäksi Kangasniemi-Toivakkaalueelle, ja samoihin aikoihin
MetsäGroup tarjosi isompaa
kokonaisuutta edellisen yrittäjän lopetettua Pieksämäen alueella. Lisäksi vielä paikallinen
MHY tarjosi lisää sopimusmäärää puunkorjuuseen.
- Me pystyimme tarjoamaan
fyysisen työn lisäksi myös toimihenkilöpanoksen, josta isot
firmat ovat viime aikoina vähentäneet. Tulevaisuudessa aiomme panostaa toimihenkilöpuoleen vielä lisää. Osaavan
työvoiman saaminen on aina
haaste ja ilman hyviä ja luotettavia kumppaniyrittäjiä emme
olisi uskaltaneet noin isoa urakointimäärän kasvua ottaa, Esa
Hokkanen kiittelee.
KEVÄÄN kelirikkoaika on
Veljekset Hokkasille vuoden
hiljaisinta aikaa, jolloin yrittäjät ehtivät loman pitoon. Kesällä luvassa on muun muassa
saaripuun korjuuta koko Puulan alueella.
- Metsää Suomessa riittää,
joten ei tällä alalla hommat lopu. Aiomme jatkaa ainakin toiset 20 vuotta vielä. Metsäyhtiöt
haluavat kehittyviä yrityksiä joten epäröintiin ei ole varaa, veljekset toteavat.
Esa ja Hannu Hokkanen toivovat nuorten pysyvän kiinnostuneina metsäalasta tulevaisuudessakin. He ovat tyytyväisiä siitä, että nuoria on paljon
alaa opiskelemassa.
- Haluamme tehdä yrityksestämme työpaikkana houkuttelevan esimerkiksi hyvän
kaluston kautta, jotta nuoret
kiinnostuisivat. Ja ehkäpä heistä joskus tulevaisuudessa tulisi myös yrittäjiä, vihjaa Hannu
Hokkanen.

Käy tykkäämässä!
f

Kangasniemen Yrittäjät
löydät myös Facebookista!

Yhteydenotot: Sirpa Sappinen
Koivukuja 2, Kangasniemi • Puh. 0400 573 045
sirpa.sappinen@pitopalvelu.inet.ﬁ
www.janetti.ﬁ/sirpa
Puh. 040 7546 181,
joni.pietarinen@rpjp.fi,
www.rpjp.fi

f

RAKENNUS- JA PELTITÖIDEN
AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI!

Ota yhteyttä!

Tilavia paritaloja Simolan alueelle!
Lue lisää nettisivuiltamme!
RPJP KIERRÄTTÄÄ:

Ovia, ikkunoita, pieniä eriä monenlaisia
rakennusmateriaaleja jopa maksutta,
kysy lisätietoja!

JONI PIETARINEN
ETELÄ-SAVON
VUODEN
NUORI YRITTÄJÄ
2014!

Kesä tulee, nurmikko kasvaa!

MEILTÄ LAADUKKAAT
RUOHONLEIKKURIT!

Te rvet ulo a
tu tust um aa n
va lik oim aa n!

KANGASNIEMI | puh. 010 768 5080 | www.agrimarket.fi
Avoinna ark. 8-17, la 8-13
Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min kaikista liittymistä.

si!
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Suo
C-osake 2.250 €
Terassilla C-oikeudet, kahvilatuotteita,
pikkupurtavaa ja keittolounasta
Golfkurssit ja ryhmille golfesittelyt

Syvälahdentie 20
Kangasniemi
www.puulagolf.ﬁ

caddiemaster@puulagolf.ﬁ

040 596 9257 f
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KEVÄÄN SUPERTARJOUKSET!
KAREL VERYTTELYPUKU

19,90

Raj. erä

(ovh. 64,90)

Relate
TEKNINEN T-PAITA

INSERA CINDY/
ELIMINATOR
16” LASTENPYÖRÄ

Kangasniemen ensimmäisen
Vuoden Nuoren Yrittäjän haastattelu

Valinta Vuoden
Nuoreksi Yrittäjäksi tuntuu oikein mukavalta
ja aika yllättävältäkin.
- Mikko Neuvonen - Valinta Vuoden Nuoreksi
Yrittäjäksi tuntuu oikein mukavalta ja aika yllättävältäkin.
Isän pyynnöstä lähdin aikoinani yritykseen mukaan, mieluisa juttu oli minulle kun pyydettiin, Neuvonen kertoo.
32-vuotias Neuvonen on alkuperäiseltä ammatiltaan kokki. Hän on toiminut lvi-töiden
parissa nyt kymmenen vuotta käytyään ensin alan koulutuksen. Työt olivat kuitenkin tuttuja jo pienestä pitä-

URPO ja Mikko Neuvonen
ovat yrityksessä tasavertaisia
kumppaneita, eikä varsinaista
sukupolvenvaihdosta ole vielä näkyvissä. Vuoden Nuorella Yrittäjällä ei ole valittamista isänsä kanssa työskentelystä.
- Mukavasti meillä on mennyt. Isä hoitaa enemmän tarjouslaskenta- ja urakointipuolta, minä taloutta, myyntiä, laskutusta ja tavaranhankintaa.
Lisäksi neljä vuotta sitten ostimme Keskustieltä tilat ja avasimme tämän myymälän. Se
on varmaan suurin muutos firmassa joka minun aikanani on
tapahtunut, varastokin muutti
minun autotallistani näihin tiloihin. Töissä vastuuta on tullut
pikkuhiljaa ajan kuluessa lisää
ja nyt sitä on jo ihan mukavasti.
Lvi Neuvonen toteuttaa

kaikkia lvi-alan töitä uudisja saneerauskohteissa. Yritys
työllistää kaikkiaan seitsemän
henkilöä. Syksyllä myös Mikon
Johanna-vaimo liittyi tiimiin,
työskennellen neljänä päivänä viikossa apuna paperinpyörityksessä ja myymälässä. Lisäksi Johanna tekee sisustussuunnittelua.
SUUREMPIA laajennus-tai
muutossuunnitelmia yrityksen
toimintaan ei tällä hetkellä ole.

Jatkuvasti pyrin kehittämään
toimintaa ja
kaikenlaisia visioita tietysti
on.
- Mikko Neuvonen - Jatkuvasti pyrin kehittämään toimintaa ja kaikenlaisia
visioita tietysti on, saa nähdä
sitten miten käy, nyt mennään
näillä. Itseänikin olen pyrkinyt kouluttamaan ja pysymään
asioissa ajan tasalla, Neuvonen
kertoo.
Varsinaista kesälomaa Vuoden Nuorella Yrittäjällä ei ole
suunnitelmissa, joitakin piden-

TULOSTINVÄRIT

Puulan Putki

Mikko Neuvonen siirtyi
kokkauksesta LVI-alalle
en ja kesätöiden kautta. Mikko
muutti takaisin Kangasniemelle Jyväskylästä vuonna 2009
Johanna-vaimonsa kanssa. Pariskunnalla on kaksi lasta, 4-vuotias Veeti ja 3-vuotias Viivi.
- Vapaa-aika vierähtää suurimmaksi osaksi perheen parissa, ja syksyisin hirvimetsällä. Aikaisempi ammatti kokkaus on siirtynyt myös harrastukseksi, Neuvonen naurahtaa.

Tarjoukset voimassa
23.5.2015 saakka.

Asematie 6, 0400 844 823

Mikko Neuvonen on työskennellyt perheyrityksessä vuodesta 2005, yrittäjänä vuodesta 2008.
Johanna-vaimo liittyi joukkoon viime syksynä.

KANGASNIEMEN Yrittäjät ry:n hallitus valitsi keväällä 2015 ensimmäistä kertaa
Kangasniemen Vuoden Nuoren Yrittäjän. Kunnianosoituksen kohteeksi valikoitui Lvityöt Neuvosen Mikko Neuvonen, joka lähti mukaan yrittäjäksi isänsä Urpo Neuvosen
perustamaan perheyritykseen
vuonna 2008.

TOIMISTOTARVIKKEET

Kangasniemen
Vuoden
Nuori Yrittäjä
2015!

PASSIKUVAT

HETI

DIGIKUVAT

Toritie 2, Kangasniemi | puulasport.ﬁ

49,1
f
HÄÄ-, LAPSIYM. KUVAT

9,90
(ovh. 24,90)

nettyjä viikonloppuja lukuunottamatta. Kesä ja syksy ovat
Lvi Neuvosen kiireisintä aikaa.
- Viikonloput pyrin pitämään vapaata vuoden ympäri
ja pääsääntöisesti illat. Talvella ehtii sitten ehkä pidemmän
loman pitoon, Mikko Neuvonen kertoo.

Kangasniemen
Vuoden Nuori
Yrittäjä
Kangasniemen Yrittäjien
hallitus päätti tänä keväänä palkita Vuoden Yrittäjän
lisäksi ensimmäistä kertaa
myös Kangasniemen Vuoden Nuoren Yrittäjän. Palkitsemisella haluttiin tuoda näkyvyyttä paikkakunnan nuorille yrittäjille ja
osoittaa arvostusta heidän
toiminnalleen. Kangasniemeläinen nuori yrittäjyys
on saanut kiitosta aiemminkin, kun Joni Pietarinen valittiin Etelä-Savon
Vuoden Nuoreksi Yrittäjäksi Kangasniemen Yrittäjien
esityksestä keväällä 2014.
Kangasniemen Vuoden
Nuori Yrittäjä Mikko Neuvonen vastaanottaa palkintonsa tämän lauantain Kesän avaus-tapahtumassa.
hehkuvahokka.ﬁ

f

Elina Vettenranta
ja Janne Maarala

a
Vapa !
y
pääs

Puulan Iltasoitto Martta-luodolla
4.7.2015 klo 20
t
Lipu
Puulan laineilla-konsertti 15 €
Kangasniemi-salissa 5.7.2015 klo 18.30

Meiltä kaikki lvi-alan työt
uudis- ja saneerauskohteisiin.
+ maalämpöjärjestelmät
+ puu-, hake- ja pellettilämmitykset
+ syöpymättömät komposiitti- ja hst-putkistot
+ tarvikemyynti
Keskustie 18, 51200 KANGASNIEMI
Puh. 040 0151 693, 050 4117 164

www.lvineuvonen.com
Pitopalvelu

Tilaa nyt herkulliset ruoat ja
leivonnaiset kesän juhliin!
TILAUKSET: Puh. (015) 431 404, 040 578 1587,
040 758 1771, pitopalveluambrosia.fi

f

HelaRock

Liput 8 €

GASTRO PUBISSA 15.5., OVET AUKI KLO 20
Kings Of Sweden | Embrace The Abandoned | The Chaos

Kangasniemen XXXIII

Musiikkiviikot
17.–26.7.2015

OHJELMASSA mm:
Jyväskylä Sinfonia, Tuuli Takala, Mikko Franck,
Kangasniemen laulukilpailu, Taina Elg,
Mari Palo, Tuula Hällström, Anu Ontronen,
Erica Back, Hans-Otto Ehrström,
Jenni Vartiainen,
Satu Sopanen ja
LIPUT:
lippu.fi tai
Tuttiorkesteri ym.
040 596 4692
TERVETULOA!
www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi
info@kangasniemenmusiikkiviikot.fi
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Varakonemies jyrsii
kinkkisetkin kannot

Upeat lahjat kevään ja kesän juhliin!

LaitAxin palvelutarjonta monipuolistui yrityskaupan myötä.

RANNEKORU

140 €
Nämä ja
satoja muita
lahjaideoita!
Tervetuloa ostoksille!

KAULAKORU

135 €

PUULAN OPTIIKKA JA KELLO
Otto Mannisen tie 1-3, Kangasniemi
www.optiplusoptikko.ﬁ • Avoinna ma-pe 10-17

Varakonemiehen kantojen jyrsintätehtävät ovat pitäneet Akseli Laitisen kiireisenä lumien
sulettua ja näyttävästi teipattuun pakettiautoon on kertynyt runsaasti kilometrejä.

Kantojyrsin soveltuu myös pienille pihoille ja ahtaisiin
paikkoihin. KUVA: VARAKONEMIES.FI
hen työtehtävä on jyrsiä asiakkaan tontilta viidestä kymmeneen kantoa. Kantojyrsintä so-

veltuu erityisen hyvin paikkoihin, minne on hankalaa päästä
kaivinkoneella ja missä halu-

Viime vuonna Kangasniemen Parhaan Asiakaspalvelijan
tittelin veivät samalla äänimäärällä Jaakko Pietarinen,
Tiina Puttonen ja Mika Pynnönen.
Vuoden 2015 Parasta Asiakaspalvelijaa voit äänestää
mm. osoitteessa www.kangasniemenyrittajat.info!

Avoinna joka päivä!

Poikkea kahvilla
tai nouda herkulliset
leivonnaiset mukaan!

145 €

RIIPUS

Mikkelintie 21, Kangasniemi
Puh. 040 505 0041
www.reissupannu.fi

PS. Kesän ajan palvelemme myös hyväntuulisessa
TORIKAHVILA RANTAPANNUSSA!

Vuoden 2015 Paras asiakaspalvelija-äänestys käynnistyy
Kesän avaustapahtumassa, netin kautta voit äänestää jo nyt.
Äänestysaika päättyy elokuun
lopussa ja voittaja julistetaan
10.9.2015. Palkintonsa voittaja
saa Yrittäjien syyskokouksessa
marraskuussa.
Parasta asiakaspalvelijaa voi
äänestää yrityksistä saatavilla
lomakkeilla sekä netissä osoitteessa www.kangasniemenyrittajat.info. Kaikkien äänestäjien
kesken arvotaan 50 euron lahjakortti vapaavalintaiseen paikalliseen yritykseen.

KANTOJEN JYRSINTÄÄ

Akseli Laitinen
050 339 7177

VAPAA PÄÄSY!
Hauska harrastefutisturnaus urheilukeskuksessa!

taan säästää pihaa.
– Jyrsinnästä jää jäljelle
vain monttu. Kanto murskaantuu kutteriksi, jonka asiakas voi
käyttää vaikka pensaiden juurelle katteeksi, Laitinen kertoo.
Kantojyrsintäpalveluja käytetään myös myrskytuhojen
korjauksessa.
– Koneella pystyy jyrsimään
koko juurimättään alas, Laitinen toteaa.
Varakonemiehen tarjontaan kuuluvat myös paketit, joihin sisältyvät puiden kaadot,
polttopuiden teko sekä kantojen jyrsintä. Laitinen itse hoitaa jyrsinnän ja muut tehtävät sujuvat yhteistyökumppanin toimesta.
Vuodesta 2011 toiminnassa
olleen Varakonemiehen asiakkaita löytyy kaikilta sektoreilta: muun muassa yksityistalouksia, asunto-osakeyhtiöitä,
kuntia, kaupunkeja, seurakuntia, golfkenttiä ja tieosuuskuntia. Tehtävät vaihtelevat yksittäisten kantojen jyrsinnästä laajempiin piha- tai puistoalueisiin.

Kuka on Kangasniemen
Paras asiakaspalvelija 2015?
Kesällä 2014 Kangasniemen
Yrittäjät ry päätti herättää henkiin muutamia vuosia sitten viimeksi järjestetyn Kangasniemen paras asiakaspalvelija -äänestyksen.
Kisan myötä yrittäjäyhdistys toivoi kaikkien työssään
asiakkaita kohtaavien panostavan entistäkin enemmän hyvään palveluun. Vuoden 2014
tittelin voitti samalla äänimäärällä kolme asiakaspalvelijaa:
Veikon Koneen Jaakko Pietarinen, R-kioskin Tiina Puttonen ja Shell Kangasniemen
Mika Pynnönen.

70 €

295 €

pe-la 3.-4.7.2015

VARAKONEMIEHEN asiakkaat ovat tähän saakka löytyneet Kangasniemen ulkopuolelta ja yrityksen toiminta-alueena on koko Suomi.
– Kangasniemellä on ollut tähän mennessä muutamia
keikkoja. Asiakastöitä on ollut
Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Eniten töitä tulee Espoo-Vantaa-Helsinki -alueelta ja Lahden seudulta, Laitinen kertoo.
Tyypillisin Varakonemie-

KORVAKORUT

KAULAKORU

PUULA-CUPPI

LAITAX-yrityksensä vuonna
2013 perustanut Akseli Laitinen laajensi palvelutarjontaansa ostamalla alkuvuodesta
Varakonemies-nimisen yrityksen liiketoiminnan. Kantojen
jyrsintää tarjoavan Varakonemiehen pääpaikka oli aiemmin
Nuoramoinen ja se toimi laajalla alueella eteläisessä Suomessa. Kaupan mukana Laitinen sai järeän kantojyrsimen
ja paljon valmista asiakaskuntaa. Varakonemiehen Laitinen
rekisteröi LaitAxin aputoiminimeksi.
LaitAx on yhden miehen yritys, jonka toimenkuvaan kuuluvat erilaiset rakennus- ja saneeraustyöt sekä kiinteistönhuoltotehtävät. Suurin osa töistä on
tullut yhteistyökumppaniyritysten kautta.
– Olen tehnyt kattotöitä Pelhanelle, putkitöitä PTA-Putkelle ja porrasasennuksia Hovinikkareille. Kangasniemen
Kiinteistöpalvelulle olen tehnyt lumiaurauksia ja muita konetöitä, Akseli Laitinen kertoo
esimerkkejä.
Yksityishenkilöille Laitinen
on tehnyt esimerkiksi keittiöremontteja. LaitAxin työt ovat
vieneet miehen ajan vuoden ensimmäisinä kuukausina, mutta
lumien sulettua kantojen jyrsinnän kysyntä on käynnistynyt
ja Laitiselle on kertynyt roppakaupalla kilometrejä yrityksen
huomiota herättävästi teipatun
mustan pakettiauton ratissa.

TERVETULOA!

Koko perheen suosikki!

Maitolaituri
2015

Maalaishenkinen kesätapahtuma
la 18.7. klo 12-16 Syvälahden lavalla
Lue lisätiedot tapahtumistamme:
www.myrakka.com tai Facebook-sivuiltamme!
Tiedustelut, myyntipistevaraukset:
Myräkkä ry, puh. 044 333 3318, info@myrakka.com

Herran huone
Kantaesitys
Käsikirjoitus ja ohjaus

Reijo Paukku

kirkko ja teatteri kohtaavat
elävän historian merkeissä

Esitykset Kangasniemen kirkossa:
su 5.7. klo 15 | ma 6.7. klo 19
ti 7.7. klo 19 | ke 8.7. klo 19 | to 9.7. klo 19
Tied. ja varaukset: 0400 726 455, sirkka.ravolainen@luukku.com
kangasniemenseurakunta.fi | ilonateatteri.com
VAPAA PÄÄSY! Käsiohjelma 5 €
Yhteistyössä: Kangasniemen Ev. Lut. seurakunta ja Teatteri ILONA

Veneristeilyt
Puulalla
0400 570 557 | www.puulatours.ﬁ |

Yrittäjä! Varaa veneristeily asiakkaallesi,
työporukalle tai perheellesi!
Myös Säkkisalon kämppä ja sauna ovat varattavissa

Kauniit ja
KUKKA ja LAHJA
nnat
o
id
s
t
e
is
ll
ö
yksil
olla!
ammattitaid
Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi
Puh. / Fax 015-432 070
www.kukkaelisa.fi
AVOINNA: ma 9-17, ti suljettu,
ke-pe 9-17, la 9-14, su 10-14

f

Satamatie 6, puh. 0400 187 811
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Kouluttautuminen työn ohessa on
mahdollista monella eri tavalla
Yrittäjien opiskelu on joustavaa ja käytännönläheistä
YRITTÄJÄNÄ toimivalla henkilöllä on monenlaisia
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja itsensä kouluttamiseen työn
ohessa. Esimerkiksi Etelä-Savon ammattiopistossa (Esedu)
on valittavana lähes 80 ammatillista perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa, joiden
suorittamista ohjaavat osaavat
opettajat.
Kangasniemeläisen Koirahoitola Janeterin vetäjä Janet
Tervashonka suoritti Kainuun ammattiopistossa eläintenhoitajan tutkinnon, jonka
kylkiäisenä tuli myös eläinhoitolan pitäjän tutkinto. Tervashonka valmistui näyttökokeen
kautta keväällä 2015.
- Tutkinto suoritettiin näyttötutkintona ilman lähiopintoja, ja siihen kuului aika paljon
kirjoitustöitä. Innostuin opiskeluajatuksesta viime vuonna,
ja hain eläinkouluttajan tutkintoon. Opettaja sitten suositteli, että teen pohjalle eläintenhoitajan tutkinnon, koska
molemmissa on aika paljon samoja osa-alueita, Tervashonka kertoo.

kouluttajan toimesta.

Olen nyt paljon
itsevarmempi
markkinoimaan
palveluita.
- Janet Tervashonka -

Janet Tervashonka suoritti juuri eläintenhoitajan tutkinnon, ja opinnot jatkuvat
eläinkouluttajaksi. Kuvassa turkinhoitoa saamassa Elvis-snautseri.

JANET Tervashongalla tulee
ensi vuonna 30 vuotta yrittäjän tietä täyteen. Aiemmin hän
on suorittanut muun muassa
koirahierojaopinnot ja trimmaajan koulutuksen. Innostus
eläinkouluttajaksi opiskelusta
lähti suositun Kirsukerhon vetämisestä.

Kangasniemeltä puuttuu kaupallinen koirien
kouluttaja.
- Janet Tervashonka - Lisäksi Kangasniemeltä
puuttuu kaupallinen koirien
kouluttaja. Tulen suorittamaan
eläinkouluttajan tutkinnon
myöskin Kainuun ammattiopistossa ja siihen tulee kuulumaan lähiopintojakin. Eläinlajeiksi tutkintoon valitsin koiran
ja kissan, kertoo Tervashonka.
Tervashonka kertoo opiskelun vieneen ehkä yllättävänkin
paljon aikaa yritystoiminnal-

Merja Salomaa on merkonomiopintojensa puolivälissä. Uutena palveluna Hiuskulmassa on
saatavilla hiustenpidennyksiä ja -tuuhennuksia.
ta. Jo tutkintoon tarvittavien
aineistojen keräys kesti seitsemän kuukautta.
- Vaikka aluksi tuntuikin
vähän hankalalta, oli kuitenkin kiva tavallaan ”matkailla” omassa yrityksessä ja ottaa

asioita selville. Piti olla käsitys
siitä, miten toimisin erilaisissa tilanteissa ja yritykselle piti
tehdä esimerkiksi turvallisuussuunnitelmat. Vaikka kaikki etukäteisvalmistelut oli tehty hyvin, oli näyttötutkinto elä-

mäni jännittävin päivä, Tervashonka naurahtaa.
Tervashonka kokee tutkintonsa hyödyttävän häntä yrittäjänä monella tavalla. Toiminta on nyt virallisesti hyväksyttyä kokeneen ja paljon nähneen

Opiskelu on mainio tapa verkostoitua
OMAN työn ohessa tapahtuva
opiskelu on joustavaa ja käytännönläheistä, ja kaiken perustana on henkilökohtainen
suunnitelma, joka ottaa huomioon aiemman osaamisen.
- Tutkintoon valmistavassa
koulutuksessa oppimistapoina on lähiopintojen lisäksi oppimistehtävät, verkko-opinnot
ja työssäoppiminen, ja joustavuus tekee opiskelun myös
yrittäjälle mahdolliseksi, kertoo Etelä-Savon ammattiopis-

ton yritysasiamies Teija Pylkkänen.
Jos opiskelu kiinnostaa, yrittäjä tai työnanantaja voi olla
yhteydessä yritysasiamieheen,
joka ohjaa eteenpäin. Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi Esedu järjestää runsaasti
erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia, jotka voidaan räätälöidä yrityksen kanssa sopiviksi. Tarjolla on myös eri ammattialojen edellyttämiä korttikoulutuksia ja osaamistestejä.

KOIRIEN
TRIMMAUSTA

ammattitaidolla ja hellyydellä





Nyppimistyöt ja turkin leikkaaminen
Kynsien leikkaaminen
Korvien ja tassujen siistiminen
Takkujen ja pohjavillan poisto ym.

Myös muut
palvelut:
• Koirahoitola
• Koirahierontaa
• Tunnistusmerkintä
Yhteydenottosi on
tervetullut ja autan
mielelläni pienissäkin
asioissa!

Koirahoitola Janeter, Kangasniemi / Janet Tervashonka
0400 901 921, janet.tervashonka@outlook.com, www.janeter.fi

- Tällä hetkellä on paljon
paikkoja oppisopimuksena
suoritettavaan perustutkintokoulutukseen. Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen tapa osaamisen kehittämiseen, ja Esedun Oppisopimuspalvelut auttavat opiskelun
suunnittelussa ja käynnistämisessä, Pylkkänen muistuttaa.
Yrittäjän ammattitutkinto
on suosittu yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien keskuudessa. Se soveltuu myös si-

•
•
•
•
•

vutoimisille yrittäjille ja maatalousyrittäjille, ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi omistajanvaihdostilanteissa.
- Opiskelu on mainio tapa
verkostoitua muiden yrittäjien
kanssa. Meillä on vuosittain jopa 6500 aikuisopiskelijaa, joista iso osa on työssäkäyviä henkilöitä. Yritykset voivat kouluttaa henkilöstöään myös yhteishankintarahoituksella, jolloin
tuki koulutukseen tulee ELYkeskuksen kautta, Pylkkänen
kertoo.

maanrakennustyöt
sorat
kalliomurskeet
kuljetukset
pihasuunnittelut

- Olen nyt itsevarmempi
markkinoimaan palveluita. Jotenkin tuntuu myös siltä, että
asiakkaat ehkä ottavat toiminnan vakavammin, koirahoitolan pitäminen on saatettu kokea vähän sellaiseksi tyttöjen
puuhaksi eikä oikeastaan yritystoiminnaksi. Nyt uskotaan,
että se on ihan oikea ammatti.
Koirahoitola Janeterissa on
parhaillaan menossa remontti, jossa häkkejä uusitaan ja tiloihin tulee oma keittiö. Ulkotarhat uusittiin kaksi vuotta sitten. Janeterin toimintaan kuuluu koirien hoidon lisäksi myös
löytöeläinpalvelu, josta yrityksellä on Kangasniemen kunnan
kanssa sopimus.
PARTU RI-K AMPAAMO
Hiuskulman Merja Salomaa
aloitti vuosi sitten helmikuussa
merkonomiopinnot Jyväskylän
Aikuisopistolla. Kyseessä on
uusi liiketalouden perustutkinto hiusyrittäjille, josta ensimmäiset opiskelijat valmistuivat
viime vuonna. Salomaa itse valmistuu helmikuussa 2016.
- Koulupäivä on kerran
kuussa, sitten on etätehtäviä
ja näyttökokeet jokaisesta osaalueesta, Salomaa kertoo.
Merkonomin perustutkintoon valmistava koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, ja sen tarkoituksena
on parantaa hiusyrittäjien liiketaloudellista osaamista, kuten talouden suunnittelua ja
budjetointia. Merja Salomaan
mentorina opinnoissa toimii
kirjanpitäjä Irmeli Heiskanen.
Mentorin kanssa toteutetaan
arviointikeskustelut kolmesti
vuodessa, ja hän myös auttaa
tarvittaessa tehtävissä.
- Olen suorittanut neljä kuudesta vaaditusta näyttökokeesta. Kanssaopiskelijat ovat kaikenikäisiä ja paljon kuulee eri-

laisia tarinoita elävästä elämästä. Olemmekin miettineet, että
meille pitäisi keksiä vielä lisäkoulutusta kun opiskelu on ollut niin mukavaa, Salomaa naurahtaa.
Jyväskylän Aikuisopiston ja
Faros Groupin järjestämä koulutus sisältää myös tietotekniikan, yrittäjyyden, markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun opintoja. Opintoihin kuluva
aika riippuu Salomaan mukaan
opiskeltavasta aihealueesta.
- Itselle uusia asioita hautoo
tietysti kauemmin, ja pohjatöitä kuten budjetin laskemista on
tehtävä. Enemmän on ehkä ollut raskasta fyysisesti, kun jaloillaan olemaan tottunut ihminen joutuu istumaan päivän
paikallaan ja tuijottamaan tietokoneen ruutua.
Hiuskulman asiakkaat ovat
kovasti kannustaneet Salomaata opiskeluissa, tosin hieman
kantaen huolta, että luottokampaaja saattaisi olla vaihtamassa
alaa. Tämä ei kuitenkaan suunnitelmissa ole, sillä Salomaan
mukaan hänen oma ammattinsa on edelleen erittäin mukava.

Kutsun opintoja
nimellä dementiantorjuntayritys ykkönen.
- Merja Salomaa -

- Kutsun opintoja nimellä
dementiantorjuntayritys ykkönen. Tavallaan takaraivossa on
aina kummitellut ajatus opiskelusta ja itsensä kehittämisestä. Yritystäkin opinnot hyödyttävät esimerkiksi siten, että
tulee teoriapohjaa tuotteiden
ja palveluiden hinnoitteluun,
jotka ovat tähän saakka menneet aika mutupohjalta. Myös
työnteon tehokkuutta on pitänyt miettiä vertaamalla rahantuloa työpaikalla vietettyyn aikaan, Salomaa kuvailee.
Merja Salomaa on alunperin koulutukseltaan parturikampaaja YO. Hän on toiminut hiusalalla yrittäjänä 16 vuoden ajan.

Koulutuksiin
voi saada tukea
kunnalta
Kangasniemeläinen yritys voi
saada tukea liiketoiminnan
kehittämiseen ja kouluttautumiseen, tai vaihtoehtoisesti asiantuntija- ja konsultointipalveluiden hankintaan tai
kouluttautumiseen.
Tuki on 50 % koulutustilaisuuden kurssimaksuista tai
asiantuntijapalveluista. Sitä
myönnetään yhteen koulutus-

tilaisuuteen tai asiantuntijapalveluun/yritys/vuosi ja tuen vuosittainen maksimimäärä yhdelle yritykselle on 500 €.
Lisätietoja hakemisesta ja
tuen ehdoista saa Kangasniemen kunnan elinkeinoasiamieheltä Jukka Siikoselta,
puh. 0400 651 301, jukka.siikonen@kangasniemi.fi.

Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen
PERINTEINEN HIERONTA • MOBILISOIVA HIERONTA
• HERMORATAHIERONTA • VYÖHYKETERAPIA

Puh. 0400 485 360
klemolajukka@luukku.com

Puh. 040 713 3120 • Käyntiosoite: Levälahdentie 19
www.kuntohoitaja.ﬁ
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Luontokokouksissa on katto
korkealla ja seinät kaukana

Heli Kuurne, Timo Jääskeläinen ja Anni Laitinen virittelevät uraa uurtavaa liiketoimintaa.
TOIVOLAN Mökki- ja Luontopalvelut sekä AL-Fitness
yhdistivät voimansa ja ovat
aloittamassa aivan uudenlaista liiketoimintaa järjestämällä kokouksia luonnon helmassa. Tässä muodossa toteutettu konsepti on ensimmäinen
Suomessa.
Toivolan Mökki- ja Luontopalvelua luotsaavat Heli
Kuurne ja Timo Jääskeläinen. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluvat remontointityöt,
kotipalvelu sekä monenlaiset luontoon ja kädentaitoihin
liittyvät ohjelma- ja elämyspalvelut.
AL-Fitness on Anni Laitisen yritys. Laitinen on lisenssikoulutettu hyvinvoinnin ammattilainen joka tarjoaa asiakkailleen muun muassa personal trainerin palveluita, ravinto- ja ryhmäliikuntaohjausta
sekä hyvinvointiluentoja.
Kolmikko päätyi yhteistyöhön tutustuttuaan Elämyslomaverkosto-hankkeessa, jonka tiimoilta alettiin suunnitella
nyt toteutusvaiheeseen edennyttä Luontokokousten konseptia. Toivolapalveluiden ja
AL-Fitnessin lisäksi Luontokokousten taustalla toimii alihankkijan roolissa eräkokki
Tapio Korhonen, joka pääsääntöisesti vastaa kokousruokien tuottamisesta. Myös paikallisten yritysten palveluja
käytetään tarpeen mukaan toiminnan eri osa-alueilla.
– Verkostomme on avoin,
joten jos joku keksii Luontokokousten teemaan sopivia juttuja, tervetuloa mukaan, Heli

Earthing(TM)
-tuotteiden
ja GetGrounded
Footwear(TM)-sandaalien
maahantuonti
ja jälleenmyynti.

f
www.tiedonportaat.fi
puh 040 7412328

MAINOSTOIMISTO

www-sivustot
graafiset palvelut ja
painotuotteet
lehdet ja julkaisut ym.
Otto Mannisen tie 8
Puh. 040 507 2713
jaana.laitinen@janetti.fi
www.janetti.fi

Kuurne toivottaa.
Kokoukset järjestetään Toivolan Mökki- ja Luontopalvelun Kutemajärvellä sijaitsevan toimipisteen ympäristössä. Miljöö on upea ja ympäröivä luonto todella monimuotoinen. Maalaistunnelma iskee
vastaan heti autosta ulos noustessa: komea maatiaiskissa tulee tervehtimään vierasta ystävällisesti jalkaa puskemalla,
tarhassa kotkottaa pieni kanalauma kukkonsa kera ja pihapiirissä laiduntaa lauma kesyjä
suomenlampaita. Lintujen keväinen laulukuoro säestää tunnelmaa moniäänisesti.
LUONTOKOKOUSTEN
kantava ajatus on yhdistää kokous ja hyvinvointi yhdeksi,
ryhmän yhteishenkeä nostattavaksi palveluksi. Kaikki toimin-

Luontokokouksissa aivotyöskentely voi ohjautua aivan
uudenlaisille
urille.
- Heli Kuurne ta tapahtuu ulkona.
– Luontoympäristössä aivotyöskentely voi ohjautua aivan
uudenlaisille urille. Meillä on
Suomen laajimmat kokoustilat, seinät ovat kaukana ja katto korkealla, Heli Kuurne naurahtaa.
Ympärivuotisesti tarjottavat kokouspaketit ovat räätä-

Heli Kuurne, Timo Jääskeläinen ja Anni Laitinen järjestävät luontokokouksia monenlaisissa ympäristöissä,
vaikkapa lammaslaitumella.
löitävissä joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan pelkästä kokouksesta ohjelmalla ja
herkullisella eräruoalla höystettyyn kokonaisuuteen. Luontokokouksen kesto vaihtelee
muutamasta tunnista yön yli
kestävään elämykseen. Täyden
palvelun pakettiin voi yhdistää
myös kuljetukset.
KOKOUSTEN tiloina toimii
yhdeksän erilaista luontoympäristöä: puutarha, lammas-

Helli itseäsi herkullisella ruoalla!

tarha, hippiäisen valtakunta
eli kuusimetsä, suo, kallioilla
sijaitseva mystinen hiidenkivi,
kota, rantalaavu sekä Hiidenvuoren Pirunkammari jonne
matkataan meloen. Asiakkaat
voivat kiertää vaikka kaikki kokouspaikat ja tilata siirtymäosuuksille AL-Fitnessin järjestämiä liikunnallisia ohjelmanumeroita.
– Liikuntaohjelmassa sovelletaan apuvälineinä luonnonmateriaaleja, esimerkiksi kep-

pejä ja kiviä, mitään välineurheilua se ei ole, Anni Laitinen
valottaa.
Pakettiin voidaan sisällyttää myös esimerkiksi kädentaitoja, ravitsemustietoutta tai
yrtti- ja sienineuvontaa. Ohjelmatarjonta elää vuodenaikojen mukaan, talvisaikaan pakettiin voi ympätä vaikkapa lumikenkäilyä.
EKOLOGISESTI ja luontoa kunnioittaen toteutettavat

Luontokokoukset soveltuvat
myös esimerkiksi TYKY-päiviin tai järjestöjen sekä erityisryhmien tilaisuuksiin.
Kolmikko markkinoi palveluaan jo aktiivisesti ja se on herättänyt mukavasti kiinnostusta. Toukokuun lopussa järjestetään pilottipäivä, jonka aikana
Mikkelistä saapuva testiryhmä
testaa Luontokokous-palveluja
ja antaa niistä palautetta. Sen
tiimoilta saadaan vielä viimeisetkin yksityiskohdat hiottua

Tullan palvelevat perheyritykset
Luonnon puolesta, yhteistyöllä!
Lue lisää osoitteesta tulla.fi.

Veneilijät huom!
Venelaiturimme
on uusittu!
• Maittava lounas noutopöydästä
joka päivä!
• A lá carte • Pizzat
• Hampurilaiset
• Suolaiset ja makeat kahvileivät

Kiviniementie 2, puh. (015) 431 683
Avoinna ark. klo 6-22, la 7-22, su 8-22

Keittiönovet Sinulle valmistaa

Lemmenkallio

Viihtyisät vuokramökit
järven rannalla!

Kuljetukset
ja nosturityöt

Tullan tilalla on tarjottu mökkimajoitusta jo 40
vuoden ajan, vuokrattavissa on kaksi viihtyisää
mökkiä. Lemmenkallio on hyvin varusteltu
huvila jopa 10 henkilölle.
Munaniemi on viihtyisä piilopirtti
pienemmälle porukalle.

• Hirsimökkien kuljetus
• Nosturityöt (esim. kattotuolien nostot)
• Koneiden kuljetus
• Muut kuljetukset - kysy lisätietoja!

Tullan tila, Tiiholantie 545, 51200 Kangasniemi
Varaukset: Matti Tulla, puh. 0400 655 692,
matti.tulla@tulla.ﬁ • www.rockandlake.com

Tulla Ky, Sepäntie 10, Kangasniemi
Puh. 0400 655 692
tulla@tulla.ﬁ

Täyden palvelun ympäristötalo:

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan.

LAPASKANKAAN
JÄTEASEMA

Vastaanottoajat:
ti klo 8-12, pe klo 13-17,
2.5.-30.9. myös la 8-12

YRITTÄJÄ!
Tule mukaan
Kangasniemen
Yrittäjät ry:n
toimintaan,

liity
jäseneksi!

Jäsenyys tuo paljon
etuja tullessaan!
Lisätietoja: www.
kangasniemenyrittajat.info

Ovimallit näet osoitteesta: www.hahle.fi

en
Katso jätteid
t
lajitteluohjee
netistä!

Sepäntie 10, Kangasniemi
Ota yhteyttä:
0400 655 692 (Matti Tulla),
0400 678 243 (toimisto)

tulla.fi

www.
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Mukana Kesän
avauksessa:
AP-Systems

Toimistotarvikkeet, valokuvaustuotteet ja -palvelut

Hiliman Puoti

Herkut Hilimasta! Esitteiden
jakoa

Hokan seudun
kyläyhdistys ry

Hokan kylän tapahtumat ja
palvelut

ngasniem
a
en
K

Kesän avaus
Rantatorilla la 16.5. klo 9-13
Tapahtuma alkaa klo 9. Ohjelmasetit alkavat klo 10 ja 12.
Kuulutukset Paula Pylvänäinen. Musiikista vastaa Kenno.

äsy!
Vapaa pä !
a
Tervetulo

Ohjelmaa klo 10
• Kangasniemen Yrittäjien tervehdys, puheenjohtaja Matti Tulla
• Kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Johanna Luukkonen
• Vuoden 2014 Yrittäjien esittely, Veljekset Hokkanen
Tapahtumassa
• Kangasniemen Vuoden Nuoren Yrittäjän palkitseminen
mu
kana myös:
• Wear It Finland-pelastusliivien käytön MM-koe, kuvataan
Itä
-Suomen
maailmanlaajuiseen levitykseen (1. kuvaus)
Ohjelmaa klo 12
• Huutokauppa, myydään tervattu varasto/liiteri 125x175
hirrestä (Tmi Hannu Halttunen)
• Wear It Finland-pelastusliivien käytön MM-koe (2. kuvaus)
• Arvonnat

Poliisilaitos

OSALLISTU KESÄN AVAUSKISAAN!

Joidenkin Kesän Avaukseen osallistuvien näytteilleasettajien osastoilta löytyy numeroituja
aakkosia. Ideana on selvittää aakkosista muodostuva 9-kirjaiminen sana.
Hae arpalippu Yrittäjien/kunnan osastolta ja
palauta se samaan paikkaan viimeistään kello 12.30. Osallistujien kesken arvotaan arvokas
kesäkori ja Kahdeksas vuodenaika -kirja.

Kahvila Reissupannu tarjoaa 200 ensimmäiselle
tapahtumavieraalle pullakahvit
Reissupannun torikahvilasta ilmaiseksi!

Jalavilla

Uniikit huovutetut Mari Jalava
design-korut

Matkapojat Oy

R-kioski
Kangasniemi

Risteilyt, hotelli- ja kylpylämatkat

Esittelyssä R-kioskin tuotteet
ja palvelut. Yllätystarjouksia ja
arvontaa.

PP-Electro Ky

Ilmalämpöpumput, sähköasennustarvikkeet ja -palvelut

Sho Business
Development Oy

Profidoor Oy
Nosto-ovet/
Laituripalvelu.fi

Myytäviä ja vuokrattavia asuntoja ja teollisuustiloja. Rakenteilla olevia asuntoja. Keramiikkataidetta, taidenäyttelyitä.

Nosto-ovia teollisuudelle, maatalouteen, omakotitaloihin ja
taloyhtiöille. Laitureiden esittelyä.

Solmu. -Solmi suhde
Mikkelin seudulle

PTA-Putki Oy /
Kahvila Reissupannu Hanakat
Kahvia, teetä ja virvokkeita se- Kangasniemi
kä suolaisia ja makeita leivonnaisia

Golfkentän ja golfharrastuksen
esittely. Puttauspaikka.

Suunnitteletko muuttoa Kangasniemelle? Solmu -projekti palvelee Mikkelin seudulle
muuttavia tai muuttoa suunnittelevia henkilöitä ja yrityksiä. Autamme muuttajia työhön, asumiseen, koulutukseen
ja elinkeinotoimintaan liittyvissä asioissa.

Puula Hirsitalo Oy

SPR Kangasniemi

LVI-alan tuotteet ja palvelut

PuulaGolf Oy

Kangasniemen
Apteekki

Ajankohtaista asiaa apteekista

Kangasniemen kunta, elinkeinopalvelut

Kunnan matkailuneuvonta, tapahtumat ja elinkeinopalvelut

Toiminnan esittelyä ja tuotemyyntiä

Hirsirakennuksia sekä massiivi- että lamellihirrestä, esittelypiste

TiedonPortaat

Puulan Kävijät ry

Hyvinvointituotteita

Tietoa seuran toiminnasta sekä melonta- ja soutuharrastuksesta

Kangasniemen seurakunta/
Teatteri Ilona

200-vuotias seurakunta esittäytyy, kesän kirkkonäytelmän
esitteiden jako

Keramiikkakellari

Keraamisia koriste- ja käyttöesineitä, ajankohtaisimpina ylioppilas- ja rippijuhlakoristeet

Lammin Ikkunat
ja Ovet

Lammin ikkunat ja ovet: energiatehokkaat ikkunat ja ulkoovet asiakasmitoilla

Livsfara ry

Toiminnan ja kesän Rockkaamo-festivaalin 27.6.2015 esittelyä

Tmi Hannu
Halttunen

Tervattu varasto/liiteri
125x175 hirrestä

Puulan
Veneseura ry

Veneen katsastus, purjehduskoulu, optarikisat, retkisatamien hoito, Liivit päälle-päivä

Tulla Ky

Jätehuoltoa harjoittavan yrityksen esittely

Puula Tours

Tuomiojan
tarha

Veneristeilyt Puulan järvialueella (Kangasniemi-Otava-Hirvensalmi). Iso Säkkisalon kämpän ja saunan vuokraus.

Kesäkukkia ja muita taimia

Tuula Saksa

Ravintola Puulaaki

Kotileivonnaisten, jauhojen,
ryynien yms. myynti

Monipuolisen kesäravintola
Puulaakin palvelut

Muutokset mahdollisia!
Lue viimeisimmät tiedot
Kangasniemen Yrittäjät
ry:n nettisivuilta!

Roinilan Lihatila

Liikkuva lihatiski: tuorelihaa ja
lihajalosteita

Kesän avauksen järjestävät:

Lisätietoja Kesän avauksesta:
Kangasniemen Yrittäjät ry, Seppo Lappalainen, puh. 0400 570 557
www.kangasniemenyrittajat.info

KANGASNIEMI

PELHANE OY
Kattopellit, kattoturvat, rännit. syöksyt...

KAIKKI KATTOTARPEET
NYT KESÄKSI HALVALLA!
MYÖS ASENNETTUNA.
PELHANE OY, HALLITIE 24, KANGASNIEMI
www.pelhane.fi
0400 - 606 618 ja 0400 - 402 561
PS. Rajoitettu erä uutta kattopeltiä
3-metrisenä suoraan pihasta 5,50 € / m2

ROCKKAAMO FESTIVAL 2015
27.6.2015 KANGASNIEMI RANTATORI

LIPUT

25 €

VON HERTZEN BROTHERS

STEVE ’n’ SEAGULLS THE BLANKO
UNHOLAN POJAT UNIA MAI
www.rockkaamo.com

ROCKKAAMON JÄRJESTÄÄ

KANGASNIEMEN ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYS LIVSFARA ry

Muista äänestää
suosikkiasi
Kangasniemen
Paras Asiakaspalvelija-kisassa!
Lisätiedot tämän lehtiliitteen sivulla 5.

Mukavuutta mökkeilyyn!

”Äkillisiinkin oireisiin
apu Hanakoilta.”

Kätevät ja ekologiset kompostikäymälät ja
harmaavesisuodattimet!

MEILTÄ MM.

OLEMME
MUKANA KESÄN
AVAUKSESSA
16.5.!

MERKKAA KALENTERIIN:

GRUNDFOS
JÄRVIVESIPUMPPU

ORAS
MÖKKIHANAPAKETTI

Tuotteet soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön.

PTA-Putken KESÄN
AVAUSMARKKINAT
Pe 5.6. klo 10-15

a
• Tarjouksi
nutarjoilu
• Pyttipan
t ym!
• Arpajaise

ta-putki.fi
KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET NETTISIVUILTAMME: www.p
PTA-PUTKI OY • Avoinna ma–pe klo 7.00–15.30
Kirkkoniementie 15, KANGASNIEMI
Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.ﬁ

CMYK: C 0, M 100, Y 80, K 10

Kangasniemen

YKKÖSKONE

f

Palveleva asiantuntijaliike

CMYK: C 0, M 0, Y 0, K 100

Keskustie 2, KANGASNIEMI
Puh. (015) 433 000
Avoinna ark. klo 9-17, la klo 9-13

