Ajankohtaista
asiaa yrittäjistä
ja yrittäjyydestä!

Joulu 2015

TIEDOTUSLEHTI

KANGASNIEMI

En ikinä maailmaa valmiiksi saa,
ei huomaa se yhtä ahertajaa.
Ei tule joulu sydämeen,
jos tunteen tuhlaa kiireeseen.
Joulun tarkoitus on toinen
– sanomaltaan suurenmoinen!

Maalla on mukava asua ja yrittää!
ARVOISA lukija, kädessäsi on
Kangasniemen Yrittäjät ry:n
Joulun 2015 tiedotuslehti, toivottavasti viihdyt sen parissa!
Tällä kertaa valitsimme lehden pääteemaksi haja-asutusalueen yrittäjät ja yrittäjyyden.
Kangasniemen Yrittäjien jäsenistöstä noin kaksi kolmasosaa asuu haja-asutusalueella ja monet myös pyörittävät
yritystoimintaansa kirkonky-

län ulkopuolelta käsin. Tässä
lehdessä tuomme esille tuosta
suuresta joukosta muutaman
yrittäjän.
Maaseutu koskettaa myös
taajamassa asuvia yrittäjiä sekä lehden lukijoita. Maalaispitäjässä meitä ympäröi kaunis
ja puhdas luonto, menimmepä
minne hyvänsä. Olemme etuoikeutettuja! Nautitaan luonnosta kaikkina vuodenaikoina!

LEHTEMME toinen teema
aina tähän aikaan vuodesta on
lähestyvä joulu ja sen merkitys
paikallisille yrityksille.
Tuttuun tapaan Kangasniemen Yrittäjät ry haluaa jälleen
kerran muistuttaa kaikkia lehden lukijoita: teettehän jouluiset ostokset mahdollisimman
pitkälti oman paikkakunnan
yrityksistä!
Vain käyttämällä paikallis-

Joulun avaus
Kunnantalolla lauantaina
28.11.2015 klo 10-14

Klo 11:
• Kangasniemen Yrittäjien tervehdyssanat,
puheenjohtaja Matti Tulla
• Lasten teatterikerho esittää ohjelmaa, ohjaus Jari Markus
Klo 12:
• Kangasniemen kunnan tervehdys,
kunnanhallituksen jäsen Tapio Viljanen
• Joulupukki vierailee ja jakaa karkkia.

jäisissä on 32 eri tahoa myymässä tuotteitaan.
Tervetuloa Joulun avaukseen tekemään ostoksia ja hakemaan aimo annos iloista joulumieltä!
Vilkasta sesonkia ja rauhallista joulua toivottaen,
Kangasniemen Yrittäjät ry:n
Hallitus

JOULUMYYJÄISISSÄ MUKANA:
3A ja 3B | 4A | 4B | 5A | 6B | 8B
Eija Tiihonen | Eila Joutsalainen
Eläkeliitto | Helena Sorvari
Johanna Huikko |Kaarnikka
Kangasniemen Palvelukoti
Lautakankaan tila
Luusniemi | Maija Nykänen
Maria Kuutti
Marjo Heikkinen-den Arend
Marjo Pajunen | MLL
Otto Mannisen koulu
Pelastakaa Lapset ry
Pentti Saloranta | Pikkuväki
Purolan tila | Puulapartio
Sydänyhdistys | TiedonPortaat
Toiveiden joulukuusi / srk ja kunnan perhetyö
Vuojalahden koulu | Äkryn koulu
JOULUMYYJÄISTEN KAHVILASTA MM.
KAHVIA & JOULUTORTTUJA
SEKÄ PUUROA!
Järj. Kahvila Reissupannu

Tilaisuuden järjestävät:
Kangasniemen Yrittäjät ry ja Kangasniemen kunta

Sivu 6

JOULUUN valmistautuminen
alkaa todenteolla ensi lauantaina, kun Kangasniemen Yrittäjät ja kunta järjestävät Joulun
avauksen kunnantalon aulassa.
Tapahtuma toteutetaan hieman uudistuneessa muodossa:
sekä ohjelma että joulumyyjäiset sijoittuvat tällä kertaa samaan tilaan. Myyntipisteitä on
myös kunnantalon piha-alueella ja yläaulassa. Yhteensä myy-

Lisätietoja: www.kangasniemenyrittajat.info
sekä Facebook: Kangasniemen Yrittäjät

Kangasniemen

Posti kulkee
Puappalanmäen
JaPan matkassa

ten yritysten palveluita ympärivuotisesti voit auttaa turvaamaan niiden toiminnan jatkossakin. Ikävä tosiasia on, että mikäli kysyntää ei ole, ei ole
myöskään tarjontaa.
Kesän ohella joulu on monille yrityksille vuoden tärkein
sesonki, joka auttaa kestämään
pitkän, hiljaisemman talvikauden. Pyöritäthän siis eurosi
Kangasniemellä!

Maaseudulla
yrittäminen on
Mervi Laitiselle
paras vaihtoehto
Sivu 7

Testaa,
tunnistatko
Joulupukit?
Sivu 8

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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Ajattele positiivisesti!

Jäsenistön merkkipäivät
Kangasniemen Yrittäjät ry onnittelee!

Kangasniemen Yrittäjien puheenjohtajan
Matti Tullan tervehdys lehden lukijoille.
HYMY kuluttaa poskilihaksia
ja sitä kautta energiaa paljon
vähemmän kuin yrmeä ilme.
Meidän pitäisi koettaa ajatella
positiivisesti lähimmäisistämme, vastaantulijoista sekä lopulta itsestämme.
En ymmärrä sitä vihapuheiden ja parjaamisen määrää, jonka me päivässä saamme kuulla keskuudestamme ja
median välityksellä.
Miksi? Ketä hyödyttää koettaa tonkia toisista ihmisistä
ja asioista vain huonoja puolia? Eikö olisi rakentavampaa
ja hyödyllisempää sekä energiaa säästävämpää koettaa löytää toisistamme hyviä puolia ja
onnistuneita asioita? Sitä kautta hymykin hiipisi huulille huomaamatta aiheuttaen ehkä hymynkaretta vastaantulijoidenkin kasvoilla.
ON MEILLÄ osattu olla hymyssäsuinkin. Vuoden asiakaspalvelijaäänestyksessä saatiin
yhteensä noin 500 ääntä, joten
ainakin näin moni ihminen on
kokenut saaneensa hyvää asiakaspalvelua, kokenut onnistuneen palvelutilanteen.
Onnea vielä kerran vuoden

5 vuotta:

Mentorix (17.9.2010)
Rakennustyö SP Oy (21.9.2010)
Reissupannu (20.8.2010)
Timo Sappinen Tmi (3.11.2010)
TP-Tilataksi (10.12.2010)

asiakaspalvelijaksi äänestetylle Anu Arkolle! Olet tittelisi
ansainnut. Hyvien kokemusten
jälkeen kilpailua on tarkoitus
tavalla tai toisella jatkaa myös
tulevina vuosina.
MAAN hallituksen sote-sovun
sekä uuden peruskoulun rakentamisen myötä ainakin tuntuu, että kotipaikkakunnallamme olisi pientä viriämisen häivähdystä havaittavissa. Myös
kaapelinkaivajat ovat ahkerasti liikkeellä. Kylällä pyörii kelta- ja oranssitakkisia työmiehiä
pilvin pimein. Elämän merkki.
Rakennustoiminta voisi viritä muutenkin. Ainakaan lainankoroista tai tarvikkeiden
hinnoista se ei ole kiinni. Vuoden 2015 yrittäjäksi valittiin
Rautia Kangasniemen Petri
Viiansalo. Onnea ja menestystä Petrin liiketoiminnalle!
Joustavan asiakaspalvelun ja
täysillä työhönsä vihkiytyvän
henkilökunnan myötä toivotaan rakennusalalle uutta nousukautta.
KA N G A S N I E M E L L Ä on
vuoden kuluessa tapahtunut
ilahduttavasti useampia nuor-

10 vuotta:

Puustoori Ky (6.6.2005)

15 vuotta:

Oolrait Safarit Oy (15.11.2000)

20 vuotta:

SoftaIdea Oy (31.8.1995)
Lähde: Etelä-Savon Yrittäjien jäsenrekisteri.

Huom! Kaikkien yritysten perustamispäivät eivät näy rekisterissä
ja jotkut rekisterissä näkyvät perustamispäivät voivat olla myös
esim. yhtiömuodon muutoksia.
Alkuvuonna merkkipäiviään juhlineet yritykset
julkaistiin kevään tiedotuslehdessä.

Matti Tulla luovutti Vuoden Asiakaspalvelijaksi äänestetylle Anu Arkolle palkinnon Yrittäjien syyskokouksessa.
ten yrittäjien vetovastuuseen
ryhtymisiä. Antoisaa ja pitkää
uraa heille kaikille! Sekä nämä
nuoret että me vähän varttuneemmat yrittäjät olemme valmiina palvelemaan teitä hyvät
vakituiset ja satunnaiset asukkaat. Käytetään paikkakunnan palveluita, jotta niitä olisi.

Tehtyä ja tapahtunutta
ETELÄ-SAVON YRITTÄJÄT

Kangasniemen Yrittäjät ry:n syksyyn on
mahtunut monenlaista ohjelmaa. Lue lisätiedot netistä: kangasniemenyrittajat.info

Kaikkien meidän puolesta toivotan turvallista joulua ja menestystä vuodelle 2016!
Matti Tulla
puheenjohtaja
Kangasniemen Yrittäjät ry
varapuheenjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät ry

Perinteinen
JOULULAULUHETKI
Lapaskankaan
Teboililla
ti 22.12. klo 8
Lue lisää:
kangasniemenyrittajat.info

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

äli
Ota yhteyttä, mik
loite
Sinulla on joku a
en
tai idea hallituks
käsiteltäväksi!

Muut hallituksen jäsenet:
Anja Arkko
Petri Isotalus
Mari Jalava
Anni Laitinen
Jaana Laitinen
Seppo Lappalainen
Arto Pellinen
Joni Pietarinen
Tiina Puttonen
Maria Rahikainen
(1.1.2016 alk. Rahikaisen
tilalla Petri Viiansalo)
Nina Reinikainen
Sirpa Sappinen

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

MATTI TULLA

Etelä-Savon joukkue Yrittäjäpäivillä Vuokatissa sonnustautuneena iltajuhlaan. Iloisessa
porukassa mukana myös Kangasniemen Yrittäjien puheenjohtaja Matti Tulla.

Etelä-Savon Yrittäjien golfkisa pelattiin
7.8.2015 PuulaGolfissa. Mari Soisalo,
Armi Huhta, Markku Kaipainen ja Mirja
Haavikko aurinkoisissa golftunnelmissa.

Valtakunnallista Yrittäjänpäivää
juhlistettiin aamukahveilla
Reissupannussa 4.9.2015.

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:
LAPASKANKAAN
JÄTEASEMA

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

Kangasniemen Yrittäjät ry:n
syyskokous järjestettiin 12.11.2015
Kangasniemen Juhla- ja Pitopalvelussa.

Kangasniemen Vuoden Yrittäjä 2015
-huomionosoituksen sai Petri Viiansalo.
Kuvassa myös Tarja Viiansalo.

en
Katso jätteid
t
lajitteluohjee
netistä!

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

tulla.fi

www.

Kangasniemen Yrittäjät ry
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Tulee se joulu yrittäjänkin kotiin

Koirahoitolayrittäjä Janet Tervashongan kolumni yrittäjän arjesta – ja vähän juhlastakin.
JOSKUS, kun lukee ammattiin valmistuvien tai opiskelevien nuorten haastatteluja, vino hymy pyrkii väkisin huulille. Ei sellainen pahansuopa, mutta huvittunut kylläkin.
Niin monen toiveena on ryhtyä
yrittäjäksi. ”Tavoitteenani on
ryhtyä yrittäjäksi, en voi sietää
ajatusta jatkuvista 8-16 päivistä, eivät sovi minulle.” Oikein
valittu. Koska yrittäjänä teet
todennäköisimmin 24/7–vuoroja kuin tylsiä päivävuoroja!
Joku nuori vielä toteaa, että ”yrittäjänä olen vapaa ja kukaan ei määräile minua.” Voi
kuule lapsikulta. Yrittäjänä sinua vasta määräilläänkin. Milloin et tanssi verottajan pillin
mukaan, kumarrat säännösten, lakien ja asetusten suuntaan.

Rahat, jotka lepäävät tililläsi
tai kurkistelevat kassastasi,
eivät
tosiaankaan
ole sinun.
- Janet Tervashonka -

Rahat, jotka lepäävät tililläsi tai kurkistelevat kassastasi, eivät tosiaankaan ole sinun.
Ne ovat verokarhun, eläkevakuuttajan, pankin ynnä muiden rahoja. Jos jotain jää, eivät ne siltikään sinun ole. Maksa laskusi ja ole tyytyväinen, jos
on varaa ostaa vanhaan autoosi
bensaa. Ja loppuviimein se on
asiakas, joka määrittelee tahdin ja tempon.
TOISILLE yrittäjyys tosiaan
sopii ja monet sanovatkin, etteivät voisi kuvitella muuta.
Kaikki kunnia heille, arvostan!
Minä kutsun itseäni en niin-

kään pienyrittäjäksi, vaan paremminkin mikroyrittäjäksi.
Se tarkoittaa, että käyn yötöissä voidakseni rahoittaa yritystoimintani.
Tämä se vasta hauskaa yrittämistä kuulkaa onkin. Sellainen, että tekee kaiken itse. Tuuraa itse itseään kesälomalla.
Sairaana otat sijaisen, joka olet
sinä itse. Teet kaikki työvuorot
itse ja kun katsot peiliin siellä
ei sitten olekaan sinä itse, vaan
joku tärähtäneen näköinen univelkainen ja väsynyt ihminen.
Vaikka miten olisi innostunut omasta työstään, rakastaa
koiria ja niiden kanssa puuhaamista, joskus toivoisi, että olisi olemassa toiset aivot ja toinen keho, joka voisi jatkaa päivää siitä mihin se loppuu, kun
24 tuntia on kulunut.
Nykyaikana tekniikka kehittyy koko ajan huimaa vauhtia. Joka alalle tulee uusia vempaimia, välineitä, koneita. Puhumattakaan moderneista menetelmistä, työtavoista ja ajatuksista.
Sen lisäksi, että pyörittää arkea, joutuu kilpajuoksuun tietävien ja innovatiivisten asiakkaiden kanssa. Kaiken kukkuraksi pitäisi olla aina askeleen
edellä tiedoissa ja taidoissa.
YRITTÄJÄ ei koskaan tiedä,
millainen karuselli minäkin
päivänä työpaikalla odottaa.
Voi olla, että aamuhetki on
se viimeinen rauhallinen minuutti koko päivänä. Kun aikoo
keittää kahvit, puhelin soi ja
toinenkin puhelin soi, ja kaikki
soi ja palovaroitinkin soi, koira
sontii lattialle ja asiakas koputtelee ovella.
Sitten kun palovaroitin on
viskattu ikkunasta ulos, olet puhunut yhteen ja toiseenkin puhelimeen, käynyt ovella asiakkaan juttusilla, ottanut hoitokoiran vastaan, korjannut koiranpaskan lattialta ja hiihdät

Mistä on joulutunnelma tehty?
Kuusen tuoksusta, kynttilöistä
ja tietenkin perinteisistä
jouluherkuista.
Kevennä hieman omaa joulun
valmistelutaakkaasi ja tilaa meiltä
erilaiset kakut, pikkuleivät sekä
suositut vanhan ajan joulutortut!

JOUNI TERVASHONKA

Koirahoitolayrittäjä Janet Tervashonka seuranaan jouluna ylimääräisen luun saava labradorinnoutaja Juhani.
kahvinkeittimen välittömään
läheisyyteen toiveena kofeiinipiristys, alkaa ensin soida yksi
puhelin sitten toinen.
Palovaroitin on sentään vaiennut puutarhassa, mutta sillä
aikaa on kaksi asiakasta ilmestynyt portaille. Toinen haluaa
kissaloukun lainaan, toisella
on trimmausta kaipaava puudeli kainalossaan.
Sitten soittaa turhautunut
asiakas: ”Minusta alkaa kohta
tuntua, että sinä rahastat tällä
hommalla!” Asiakas on toki aina oikeassa.
JONAIN päivänä olet sitten
varustautunut siihen, että puhelin soi taukoamatta, asiakasvirta valuu loputtomana jonona pihalle ja tapahtuu yhtä jos

toistakin.
Keitin on ladattu, voileivät tehty valmiiksi, sinulla on
muistiinpanovälineet rivissä,
kynä teroitettu ja palovaroittimessa uusi patteri. Kieli on notkeana ja ääni avattu mahdollisia asiakasneuvotteluja varten.
Mitään ei tapahdu. Saat juoda kahvin rauhassa. Koiralle on
tullut ummetus ja koko kylän
puudelitkin on puunattu. Puhelin on vaiennut kuin entisen
maatalon maho lehmä ja pihatie odottaa masentuneena katkeamatonta asiakasvirtaa. Yrittäjän päivät eivät ole toistensa veljiä.
VAIKKA yrittäjän arki on yhtä puurtamista ja verottajan ja
myyntiedustajien ja vakuutus-

Tunnelmallinen
Hokan joulutori

SKY-kosmetologi ja jalkahoitaja Anja Arkko

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

Ei hätää! RPJP:n rakennus- ja peltitöiden
ammailaiset ovat palveluksessasi!

TERVETULOA!

ERÄ MUISTITIKKUJA

Käyntiosoite: Levälahdentie 19
www.kuntohoitaja.ﬁ • ritva@kuntohoitaja.ﬁ

Ota yhteyä ja kerro tarpeesi, teemme
Sinulle mielellämme tarjouksen esim.
•

Kodin tai vapaa-ajan asunnon
laajennuksesta
Kylpyhuone- tai kei iöremontista
Pation tai terassin rakentamisesta
Kaikenlaisista suurista ja pienistä
ka otöistä uuden katon asentamisesta
räystäskourun vaihtoon

alk.

•
•
•

AP-SYSTEMS

Lue lisää palveluistamme
neisivuiltamme!

0400 844 923

HELLI ITSEÄSI HERKULLISELLA RUOALLA!
• Maittava lounas
noutopöydästä joka päivä!
• A lá carte • Pizzat • Hampurilaiset
• Suolaiset ja makeat kahvileivät

JOULUKAHVITUS
ti 15.12.
JOULULOUNAS
pe 18.12. ja la 19.12.

JOULUKSI LAHJAKORTIT HIERONTAAN!
Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh. 040 713 3120

Janet Tervashonka
Yrittäjä

Kauneimmat joululaulut ke 2.12.15 klo 19
Otto Mannisen koululla

4GB 3,95 8GB 4,95

Keskustie 4,
puh. (015) 433 063,
0400 715 346

asiamiesten kanssa painimista, alvien, maksujen ja kuittien
kanssa vatkaamista, tulee se
joulu yrittäjänkin kotiin. Pikkuhiljaa, mutta aivan varmasti, niin kuin muinakin vuosina.
Tälle yrittäjälle joulun aikakin tietää töitä. Mutta joulu on
kuitenkin aina joulu ja silloin

Hokan kylätorilla la 12.12. klo 15-17

(Hokantien ja Kinttuniementien risteys)

Avoinna joka päivä!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Kiitos kuluneesta vuodesta 2015!

- Janet Tervashonka -

?
Reistaako rännit
tko lisää tilaa
a
a
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a
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?
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Mikkelintie 21, Kangasniemi
Puh. 040 505 0041 | www.reissupannu.fi

Meiltä ihanat joululahjat!

Joulu on
kuitenkin
aina joulu,
silloin heitetään turhat
huolet pois.

heitetään turhat huolet pois.
Tehdään vain se mikä on välttämätöntä, ollaan rauhassa ja
iloisin mielin.
Nautitaan pipareiden ja kinkun tuoksusta, pikkulasten mekastuksesta, koristellaan kuusi
ja sytytetään kynttilät. Katsellaan ikkunasta tähtitaivasta ja
toivotaan, että edes pieni lumisade laskeutuisi Kangasniemen
korkeudelle jouluksi.
Koirille annetaan ylimääräiset luut ja kurkitaan ikkunasta joulun tummansiniseen yöhön ja toivotaan, että Joulupukki löytäisi tiensä myös Yrittäjän luo.

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

JONI
EN
PIETARIN
VON
ETELÄ-SA
VUODEN
ITTÄJÄ
NUORI YR
2014!

Puh. 040 7546 181, joni.pietarinen@rpjp.fi, www.rpjp.fi

KUKKA ja LAHJA
Kauniit ja
yksilölliset
sidonnat
tie 6, Kangasniemi
olla! Otto Mannisen
id
a
it
tt
a
Puh.
015-432
070
m
m
a
www.kukkaelisa.fi
AVOINNA: ma 9-17, ti suljettu,
ke-pe 9-17, la 9-14, su 10-14
KUKKIEN KOTIINKULJETUS!

f
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Kylät tarvitsevat yrittäjiä – Yrittäjät tarvitsevat kyliä
Kangasniemen
Yrittäjät ry:n
kannanotto.

KANGASNIEMEN aktiivinen elinkeinoelämä on taajama-alueen ohella levittäytynyt paikkakunnan viidelletoista kylälle, joissa asuu
runsaasti yrittäjiä. Kangasniemen Yrittäjät ry:n jäsenyrittäjistä noin kaksi kolmas-

osaa asuu taajaman rajojen
ulkopuolella ja osa harjoittaa
myös yritystoimintaansa kyliltä käsin. Lisäksi kauniin ja elinvoimaisen kuntamme maaseutua asuttaa vakituisten asukkaiden ohella suuri joukko vapaa-ajan asukkaita, lomakoteja on paikkakunnallamme
noin 3700.
Kylien aktiivisuus on tärkeää, kun mietimme muun muassa Kangasniemen palvelura-

kennetta ja rakennustoimintaa.
On itsestään selvää, että kyliltä
kertyy kunnan pussiin mittava määrä veroeuroja. Elinvoimaisten kylien talojen ja tonttien arvot säilyvät ja vakituiset
sekä vapaa-ajan asukkaat investoivat asumiseensa.
Kun palvelut pelaavat ja kylät toimivat positiivisella sykkeellä, ne houkuttelevat uusia
asukkaita ja edesauttavat vakituisten- ja vapaa-ajan asuk-

kaiden viihtymistä. Myös toimivat työn edellytykset muun
muassa hyvine etätyömahdollisuuksineen ovat tärkeä vetovoimatekijä, johon kannattaisi
panostaa. Elävän maaseudun
voisi kääntää yhdeksi Kangasniemen valteista!
Paikkakuntaamme koskeva
uutisointi tulisi pyrkiä säilyttämään positiivisena, jotta Kangasniemen hyvä imago säilyisi.
Profiloituminen kylämyöntei-

senä kuntana tuo tänne muuttoa suunnitteleville vaihtoehtoisia mahdollisuuksia asumiseen.
Myös taloudellisesti vaikeina aikoina meidän yrittäjien
ja kunnan pitää pystyä panostamaan tulojen hankkimiseen.
Sekä keskustaajama että kylät
tarvitsevat toisiaan, on täysin
turhaa luoda vastakkain asettelua. Yrittäjät tarvitsevat kyliä
ja kylät tarvitsevat yrittäjiä. Yh-

dessä kuntaamme käsi kädessä kehittäen ja yhteen hiileen
puhaltaen pystymme varmasti lisäämään kunnan elinvoimaisuutta ja yrittäjien menestymisen mahdollisuuksia.
Kangasniemen
Yrittäjät ry,
Hallitus

SIVUT 4-7: ESITTELYSSÄ HAJA-ASUTUSALUEELLA TOIMIVAT YRITYKSET/YRITTÄJÄT!

Vuoden Poliisissa asuu pieni yrittäjä

Maatalousyhtymän hommat tuovat Toni Reinikaiselle vastapainoa varsinaiselle työlle

SPJL / KATJA ALMGREN

ITÄ-SUOMEN Poliisilaitoksen
ylikonstaapeli Toni Reinikainen valittiin Vuoden poliisiksi lokakuun puolivälissä. Kangasniemen Hokassa maatilan
poikana kasvanut Reinikainen ehtii vapaa-aikanaan myös
muunlaisiin hommiin: hänellä on yhdessä veljensä, kuulantyöntäjänä tunnetun Tepa
Reinikaisen kanssa vuonna
2010 perustettu maatalousyhtymä.
- Alettiin silloin vuosikymmenen alussa miettiä, miten
kotitilaa kannattaa jatkossa
pyörittää. Tilan jakaminen ei
olisi kannattanut, ja meillä molemmilla on kuitenkin rajalliset
resurssit sitä hoitaa, joten tämä
ratkaisu tuntui järkevimmältä,
Reinikainen kertoo.
Tepa Reinikainen työskentelee metsäinsinöörinä Kuortaneella, käyden kotitilallaan
useita kertoja vuodessa. Osa tilan pyörittämiseen vaadituista
töistä hoituu myös etänä. Metsien hoitotyöt joudutaan ostamaan melko pitkälti ulkopuolisilta, mutta Toni Reinikainen pyrkii tekemään osan töistä myös itse.
- Metsää on sen verran, että
sen hoitaminen kannattaa. Isä
uskalsi aikoinaan tehdä kauppoja ja hakkuita sekä muita uudistuksia ja pieniä juttuja pyritään siellä tekemään joka vuosi. Se on tuolle päätyölle erinomainen vastapaino: metsissä
näkee oman työnjälkensä jonkin aikaa, toisin kun ehkä poliisitöissä joissa se sama rosvo
saattaa taas viikon päästä olla vauhdissa, Reinikainen naurahtaa.
REINIKAISEN vanhemmat
ostivat Puuskan tilan vuonna 1971, sitä ennen kotipaikka
oli Kerinkannassa. Lypsykarjatilalla oli 24 lehmäpaikkaa,
mikä verrattuna sen aikaiseen
keskiarvoon teki siitä valtavan
suuren.
- Keskikoko oli tuolloin 5
lehmäpaikkaa. Pohjanmaalta
asti kävivät ihmettelemässä tälläistä nähtävyyttä, Reinikainen
muistelee.
Lehmien pito lopetettiin
vuonna 2003, jolloin tilalla järjestettiin karjahuutokauppa.
Yhtään eläintä ei tarvinnut laittaa teuraaksi.
- Keskiviikkona tyhjeni navetta ja seuraavana maanantaina alkoi minulla poliisikoulu.
Asiat sujuivat vähän niinkuin
Strömsössä, kertoo koko ikänsä maatilan hommissa mukana
pyörinyt Reinikainen.
TONI Reinikainen valmistui
agrologiksi vuonna 1995. Seuraavat seitsemän vuotta vierähtivät kotitilalla, kun van-

Poliisi ja yrittäjät
voivat tehdä
molemminpuolista
yhteistyötä

Vuoden Poliisi Toni Reinikainen rentoutuu rankan työviikon jälkeen metsätöissä. Kotitilalla
on Reinikaisen mukaan sen verran metsää, että sen hoitaminen kannattaa.
hempien ikä alkoi vaikuttaa tilan pyörittämiseen. Reinikainen työskenteli myös vartiointiliikkeessä ja pelastuslaitoksen
hommissa, pyörittäen sivutoimisesti Turvallisuusagrologitoiminimeä. Turvallisuusagrologi täytti tilojen EU-papereita,
piti luentoja ja järjesti turvallisuuskoulutusta.
- Toiminimi jäi telakalle poliisikoulun myötä, mutta varmaan noin 50 Kangasniemen
tilalle tein tukihakemukset. Sekin homma muuttuu jatkuvasti, vuodessa voi pudota ihan
pois kärryiltä. Kotitilan osalta paperisota on onneksi aika
pientä ja veroilmoitukset sun
muut teetetään ammattilaisilla. Nykypäivänä kannattaa aika tarkasti laskea mitä tekee itse ja mitä ostaa muilta, Reinikainen miettii.
Juuri ennen poliisikoulua Reinikaisesta tuli agrolo-

gi AMK muuntokoulutuksen
myötä. Koulutuksesta sai lisäpisteitä poliisitutkintoon, ja siitä oli huomattavaa hyötyä myöhemminkin.
- Tutkinto luettiin hyväksi
ylikonstaapeliksi nousun yhteydessä ja vältin vuoden jatko-opinnot. Eipä sitä silloin
opiskellessa tiennyt miten tärkeä AMK voisi jonain päivänä olla. Olenkin yrittänyt motivoida nuoria ja kertoa että
mikään opiskelu ei mene hukkaan, vaikkei sitten sille alalle
lopulta lähtisikään.
Reinikaiset pyörittävät
Puuskan tilalla noin 7-8 hehtaarin alaa itse, 20 hehtaaria
on vuokrattu muille. Molemminpuoleista yhteistyötä tehdään muiden Kangasniemen tilojen kanssa, antaen apua niin
fyysisesti kuin psyykkisesti. Poliisihommia Toni Reinikainen
suunnittelee jatkavansa vie-

On surullista,
jos joku urbanisoituu niin, että
kokee vaikkapa
metsän pelottavaksi paikaksi.
- Toni Reinikainen lä reilut parikymmentä vuotta,
mutta kotitilalla ja maaseudulla on valtava merkitys.
- Ilman maaseutua ei pärjää.
On surullista jos joku urbanisoituu niin, että kokee vaikkapa metsän pelottavaksi paikaksi. Minulle se on aivan elinehto ja rentouttavaa rankan työviikon päätteeksi: välillä vaan
katsellaan ja ihmetellään ja istutaan kannon nokassa makkaranpaistossa ja sitten jatketaan taas hommia, Reinikainen
kertoo.

TONI Reinikainen työskentelee Itä-Suomen poliisilaitoksella, pelikenttänään EteläSavo. Kangasniemelle tuskin
omaa konttoria enää saadaan,
mutta Reinikainen painottaa
poliisin näkyvyyden tärkeyttä niin yrittäjän kuin yksittäisen kansalaisen elämässä. Poliisin läsnäolosta hyötyy kuka
tahansa, jolla on omaisuutta
tai toimipiste.
- On todella tärkeää, että
poliisi on katukuvassa mukana, silloin ei tavallista kansalaista harmita yhtään jos joutuu vaikkapa alkometriin puhaltamaan. Se pitää myös yllä matalan ilmoittamisen kynnystä, ihmisille ei saa tulla sitä
kuvaa että ei tänne kuitenkaan
kukaan tule. Mitä vähemmän
poliisia näkee partioimassa,
sitä levottomampi olo ihmisellä on.
YRITTÄJIEN osalta poliisin on tärkeää olla puolueeton, niinpä yksittäisen kauppiaan tilaisuuteen ei tulla esittäytymään. Kauppaliikkeiden kanssa tehdään kuitenkin monenlaista yhteistyötä
muun muassa tietojen vaihdon ja varkaista varoittamisen
kautta. Joissakin liikkeissä on
myös hyvä turvallisuuselektroniikka ja kamerat, joiden
kuvaaman materiaalin avulla
voidaan turvata lähiseutua ja
taajamaa.
- Poliisilla on hyvät välit
yksittäisten palveluntuottajien kanssa, ja yhteistyö on molemminpuolista. Mahdollisista ongelmista on helpompi
kertoa tutulle poliisille, ja jos
on vaikka työntekijästä sosi-

aalinen huoli tai epäily väärinteosta, voi ottaa yhteyttä
poliisiin josta neuvotaan mihin suuntaan lähteä, Reinikainen kertoo.
Yrittäjille ylikonstaapelilla
ei ole taikasanoja, joilla kaikki varkaudet tai vandalisoinnit
voitaisiin estää. Joitakin keinoja kuitenkin on.
- Yleisesti ottaen voi sanoa,
että mitä siistimmässä kunnossa toimipisteen ulkopuoli
on, sitä vähemmän luultavasti tulee ilkivaltaa. Samoin hyvä valaistus parantaa turvallisuutta. Ja tietysti ovien lukitseminen yöksi, se voi joiltakin
unohtua. Yrittäjän kannattaa
miettiä, millaiseen turvallisuuselektroniikkaan on valmis
satsaamaan.
JOULUN alla poliisi voi joutua erityisen paljon myös
eläinsuojelutehtäviin. Maatiloilla voidaan toteuttaa suoranaisia terroritekoja: tiloja salakuvataan niin, että ne
saadaan näyttämään mahdollisimman huonoilta, eläimiä
säikytellään yöllä hereille ja
koko kesän kuvattuja videoita julkaistaan juuri joulun alla.
- Tässäkin on ennaltaehkäisynä tärkeää pitää paikat
kunnossa ja valaistus hyvänä.
Olen käynyt jonkin verran puhumassa tilojen isännille siitä, miten näitä tapauksia voitaisiin ehkäistä ja mitä tehdä,
jos niitä tapahtuu. Maatilalliselle voi sikalaan tunkeutumisesta tulla samanlainen olo
kuin asunnon penkomisesta:
se on yksityisyyden loukkausta pahimmillaan, Toni Reinikainen painottaa.
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Laumet tarjoaa kattavan
valikoiman autonhuoltopalveluita
Luusniemeläinen korjaamo
toimii myös
kyläläisten kokoontumispaikkana
LUUSNIEMEN kylällä sijaitseva autokorjaamo Laumet Ky
sai alkunsa vuonna 2001, kun
Jouni Siitari osti Onni Jauhiaisen 1990-luvulla rakentaman hallin yhdessä kahden
muun osakkaan kanssa. Ennen
omistajan vaihtumista Jauhiainen ehti pitää korjaamoa kymmenen vuoden ajan. Nykyisin
Siitari pyörittää Laumetia yksinään, kesäisin korjaamolla
työskentelee lisäksi yksi työntekijä.
- Autojen huollot työllistävät paljon, varsinkin iskunvaimentimet ja jakopäiden vaihdot. Meillä on ainoana Kangasniemellä saatavilla myös Dinitrol-ruosteenestokäsittely, Siitari kertoo.
Työtä riittää korjaamolla
paljon, haja-asutusalueella kun
ei ilman toimivaa autoa pärjää.
Vakituisen asutuksen lisäksi
kymmenen kilometrin säteellä
korjaamosta on 300 kesämökkiä. Asiakaskunta on pitkälti
vakituinen ja laajentunut hissun kissun.
- Luusniemelle muuttavat
uudet asukkaat ovat kiitelleet,
kun on autokorjaamo näin lähellä. Suurin osa asiakkaista

Laumetin 400 neliön halli on Kangasniemen uusin
autokorjaamohalli, johon mahtuu kolme nosturia.
tulee lähialueilta, kaukaisin taisi olla Saksasta soittanut kesäasukas joka varasi itselleen auton huollon. Itse asun kirkonkylällä ja tuon sieltä tullessani
paljon autoja. Kesä on kiireisempää aikaa, kun kesäasukkaat tulevat mutta monipuolisesti kun tekee, riittää hommia
vuoden ympäri.

Monipuolisesti
kun tekee,
riittää hommia
vuoden ympäri.
- Jouni Siitari LAUMET Ky tarjoaa asiakkaille kaikkia muita henkilöautonhuoltoon liittyviä palveluita
paitsi maalausta, johon ei ole
sopivia tiloja. Suunnitelmissa
ei ole laajentaa toimintaa isompiin autoihin.

- Olen koulutukseltani autonasentaja ja automaalari ja
ennen korjaamon perustamista maalasin autoja 15 vuoden
ajan. Ihan mukava tehdä muutakin välillä. Aina olen autoja
korjannut ja tykkään hommasta, Siitari naurahtaa.
Korjaamon yhteydessä toimii myös hyvin pyörivä myymälä, josta saa huoltotarvikkeita ja varaosia.
Laumet tarjoaa myös sijaisautopalvelun, jos oma auto joutuu jäämään korjaamolle pidemmäksi aikaa, sekä rengashotellin säilytyspaikaksi lähialueen autojen renkaille.
- Olen erikoistunut VAGryhmän autoihin, eli Volkswagen, Audi, Seat ja Skoda-merkkeihin, mutta kaikki muutkin
autot korjaantuvat kyllä. VAGryhmän autoja käytetään Kangasniemellä varsin paljon, sanoisin että 80 prosenttia asiakkaista ajaa näillä merkeillä, Siitari kertoo.

Haja-asutusalueen autojen huollot pitävät Jouni Siitarin kiireisenä.
LAUMETIN halli on uusin
autokorjaamohalli Kangasniemellä, ja sillä on kokoa 400 neliömetriä. Nostureita on kolme, mikä on harvinaista yhden
ihmisen pyörittämälle korjaamolle.Virallisen puolen lisäk-

si Siitari kertoo korjaamon toimivan eräänlaisena kyläläisten
kokoontumispaikkana.
- Tuossa vastapäätä sijainnut, noin nelisen vuotta sitten
lopetettu kyläkauppa oli ennen
se paikka, missä ihmiset tapa-

sivat toisiaan mutta nyt autokorjaamo on osittain ottanut
sen roolin. Kahvitunnin aikana
ei joskus itse mahdu pöytään
istumaan, kun ihmiset tulevat
pyörähtämään ja juttelemaan,
Jouni Siitari nauraa.

HYÖDYNNÄ ILMAISENERGIA MAALÄMPÖPUMPULLA!
Tilaa maalämpö nyt,
Luonnon
saat maksimihyödyn
omaa
lämpökotitalousvähennyksessä! energiaa
Voit jakaa kustannukset kahdelle
vuodelle, kun reikä porataan
loppuvuoden 2015 aikana ja
pumpun asennustyöt tehdään
vuoden 2016 puolella.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

LISÄETU:
Tämän vuoden puolella tehdyistä
sopimuksista 300 euron lahjakortti
käytettäväksi maalämpöurakkaan!

PTA-PUTKI OY

JÄMÄ Star RST 5-12 kW
JÄMÄ Star 6-17 kW
• Täydellinen lämmitysjärjestelmä:
sisältää lämmityksen ja
lämpimän käyttöveden tuoton
• Ekologinen investointi
tulevaisuuteen
• Huoleton ja lähes huoltovapaa
lämmitysmuoto

• Avoinna ma–pe klo 7–15.30
Kirkkoniementie 15, KANGASNIEMI
Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.ﬁ
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Posti kulkee
Puappalanmäen
JaPan matkassa
Sydäninfarkti antoi alkusysäyksen
yrityksen perustamiselle.

TOIVAKANTIEN varrella,
Paappalan kylän korkeimmalla mäellä sijaitsee Puappalanmäen JaPa -nimisen yrityksen
tukikohta. Paappalanmäellä
huikeiden maisemien ympäröimässä vanhan ajan maalaismiljöössä asuvat ja yritystoimintaansa pyörittävät yrittäjä Taina Pietarinen ja hänen aviomiehensä Jalo Pietarinen.
Puappalanmäen JaPan synnyintarina sisältää aimo annoksen traagisuutta: lähtölaukauksena yrityksen perustamiselle toimi Jalo Pietarisen viime maaliskuussa saama
sydäninfarkti, josta toipuminen on sujunut pitkän kaavan
kautta.

Kyllä siinä aika
lähellä taivaan
portteja tuli
vissiin käytyä.
- Jalo Pietarinen – Kyllä siinä aika lähellä taivaan portteja tuli vissiin käytyä,
Jalo Pietarinen tiivistää tilanteen vakavuuden.
Sydänvaivojen ohella mies
on kärsinyt myös jääkiekkoilun tuoksinassa rikkoutuneesta olkapäästä sekä uniapneasta.
Ennen infarktia pitkän työuran Postin eri toimipisteissä
tehnyt Pietarinen työskente-

li Joutsan Postilla tuotantoesimiehenä. Sairausloman jälkeen
hän palasi työhönsä, mutta täydet työpäivät veivät mehut vielä puolikuntoisesta miehestä.
KUN Kangasniemen Postilla avautui mahdollisuus hoitaa yhtä pitäjän alueen jakelureiteistä alihankintana, tarttuivat Pietariset tilaisuuteen.
Tarjouskilpailuun pystyivät
osallistumaan vain yritykset ja
Taina Pietarisella oli metsätalouden puolesta jo entuudestaan
y-tunnus, johon jakelupalvelutoiminta kätevästi saatiin yhdistettyä. Puappalanmäen JaPa -nimellä yritys alkoi toimia
21.7.2015.
Pietariset voittivat tarjouskilpailun ja sen myötä yritys
sai hoitaakseen 173 kilometrin
mittaisen postilenkin, joka kattaa Makkolan, Särkimäen, Synsiön, Kokonkylän ja Rutakosken alueet. Aikaa lenkillä vierähtää sulan maan aikaan nelisen tuntia, mikä on tässä vaiheessa sopiva työpäivän pituus
edelleen terveysongelmistaan
toipumisvaihetta elävälle Jalo
Pietariselle.
– Olen aina tykännyt työstäni ja ajatus tähän yritystoimintaan lähti siitä, että pystyisin tekemään edes jotain. Vaihtoehtona olisi ollut, että olisin käyttänyt yhteiskuntaa hyväksi ja
jäänyt vain kotiin, Jalo Pietarinen toteaa.
Puappalanmäen JaPan hoitama jakelureitti on Kangasnie-

mellä ensimmäinen, jonka posti on ulkoistanut. Alihankintana postireittejä ajetaan myös
muun muassa Lievestuoreella.
Lähipaikkakunnista ulkoistamista yritettiin myös Joutsassa, mutta siellä se kaatui korkeaan hintaan. Ennen kuin Posti
voi ulkoistaa jakelureitin, tulee
jonkun postinjakajan eläköityä.

Puappalanmäen
JaPan hoitama
jakelureitti on
Kangasniemellä
ensimmäinen,
jonka posti on
ulkoistanut.
TÄLLÄ hetkellä Puappalanmäen JaPan toiminta rajoittuu postireitin hoitamiseen ja
metsätalouteen, mutta jatkossa rinnalle voi tulla muitakin
toimintoja.
– Nyt kun on tämä firma,
keksin vaikka mitä siihen lisäksi, kun rupean taas jaksamaan,
Jalo Pietarinen visioi.
Taina Pietarinen työskentelee päätyönään perushoitajana
Kangasniemen terveyskeskuksessa. Rinnalla kulkee oman
yrityksen pyörittäminen, jonka
tiimoilta hän tekee myös puukauppoja metsänhoitosuunnitelman mukaisesti sekä viettää
vapaa-aikaansa metsiään raivaten.

Hautauspalvelu
Sirpa Sappinen

Taina ja Jalo Pietarisen yritystoiminnan tukikohtana on oma koti, joka sijaitsee Paappalan
kylällä. Paappalanmäelle saapuvat vieraat ottaa riemukkaasti vastaan novascotiannoutajan
ja kultaisennoutajan risteytys, Luna.

KAUTTAMME SUOMEN
KIVIVALMISTE OY:N
LAADUKKAAT MUISTOKIVET

KAIKKI HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT:
• Kotimaiset arkut ja uurnat
omasta varastosta
• Kuljetuspalvelut
• Adressit • Muistotilaisuudet
• Ohjelmalehtiset, lehti-ilmoitukset

1930-luvulle saakka perinteet omaava
Suomen Kivivalmiste Oy käyttää kivien
raaka-aineena kaikkia kotimaisia kivilaatuja.
Oma, ammattitaitoinen louhinta, jalostus ja
kaiverrus luovat perustan laadulle ja hyvälle
palvelulle. Perinteisten hautakivimallien
lisäksi valmistetaan myös erikoisosaamista
vaativia yksilöllisiä muotokiviä.

Yhteydenotot: Sirpa Sappinen
Koivukuja 2, Kangasniemi • Puh. 0400 573 045
sirpa.sappinen@pitopalvelu.inet.ﬁ • www.janetti.ﬁ/sirpa

Liiketoimintasi tukena.
Anna talousasiasi
ammattilaisten hoitoon.

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton
jäsen

Kankaistentie 4, 51200 Kangasniemi
Puh. 040 768 4201 | www.tietomylly.fi

Hautakivet toimitetaan paikalleen
asennettuna ja ne ovat vakuutettuja
ilkivallan varalle.

Nyt on oikea aika hankkia uudet talvirenkaat autoosi,
tervetuloa edullisille rengasostoksille!
Teollisuustie 9, 51200 Kangasniemi | Puh. 045 887 9011
Avoinna ark. 7-17, la 7-12
www.kangasniemenkumikorjaamo.ﬁ

Lisätietoja: www.suomenkivivalmiste.fi

•
•
•
•
•

maanrakennustyöt
sorat
kalliomurskeet
kuljetukset
pihasuunnittelut

Puh. 0400 485 360
klemolajukka@luukku.com

Laadukkaat lahjat
pukin konttiin
palvelevasta
Puula-Sportista!
puulasport.ﬁ
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Maaseudulla yrittäminen on
Mervi Laitiselle paras vaihtoehto
Yrityksen
toimitila
sijaitsee
omalla
kotipihalla.
TILITOIMISTO- ja tieisännöintipalveluja tarjoavalla Mervi Laitisella on lyhyt
työmatka omassa kotipihassa
sijaitsevaan toimistoon. Jokusen askeleen vaativan matkan
varrella voi ihailla pihaa ympäröivillä laitumilla käyskenteleviä hevosia, silittää vastaan astelevaa kissaa ja kuunnella tarhassa haukahtelevan jämtlanninpystykorvan kuulumiset.
Laitisten perheen koti sijaitsee Pynnöläntien päässä Rutakoskella. Matkaa Kangasniemen kirkonkylään kertyy lähes 30 kilometriä, mutta Mervi Laitinen ei koe sitä
ongelmalliseksi. Hänen työnsä kannalta sijainti on pikemminkin kätevä.
– Tiekunta-asiakkaita on
useamman kunnan alueella ja
ajosuuntani voi olla myös johonkin muualle kuin Kangasniemelle. Minun toiminnassani tämä on paras vaihtoehto,
maalla yrittäminen on minulle ihan nappi juttu, hän toteaa.
Ruokomäestä lähtöisin oleva Laitinen on asunut aina
maalla. Nykyiseen asuinpaikkaansa hän muutti miehensä Markku Laitisen kanssa
vuonna 1993. Maa- ja metsätila on Markun kotipaikka ja alkuvuosina Laitisilla oli myös
lypsykarjaa. Sittemmin karjanpidosta luovuttiin ja nykyään

Mervi Laitisen työympäristö
on maalaishenkinen. Pihaa
ympäröivillä laitumilla
käyskentelee neljä hevosta.
perheellä on ainoastaan harraste-eläimiä. Markku Laitinen
työskentelee edelleen maa- ja
metsätalousyrittäjänä tehden
muun muassa metsien raivausta ja koneurakointia.
MERVI Laitinen perusti Kirjanpito- ja Tieisännöintipalvelu
Mervi Laitinen -nimeä kantavan yrityksensä vuonna 2003.
Alkuperäiseltä koulutukseltaan
Laitinen on agrologi, myöhemmin hän on opiskellut myös
laskentapuolen merkonomiksi ja käynyt tieisännöitsijäkoulutuksen. Ennen yrityksen perustamista Laitinen ehti työskennellä oman maatilan ohella
myös tilitoimistossa.
Laitisilla on neljä lasta ja
päätös yrittäjäksi ryhtymisestä
syntyi halusta tehdä töitä kotosalla heidän lähellään.
Yrityksen toimitila on sijain-

nut alusta lähtien piharakennuksessa, näin koti ja työpaikka
pysyvät toisistaan erillään läheisestä sijainnista huolimatta.
Vaikka työt ovat jatkuvasti
silmien edessä, on Mervi Laitinen onnistunut vetämään melko selkeän rajan työn ja vapaa-ajan välille. Rauhallisempina aikoina toimiston ovi pysyy kiinni illat ja viikonloput ja
myös kesäaikaan nainen pyrkii rauhoittamaan työtahtia.
Sen sijaan kevään kiireisimpään tilinpäätös- ja tiekokousaikaan töitä paiskitaan niin paljon kuin tarve vaatii. Kiinteisiin
aukioloaikoihin yrittäjä ei halua sitoutua.
– Olen tottunut tekemään
töitä vapaasti. Kun en ole sidoksissa kiinteisiin aukioloaikoihin, voin tehdä äkillisiäkin suunnitelmanmuutoksia,
hän sanoo.

Kun en ole sidoksissa kiinteisiin aukioloaikoihin, voin tehdä äkillisiäkin
suunnitelmanmuutoksia.
- Mervi Laitinen Työskentely kotimiljöössä
ei juurikaan häiritse keskittymistä, saati syö työmotivaatiota. Laitinen kertoo olevansa hyvä potkimaan itseään töihin ja
pysymään aikatauluissa. Yleensä hän on työpöytänsä ääressä
viimeistään aamukahdeksalta.
Vaikka Laitinen kuvailee itseään hieman erakkotyypiksi,
myöntää hän välillä kaipaavansa työpäiviinsä lisää sosiaalista
kanssakäymistä.

Mervi Laitinen
on pyörittänyt
yritystoimintaansa
kotoaan käsin
vuodesta 2003.
– Se negatiivinen puoli tässä on, että täällä on yksinäisempää. Aika hyvin täytyy tulla itsensä kanssa toimeen, jotta täällä viihtyy, hän naurahtaa.
LUOTETTAVA Internet-yhteys on nykypäivänä maaseudulla toimivalle yrittäjälle yksi
tärkeimmistä toiminnan edellytyksistä. Tämä pätee myös
Mervi Laitisen yritystoimintaan: suuri osa aineistoista liikkuu sähköisesti.
– Kun Valio-myrsky katkaisi viikoksi nettiyhteyden, rukkaset putosivat saman tien, hän
kuvailee.
Yleisesti ottaen Laitisen langaton laajakaista on kuitenkin toiminut hyvin ja riittävällä nopeudella. Myös perinteinen posti on välttämättömyys,
sen välityksellä tulee asiakkailta paljon kirjanpitoaineistoja.

Niin ikään kunnossa olevat
tiet ovat maaseudulla toimivalle yrittäjälle varsin tärkeitä.
Ja kun teistä päästään puhumaan, ollaan Laitisen kotikentällä: Vuoden Tieisännöitsijäksikin vuonna 2012 valittu yrittäjä tietää mistä puhuu. Vaikka omien tiekunta-asiakkaiden
teiden kunto on hyvä, yleisellä
tasolla ollaan hänen mukaansa menossa huolestuttavaan
suuntaan.
– Tieolosuhteet painottuvat
esimerkiksi metsäyrityksessä
tai maatiloilla, joissa liikutellaan suurilla autoilla paljon tavaraa. Pelkään, että kunnat jättävät yksityisteiltä avustuksia
pois, Laitinen murehtii.
Myös valtion suuremmille
tiekunnille myöntämät perusparannusavustukset näyttävät
olevan laskusuunnassa. On pitkälti tiekunnan oma asia, missä kunnossa se tien haluaa pitää, ja ilman riittäviä avustuksia teiden kunto tulee melko
varmasti huononemaan. Tämä
tulee tuottamaan ongelmia esimerkiksi metsätaloudessa.
– Nyt rakennetaan isoja tehtaita, joiden myötä puu tulee
liikkumaan enemmän ja tukkirekat tulevat olemaan suurempia. Puut lähtevät lähes aina yksityisteiden varrelta, Laitinen toteaa.

KIRJANPITO- ja Tieisännöintipalvelu Mervi Laitisella
on asiakkainaan kymmeniä tiekuntia useamman pitäjän alueella. Yrityksen liikevaihto jakautuu melko tasaisesti tie- ja
kirjanpitoasiakkaiden kesken,
mutta tuntimääräisesti mitattuna tiekunnat työllistävät yrittäjää enemmän.

Merkkaa jo kalenteriin!

Shell

Kangasniemi
Joulukahvit ma 21.12.
Joululounas ke 23.12.

Joululounas
ma-ti 21.-22.12.

LISÄTIETOJA TULOSSA, SEURAA ILMOITTELUA!

Puulan Putki

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

Hyllyt täynnä ihania tuotteita:

Puunkorjuupalvelut
www.veljeksethokkanen.fi

www.lvineuvonen.com

Lämmin kiitos vuoden 2015 tapahtumien
yleisölle, yhteistyökumppaneille ja talkooväelle!
Tavataan Puula-Cupissa (2.-3.7.) ja Maitolaiturilla (23.7.)
jälleen ensi vuonna!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

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

www.kangasniemenyrittajat.info
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Kangasniemen Yrittäjät ry
NINA REINIKAINEN

Sosiaalisen median koulutukseen osallistui kymmenkunta henkilöä.

Yrittäjät saivat oppia
sosiaalisesta mediasta

Myös jatkokoulutusmahdollisuus herätti kiinnostusta.
KANGASNIEMEN Yrittäjät ry ja kunnan elinkeinotoimi
järjestivät 18. 11. Suunnitelmallisesti sosiaaliseen mediaankoulutuksen.
Kouluttajana toimi Kangasniemeltä lähtöisin oleva puheviestinnän opiskelija Riikka
Liikanen, joka valmistuu filosofian maisteriksi Jyväskylän
yliopistosta joulukuussa 2015.
Koulutus oli selkeä yleiskat-

saus some-maailmaan, käyden
läpi mitä yrityksen olisi hyvä
huomioida sosiaaliseen mediaan loikatessa sekä millaisia
vaihtoehtoja ja trendejä viestintään on tarjolla. Lisäksi käytiin läpi viestinnän tyyliä ja yhä
tärkeämpää visuaalisuutta.
Toisena osiona koulutuksessa käsiteltiin asiakas- ja kriisiviestintää, esimerkiksi sitä miten somessa kannattaa reagoi-

da vaikkapa reklamaatioihin.
Sosiaalisen median viestinnästä tarjottiin selkeitä esimerkkitapauksia ja keskusteltiin porukalla.
Koulutuksessa oli kymmenisen osallistujaa ja mahdollisuus
jatkokoulutukseen esimerkiksi
somemarkkinoinnin ja somekampanjan tekemisen osalta
herätti kiinnostusta.

TIEDOTUSLEHTI, JOULU 2015

Sosiaalisen median yrityskäytön
tulisi olla tavoitteellista
SUOMALAISET yritykset
käyttävät yhä enenevissä määrin sosiaalista mediaa muun
muassa sisäiseen ja ulkoiseen
viestintään, markkinointiin ja
rekrytointiin. Riikka Liikanen
kertoo Facebookin olevan edelleen käytetyin some-palvelu
yritysviestinnässä.
- Youtubea, LinkedIniä ja
Twitteriä käytetään myös melko yleisesti. Myös Instagramin
suosio on kasvanut kuluvana
vuonna Suomessa isoin harppauksin.
Kaikkialla ei kuitenkaan tarvitse olla. Tärkeintä on valita
yrityksen ja asiakkaiden tarpeisiin parhaiten sopiva palvelu ja mieluiten panostaa kunnolla yhteen some-kanavaan
kuin yrittää olla mukana monissa puoliteholla.
-Tärkeintä on pohtia, millaisia tavoitteita yrityksellä on sosiaalisen median käytön suhteen. Somen käyttö voi lisätä
vuorovaikutusta yrityksen ja
asiakkaiden välillä sekä kasvattaa tunnettavuutta. Oli sosiaalisessa mediassa mukana tai ei,
olisi tärkeää että yritykset pa-

Tunnistatko Joulupukit?

Joulupukki matkaan jo käy... Joulupukin naamioiden taakse on
kätkeytynyt kolme kangasniemeläistä yrittäjää. Tunnistatko Sinä heidät?
Osallistu
kilpailuun,
kaikkien
vähintaan
yhden
Joulupukin
tunnistaneiden
kesken
arvotaan
50 euron
lahjakortti
vapaavalintaiseen
paikalliseen
yritykseen!

Riikan vinkkejä
some-viestintään:
Käytä elävää ja rentoa
kieltä, myös puhekielisyys
on sallittua
Somessa toimivat elämänmakuisuus, tunteiden
herättäminen ja persoonallisuus
Muista visuaalisuus, jaa
kuvia ja videoita
Vastaa kommentteihin
mahdollisimman pian
Jos mokaat, pyydä anteeksi, myönnä virheesi ja
opi niistä

Meidän Puula -kalenterit
nyt myynnissä!

Riikka Liikanen

OTA VIISAS ASKEL
LUONNOLLISEEN
HYVINVOINTIIN!

f
puh. 010 501 4850

Aija Ylönen

Puh. 040 5003 126,

aija_ylonen@pp.inet.fi

Käy tykkäämässä!

f

PARHAAN AVUN
SAAT PAIKALLISILTA
AMMATTILAISILTA!
Etsimme kohteelle ostajan ja
hoidamme kaupanteon puolestasi.
Meillä on vahva paikallistuntemus
ja tehokkaat markkinointikanavat.
Ota yhteyttä, tehdään
hyvät kaupat!

f

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
Toimisto avoinna sopimuksen mukaan.
Lomailemme 23.12.2015 - 6.1.2016.

Joulupukki 3

Kilpailuun voit osallistua Kangasniemen Yrittäjien nettisivuilla torstaihin 10.12.2015 saakka:
www.kangasniemenyrittajat.info tai Joulun avaustapahtumassa kunnantalolla la 28.11. klo 10-14.
Kilpailukupongin ja palautuslaatikon löydät esiintymislavan tuntumasta. Yksi vastaus/hlö.
Joulupukkien henkilöllisyys paljastetaan perjantaina 11.12.2015 Kangasniemen Yrittäjien nettisivuilla sekä
Facebookissa. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja nimi julkaistaan myös netissä.

Oletko myymässä
kiinteistöä tai tonttia?

Seppo Lappalainen
0400 570 557
www.puulatours.ﬁ

www.tiedonportaat.fi

* Isännöintipalvelut
* Maatalous- ja muu kirjanpito
sekä veroilmoitukset.
* Muut toimistopalvelut

Joulupukki 2

2016

Uniongelmia, kipuja,
stressiä?

T:mi Aija Ylönen

Joulupukki 1

Meidän
PUULA

nostaisivat verkkonäkyvyyteensä: suuri osa suomalaisista etsii
tietoa palveluista juuri netistä,
Riikka Liikanen muistuttaa.

Kangasniemen Yrittäjät
löydät myös Facebookista!

Keittiönovet Sinulle valmistaa

Tontteja
Kangasniemeltä
yrityksille sekä
omakotitalorakentajille!
Lisätietoja:

Maankäyttöteknikko
Jouko Romo
puh. 040 5151 736
jouko.romo@kangasniemi.fi

Välityspalkkio alk. 4,5%
tai minimipalkkio 2480 €
tai sopimuksen mukaan.
Alv. 24% sis. hintoihin.

Kangasniemen
Kiinteistökeskus LKV Oy [A]

www.kangasniemi.fi

Keskustie 3 lh 3
51200 Kangasniemi
Toimisto 040 143 0022
Timo Palvimo 0400 654 663
Jouko Ursin 0400 150 969

Ovimallit näet osoitteesta: www.hahle.fi

