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Tiiholan Toka
palvelee monipuolisesti
Sivu 4

Kaikki mukaan

MEILLÄ kaikilla on varmaan
mielikuvia lapsuuden kesistä. Silloin paistoi aina aurinko, jäätelö suli kuumuudessa,
mansikat maistuivat makeilta, paarmat purivat helteisellä heinäpellolla ja uimassa
jaksoi polskia tuntikaupalla.
Muistot viime kesistä ovat
aika paljon karumpia, mutta olisikohan nyt kylmän ja
runsaslumisen talven jälkeen viimeinkin vuorossa Oikea Kesä!
Sitä toivovat varmasti
kaikki maanviljelijät, koululaiset, kesälomailijat ja tietenkin ne lukuisat yrittäjät,
joille Suomen lyhyt kesä on
yrityksen toiminnan ja talouden kannalta ratkaisevan tärkeä ajanjakso.
Viime viikkoina on ollut
kiva havaita, kuinka Kangasniemen keskusta on heräillyt eloon heti, kun pitkä talvi
lopulta hellitti otettaan. Kaupoissa käy kuhina, mökeilleen
saapuneet vapaa-ajanasukkaat ovat käyneet ilmoittau-

tumassa ja paikkakuntalaisia
näkee ympäriinsä pyöräilemässä ja kävelemässä kevätauringosta nauttien.
MUUTAMA viikko sitten yrittäjäyhdistyksemme oli ensimmäistä kertaa mukana Kevätmessuilla Helsingissä yhteisosastolla kunnan ja muutaman yrityksen kanssa.

”Olipa mukava
tavata kymmeniä mökin omistajia, jotka tulivat varta vasten
poikkeamaan
mökkipaikkakuntansa osastolla.”
Nina Reinikainen
Olimme paikalla esittelemässä vapaa-ajanasukasprojektiamme ja mökkitohtorikin päivysti. Olipa muka-

va tavata kymmeniä mökin
omistajia, jotka tulivat varta
vasten poikkeamaan mökkikuntansa osastolla, hakivat
tuoreet esitteet ja kyselivät
kuulumisia.
Yhdistyksen tarjoamalle
mökkikartoituspalvelulle oli
myös kysyntää, eli halukkuutta panostaa mökin kuntoon
ja viihtyvyyteen tuntuu löytyvän. Ja uskon, että useimmissa tapauksissa tarvittavat
palvelut ja tuotteet hankitaan
paikallisista, osaavista ja ammattitaitoisista yrityksistä,
mikä on tietysti projektimme tavoite.
Messuosastolla poikkesi
myös lukuisia uusia Kangasniemestä kiinnostuneita, joille mökin tai tontin hankinta on juuri nyt ajankohtaista.
Toivottavasti heistä mahdollisimman moni löytää oman
”mansikkapaikkansa” täältä
kauniista kunnastamme!
TULEVANA lauantaina kannattaa tulla torille Kesän

avaukseen, jossa yritykset ja
yhdistykset esittelevät toimintaansa ja palveluitaan sekä myyvät tuotteitaan.
Luvassa on leppoisa koko perheen tapahtuma, jossa on myös hyväntuulista ohjelmaa.
Koska olemme varmoja tulevasta aurinkoisesta kesästä, päätimme järjestää hellehattukisan. Valmista, viritä
tai koristele siis itsellesi iloinen, hauska, värikäs tai muuten vain sinulle mieluinen hellehattu, pistä se päähäsi ja tule torille. Parhaat hellehatut
palkitaan!
TIEDÄN, että monille meille
yrittäjille kesäloma on vain
kaukainen haave – kesällä
painetaan pitkää päivää ja
otetaan siitä kaikki irti.
Toivotankin teille tuloksekasta ja työntäyteistä kesää,
mutta yritetään edes jossain
kohtaa pikkuisen irrottautua
ja huilata.
Kaikille kesälomaa viettä-

ville toivon oikein leppoisia
lomapäiviä.
Nautitaan Kangasniemen
kesästä, käytetään paikallisia tuotteita ja huolehditaan
omalta osaltamme palvelujen
säilymisestä.

Katso tapahtuman ohjelma
ja näytteilleasettajat tämän
lehtiliitteen sivulta 8!

Sivu 5

Piinapenkissä
Seppo Laurila

Aurinkoista ja lämmintä
kesää kaikille!
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Yrittäjien
tiedotuslehti

Nina Reinikainen

puheenjohtaja
Kangasniemen Yrittäjät ry

Kangasniemen Kesän avaus
lauantaina 12.5. Rantatorilla

KPA-Sport
jatkaa urheiluliikeperinnettä

Kuva: Emilia Takkinen

Haaveissa lapsuuden kesä

Puheenjohtajan
tervehdys!

Kuva: Seppo Lappalainen

– yhteistyöllä eteenpäin!

Kädessäsi on Kangasniemen Yrittäjät ry:n kahdeksansivuinen #Yritäees -tiedotuslehti, jota julkaisemme kahdesti vuodessa: Kesän avauksen
ja Joulun avauksen kynnyksellä.

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

Kangasniemen Yrittäjät ry
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Hyvä pöhinä jatkuu!

Avoinna joka päivä!

Yrittäjäyhdistyksen talvi oli toiminnantäyteinen. Seuraavaksi
järjestetään Kesän avaus ja talkoillaan Lupisaaressa.

JÄRJESTÖMME on ehtinyt
järjestää tänä vuonna jo monenlaista toimintaa.
Vuosi käynnistyi Suomen
Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen vierailulla,
jonka jälkeen leijonanosan
yhdistysväen talkooajasta vei
Kangasniemen ensimmäisten
Talvimessujen järjestäminen.
Messujen suosio ylitti kaikki
odotukset ja jatkoa lienee luvassa – kiitos kaikille mukana olleille!
Talven mittaan on myös
järjestetty useita hallituksen kokouksia sekä yhdistyk-

sen varsinainen kevätkokous. Tervehdys- ja onnittelukäyntejä on tehty yrityksiin
ja järjestömme oli myös hyvin
edustettuna Yrittäjägaalassa.
Maaliskuussa Kangasniemen
Yrittäjät Dream Team osallistui voitokkaasti Hyvän mielen jääkiekkoturnaukseen.
Puheenjohtaja Nina Reinikainen on edustanut yhdistystä lukuisissa tilaisuuksissa
aina Brysseliä myöten.
Myös vapaa-ajan asukasprojektin eteen on tehty edelleen töitä, lue siitä lisää sivuilta 6-7.

Mainetta ja kunniaakin
saimme: Kangasniemen Yrittäjät ry valittiin Etelä-Savon Vuoden paikallisyhdistykseksi.
YHDISTYKSEN seuraava
voimainponnistus on Kesän
avaustapahtuman järjestäminen. Toivottavasti väkeä
saapuu tulevana lauantaina
Rantatorille runsain joukoin
ja sää on suosiollinen!
Kesän mittaan on tarkoitus jatkaa yhdistyksen ”Lupin” kehittämistä. Ensimmäisen kerran Lupisaaressa tal-

koiltiin huhtikuussa, jolloin
muun muassa purettiin saunan katto. Seuraavat Lupitalkoot järjestetään lähiaikoina – kaikki ovat tervetulleita
mukaan talkoisiin ja tutustumaan saareen!
Monenlaista muutakin toimintaa on suunnitteilla, pidä
itsesi ajan tasalla seuraamalla
tiedotusta netti- ja Facebooksivuillamme ja tule mukaan!
kangasniemenyrittajat.info
Facebook:
@KangasniemenYrittajat
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Poikkea kahvilla
tai nouda
herkulliset
leivonnaiset
mukaan!
Mikkelintie 21,
Kangasniemi
Puh. 040 505 0041
www.reissupannu.fi
HUOM! Kesän ajan palvelemme myös hyväntuulisessa

TORIKAHVILA RANTAPANNUSSA

Kangasniemen Rantatorilla.

Kurkista tuoreimmat
kuulumiset
Facebook-sivuiltamme!

Tervetuloa tutustumaan
uudistuneeseen torikahvilaan!

PUULANTORI

Meillä palvellaan!
•Palvelustiskistä herkut
arkeen ja juhlaan
•Omasta uunista tuoreet
leivät ja pullat
•Veikkaus • Osta ja Nosta
• Vesipiste

Mikael Pentikäinen oli vieraanamme tammikuussa.
Kuvassa Mari Jalava, Mikael Pentikäinen ja Jukka Siikonen.

Avoinna:
ma–la klo 7 - 21,
su klo 10 - 21
Asematie 4, Kangasniemi
Puh. 020 728 490

Helmikuussa juhlistettiin yhdistyksemme valintaa
Etelä-Savon Vuoden 2017 Paikallisyhdistykseksi.
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Talvimessut järjestettiin maaliskuussa. Messujen
ohjelmassa oli muun muassa upea pukunäytös.

Pääsiäislauantaina Kangasniemen Yrittäjät Dream Team
eli KYDT vei voiton Hyvän Mielen jääkiekkoturnauksessa.

Kangasniemen Yrittäjät ry:n hallitus

Ota meihin yhteyttä, mikäli Sinulla on ideoita tai aloitteita yhdistyksen käsiteltäväksi!
Nina Reinikainen, puheenjohtaja

Puh. 0400 815 108, nina.reinikainen@outlook.com
Joni Pietarinen, varapuheenjohtaja
Puh. 040 754 6181, joni.pietarinen@rpjp.fi
Jaana Laitinen, tiedottaja
Puh. 040 507 2713, jaana.laitinen@janetti.fi

Muut jäsenet:
Anja Arkko
Mari Jalava
Seppo Lappalainen
Arto Pellinen

Lisätietoa toiminnasta: kangasniemenyrittajat.info |

Kaulakoru
alk.

74 €

Tiina Puttonen
Sirpa Sappinen
Minna Sylgren
Petri Viiansalo
Ari Viljakainen

sihteeri:
elinkeinoasiamies
Jukka Siikonen

Seuraa meitä Facebookissa!

KANGASNIEM
EN

asiakaslehti

Tutustu kuukauden
tarjouksiin asiakaslehdestämme!
Jos posti ei tuo lehteä
kotiisi, nouda se
apteekistamme!

APTEEKIN

02
2018

3 MYYTTIÄ
HYVÄSTIT ALLER
GISILLE
OIREILLE
”Siedätyshoito
ensimmäisenäauttoi jo
keväänä”

HERKÄSTÄ
IHOSTA

KAIKKI MITÄ
SINUN PITÄÄ
TIETÄÄ
PUNKEISTA

Tunnista
borrelioosin
merkit

MUKANA
RISTIKKO

ILO IRTI
KEVÄÄSTÄ

▶ LEMPEÄ VENYTTELY JA
LIHASHU
▶ PARHAAT TUOTTEET KUIVIEN OLTO
SILMIEN HOITOON
▶ NÄIN TEET 10 MINUUTI
N PIKAPEDIKYYRIN

Palvelemme ma-pe 9.00 - 17.30, la 9.00 - 14.00
Otto Mannisen tie 1-3, puh. (015) 431 631
www.kangasniemenapteekki.fi

@KangasniemenYrittajat

Siivous-, kotihoito- ja
sairaanhoitopalvelut kotiin.

Muista äitiä!

Niina Halmeslahti
puh. 040 744 2768
www.niinahalmeslahti.fi

Rannekoru

Ps. Muista kotitalousvähennys!

84 €

T
p

Tule risteilylle, Puula kutsuu!
Korvakorut 64 €

R I E MU

SISKO

SINIKKA

E E L IS A L E K S I

Kangasniemen XXXVI
Saatavana myös punaja keltakultaisena.

Tule katsomaan maakuntajärven nähtävyyksiä
ja ihastelemaan ainutlaatuista järviluontoa!
CMYK 100, 43, 0, 30

PUULAN OPTIIKKA JA KELLO
Otto Mannisen tie 1-3, Kangasniemi • (015) 433 220
www.puulanoptiikka.fi
• Avoinna ma-pe 10-17

40x15,5

VARAA RETKIPÄIVÄSI
HYVISSÄ AJOIN!
Lisätiedot ja varaukset:
Puh. 0400 570 557
www.puulatours.fi
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MUSIIKKIVIIKOT
14.–22.7.2018

OHJELMASSA mm:
• 19.7. Tähtien konsertti
Kangasniemen laulukilpailun voittajia vuosien
varrelta
• 14.–15.7. Kangasnieme
n
laulukilpailu
• 20.7. Juha Hostikka ja
Dallapé
Lämpimästi tervetuloa
!
www.kangasniemenmusiikki
viikot.fi
info@kangasniemenmusiikki
viikot.fi
Puh. 040 596 4692

Kangasniemen Yrittäjät ry
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Miksi meillä on tori?

Satujen & tarinoiden

Maitolaituri

la 21.7. klo 11-15
Syvälahden lavalla

K U N NA L L I S L E H D E S S Ä
26.4.2018 selviteltiin laajasti torialueeseen liittyvää kehittämistyötä. Torialuetta on
tietojeni mukaan yritetty elvyttää jo kauan. Aina, kun
alueelle on ehdotettu jotain,
on se syystä tai toisesta ammuttu alas.
Kunnan Pömpeli (matkailuinfo) sinne sentään saatiin
suuren porun saattelemana.
Siellä se on väärässä paikassa, väärän muotoinen ja väärän värinen sekä estää näkymän Puulalle. Toivottavasti
on siellä ja pysyy.
Toisin kävi yrittäjien kojulle, pienelle suurelle kauppahallille. Tätä yrittäjien kojua siirreltiin viime kesä paikasta toiseen ja aina se oli
jonkun hampaissa. Turhautuneet rakentajat uhkasivat
polttaa sen. Lopulta se pelastettiin Hokan kylätorin reunalle odottamaan siirtoa lopulliselle paikalleen kylän toritoimintaa hyödyntämään.
SIIS MIKSI meillä on tori?
Tori Suomen kauneimmassa
kunnassa parhaalla mahdolli-

Kuva: Nina Reinikainen

Seppo Lappalainen kirjoittaa Rantatorin kehittämisen haasteista.

RANTATORIALUEEN laajempaa suunnittelua viivästyttää Ravintola Puulaakin ja
paloaseman kohtalo. Tämä on
ymmärrettävää, mutta se ei

saa estää itse torikaupan kehittymistä.
Tänä vuonna aloittanut torin kehittämisryhmä on esittänyt torisääntöjen järkiperäistämistä, jolloin pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut
myyntipisteet, kuten puiset
kojut, saisivat olla torilla ympäri vuoden eikä niitä tarvitsisi siirtää pois talveksi.
Viime jouluna torilla oli ensimmäistä kertaa toimintaa

MYYNTI- JA
ESITTELYPISTEET
NYT VARATTAVISSA!
Nopeimmat varaajat
valitsevat parhaat paikat!

ME YRITTÄJÄT yritetään ees
(sloganimme #yritäees). Olen
optimisti ja uuden kehittelijä, mutta nyt tuntuu siltä, että torilla on edelleen seuraavina vuosina vain mansikan
ja perunan myyjä ja kahvila,
jos niitäkään.
Kauhuajatus on myös se,
että hienolla paikalla oleva
ravintola ei ole enää toiminnassa. No, ehkä se soutuvene
saadaan tänä vuonna hankittua kunnan torin kehittämisrahoista.
Kaikesta paheksunnasta ja vastustuksesta huolimatta yritetään ees lisätä torin houkuttelevuutta. Tällöin
jokaisen asiakkaan ”kuuluu
käydä” torilla, missä toritoimintaa muissakin kunnissa
ja kaupungeissa harjoitetaan.

Seppo Lappalainen rakentamassa uutta ”Pientä suurta kauppahallia” Rantatorille.
sella paikalla, mutta sen käyttöön ei ohjailla tai patisteta ketään. Elintarvikemyynti ja muukin tavaramyynti
saa keskittyä parkkipaikoille.
Odotetaanko Keskusparkkiin
lisää kioskimyyntiä? Miksi?

kehittämisideoita ovat muun
muassa torin opastekyltin
asentaminen, iltatilaisuudet,
frisbeegolf-rata nurmialueille, soutuvene ja leikkipaikka.

myös talviaikaan, joten talvitapahtumissa ainakin puisia
kojuja voitaisiin myös hyödyntää. Jos talvella joku haluaa käyttää kojuja, niin kai
hän voi lumeen polun lapioida (jos talvella on lunta). Nykyisinhän tori toimii lähinnä
lumen varastointipaikkana,
joten lumen auraus torilta ei
voi olla este kojujen ympärivuotiseen käyttöön.
Muita esillä olleita torin

Lisätiedot: myrakka.com,
040 507 2713

Uutta:

Uniikkipiste
TERVETULOA
HEMMOTTELUHOITOIHIN
TAI KORU- JA
LAHJAOSTOKSILLE!

Muista äitiä
lahjakortilla!

Keskustie 4, Kangasniemi
Puh. 015 433 063,
0400 715 346
www.anjankauneuspiste.fi
Ma-pe 9-17, la 9-13

Seppo Lappalainen
Yrittäjä

Yrittäjien jäsenille alennusta
K-Market Puulantorista
Etukampanjassa on mukana myös useita muita Etelä-Savon alueella sijaitsevia
K-ryhmän kauppoja. Katso
tarkemmat tiedot yrittäjäjärjestön alueellisista ja valtakunnallisista jäseneduista Etelä-Savon Yrittäjien nettisivuilta!

#yritäees -huppareita myytävänä!

Remontointi- ja palvelutarpeita
vapaa-ajan asunnollasi?
Mielessä uuden
vapaa-ajan asunnon rakentaminen ?

sää kysynnän mukaisesti.
Painotyöt hoitaa paikallinen yritys, Paitapaino RaPeMa.
Hupparin hinta on 40 €.

Kangasniemeläiset yritykset ovat valmiina palvelemaan Sinua.
Tarjolla asiantuntevaa, laadukasta ja kiireetöntä palvelua.
Löydät yritykset kunnan nettisivujen yrityshakemistosta:
www.kangasniemi.fi

Tänä vuonna jäseneksi liittyville uusille jäsenyrityksille
yhdistyksen hallitus on päättänyt lahjoittaa yhden hupparin / yritys. Tässä jälleen
uusi, hyvä jäsenetu!

Ole hyvä, ota yhteyttä
Kangasniemen eri palveluntarjoajiin!

Tiedustelut ja tilaukset: Nina Reinikainen,
puh. 0400 815 108, nina.reinikainen@outlook.com
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Puh. 040 507 2713
jaana.laitinen@janetti.fi
www.janetti.fi
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SE ROKKAA.

MAINOSTOIMISTO

| Paino:

Kangasniemen Yrittäjät ry
myy jäsenistölle #yritäees
-sloganilla varustettuja huppareita. Saatavilla on perusmallista hupparia sekä hieman kapealinjaisempaa naisten mallia. Värivaihtoehdot
ovat sininen ja valkoinen.
Huppareita on varastossa pieni määrä, kannattaa kysäistä löytyykö omaa kokoa.
Niitä voidaan myös tilata li-

: JaNetti
taittotyö

– Yrityskorttia on vilauteltu kyllä ihan mukavasti! Uskon kuitenkin, että enemmänkin on kortinhaltijoita,
jotka eivät vielä näytä korttia, eli rohkeasti vaan käyttämään sitä, kannustaa Eleonoora Karlsson-Seppänen KMarket Puulantorista.

Kartan

Jäsenyrittäjä! Olethan muistanut hyödyntää tänä vuonna voimassa olevan uuden,
merkittävän jäsenedun?
Tuon edun tiimoilta saat
Yrittäjien jäsenkortilla 5 prosenttia alennusta K-Market
Puulantorista ostettavista
elintarvikkeista.

PS. Hae Kesän avauksesta
uunituore Kangasniemen pyöräilykartta!
1

Lähtö

11
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Asiakastapaamiset
sopimuksen mukaan!
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Kuljetukset | Nosturityöt
Muutot | Minikaivinkonetyöt
OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ,
suunnitellaan yhdessä kuinka voimme palvella!
Topi Tulla
Puh. 040 575 6751
tiiholantoka@gmail.com
@TiiholanToka

UUDESTA KUVAKIOSKISTA

Tiiholan Toka tarjoaa monipuolisen palveluvalikoiman.
VUOJALAHDESSA sijaitseva Tiiholan Toka aloitti toimintansa vuonna 2015. Yrittäjä Topi Tullan palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset
kuljetuspalvelut, nosturityöt
ja minikaivinkonetyöt. Myös
tienhoito ja muuttotyöt työllistävät nuorta yrittäjää.

syksy tuovat tullessaan, toteaa Tulla.
YRITTÄJÄN perheeseen kuuluvat kihlattu Jutta, 3-vuotias
Aatu ja 2-vuotias Iita sekä Uuno-koira.
- Lapset ovat todella kiinnostuneita ja kovasti mukana touhuamassa. He ovat mielellään kyytiin lähdössä, aina kun se on mahdollista. Kesä on tarkoitus tehdä tiiviisti töitä, hiljaisempina aikoina
jää aikaa enemmän perheelle.
Toistaiseksi yrittäjyys on
täyttänyt Topi Tullan odotukset: vastuuta ja vapautta on
ollut sopivasti. Tulla nauttii
myös työn monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Maaliskuussa hän liittyi Kangasniemen Yrittäjien jäseneksi.

”Nyt kesää kohti mentäessä toiminta on alkanut mukavasti
vilkastumaan.”
Topi Tulla
- Ensimmäinen vuosi hommia tehtiin muiden töiden
ohella ja viimeiset kaksi vuotta yritys on työllistänyt kokoaikaisesti. Talvella on toki ollut hiljaisempaa, mutta nyt
kesää kohti mentäessä on
toiminta alkanut mukavasti vilkastumaan, ja kesästä
toivonkin kiireistä, Topi Tulla kertoo.
TOPI on yrittäjä jo kolmannessa sukupolvessa.
- Pappani Lauri Tulla teki elämäntyönsä perunanviljelijänä. Lisäksi hän kasvatti siemenviljaa. Papan peltotöissä ja perunanlajittelussa sain olla mukana heti kun
pystyin. Kun sitten sain ajokortin, osallistuin myös perunankuljetuksiin. Isäni Pekka
Tulla on toiminut yrittäjänä
lähes kolmekymmentä vuot-

Topi Tulla on nauttinut yrittäjyyden alkutaipaleesta.
ta. Yrittäjyys on kai saatu verenperintönä, ja tavallaan on
ollut aina itsestään selvää, että jossain vaiheessa ja jollain
tavalla yrittäjäksi ryhdyn. Jo
pidempään tein erilaisia autohommia. Sitten tuli tällainen mahdollisuus, johon uskalsin tarttua, Tiiholan kylästä kotoisin oleva Tulla kertoo.
Tiiholan Toka tarjoaa kuljetus- ja nosturipalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Minikaivurilla hoituvat puolestaan esimerkiksi kaapeliojat, pienet pohjatyöt ja pihahommat. Koneen siirrot tapahtuvat trailerilla ja pakettiautolla.

Yrityksen asiakkaina ovat
olleet niin paikalliset kuin
vapaa-ajanasukkaatkin, sekä yritykset etenkin kuljetustöissä.
- Toivon, että asiakkaat ottavat rohkeasti yhteyttä tarvitessaan kuljetus-, nosturitai minikaivinkonepalveluita.
Yhteistyöverkostomme kautta on mahdollisuus toteuttaa
palveluja myös suuremmalla kalustolla. Kaikkien asiakkaiden tarpeisiin pyrimme suunnittelemaan toimivan ratkaisun. Tulevaisuuden
yritystoiminnan kehittämiseen on myös suunnitelmia,
mutta katsotaan mitä kesä ja

”Yhteisöllisyys
ja yhdessä toimiminen on kuitenkin tärkeää kaikille paikallisille
yrittäjille.”
Topi Tulla
- Jäsenyyden hyötyjä on
tässä vaiheessa vaikea arvioida, koska olen ollut toiminnassa mukana niin lyhyen aikaa. Yhteisöllisyys ja yhdessä
toimiminen on kuitenkin tärkeää kaikille paikallisille yrittäjille. Toivon, että kaikkien
paikallisten palveluntuottajien kesä ja koko tuleva vuosi
olisi mahdollisimman vilkas.

K
u

AP-SYSTEMS
Asematie 6, 0400 844 923

Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen
• PERINTEINEN HIERONTA
• MOBILISOIVA HIERONTA
• HERMORATAHIERONTA • VYÖHYKETERAPIA
Puh. 040 713 3120 • Käyntiosoite: Levälahdentie 19
www.kuntohoitaja.ﬁ
Hokan kylätori on viihtyisä ja
monipuolinen kohtaamispaikka!
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Topi Tulla on yrittäjä jo
kolmannessa sukupolvessa

DIGIKUVAT
HETI!

Kesätorin avajaiset

la 26.5. klo 11-14

Tori avoinna lauantaisin klo 11-14
(juhannusviikolla torstaina)

Tervetuloa Hokan torille
ja tapahtumiin!

Katsastus
alkaen

45 €

hehkuvahokka.fi

Monenlaiset kuljetuspalvelut hoituvat Tiiholan Tokan toimesta.

Esittelyssä
uusi jäsenyritys!

10v.

Teollisuustie 1, 51200 Kangasniemi
Puh. 0207 959 890
www.katsastus.net

AVOINNA MA-PE 8.30–16
Voit varata ajan myös netin kautta!

Puunkorjuupalvelut
www.veljeksethokkanen.ﬁ

Kangasniemen Yrittäjät ry

#YRITÄEES, TIEDOTUSLEHTI, kesän avaus 2018
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Hautauspalvelu
Sirpa Sappinen

Meiltä kaikki
hautaustoimistopalvelut:

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

Kangasniemen

Juhlaja Pitopalvelu Ky
YHTEYDENOTOT: Sirpa Sappinen

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

Kangasniemen

Juhla- ja Pitopalvelu Ky

Jaakko Kosloffin KPA-Sportista löytyy muun muassa monipuolinen pyörävalikoima.

KPA-Sport jatkaa
urheiluliikeperinnettä

Esittelyssä
uusi jäsenyritys!

Maittavat ruoat
arkeen ja juhliin
28 vuoden
kokemuksella!

Jaakko Kosloff siirtyi taksien parista kauppiaaksi.
TORITIEN ja Satamatien kulmauksessa pitkään toiminut
Puula-Sport siirsi toimintansa Lapaskankaalle lokakuussa 2017, mutta ilman urheiluvälinekauppaa ei Kangasniemellä silti jääty. Taksiyrittäjänä paikkakunnalla aiemmin
toiminut Jaakko Kosloff avasi KPA Sport-liikkeen vapaiksi jääneissä toimitiloissa joulukuussa.

”Aika kylmiltään tähän
hyppäsin,
kun aiempaa
kauppiaskokemusta ei ole
lainkaan.”
Jaakko Kosloff
- Ei asiaa tullut paljon edes
mietittyä, joskus Lehdon Ilkan kanssa puhuttiin että liike on myynnissä, ja siitä ajatus syntyi pikkuhiljaa. Aika
kylmiltään tähän hyppäsin,
kun aiempaa kauppiaskokemusta ei ole lainkaan, Kosloff
naurahtaa.
Ilkka Lehdon Puula-Sport
keskittyy nykyään veneisiin

ja veneilytarvikkeisiin, ja entinen omistaja on ollut suurena apuna uuden liikkeen alkutaipaleella.
- Olen tuntenut Ilkan suurinpiirtein aina, ja hän on ajanut aikoinaan myös isäni taksia. Apua on sieltä saatavissa
edelleen tarvittaessa.
KOSLOFF on nauttinut urheilukauppiaana toimimisesta, ja kiirettäkin on riittänyt.
Taksia hän ei ole ehtinyt enää
marraskuun jälkeen ajamaan.
- Ihan hauskaa on ollut, ja
tässä on saanut olla ihmisten
kanssa paljon tekemisissä.
Eikä tarvitse öitä valvoa niin
kuin taksikuskina. Toistaiseksi serkkuni pyörittää nyt taksipuolta, mutta saa nähdä miten sen kanssa käy: kenelläkään kun ei oikein ole tietoa
siitä, mitä heinäkuun alussa
tapahtuu, kun taksiliikenne
vapautuu. Itse en taksinkuljettajaksi kuitenkaan ole enää
palaamassa.
U R H E I LU k u u l u u m y ö s
Kosloffin itsensä harrastuksiin muun muassa jääkiekon,
golfin ja sählyn muodossa.
Jääkiekkoa on tullut pelattua
myös KaPa:n edustusjoukku-

eessa, ja KaPasta juontaa juurensa myös liikkeen nimi.
- Liikkeen valikoima on
suurinpiirtein sama kuin ennenkin, tosin joitakin uusia
merkkejä löytyy. Esimerkiksi
Helly Hansen on uutta, olen
aina itse tykännyt heidän
laadukkaista tuotteistaan.
Vapaa-ajanasukkaat ovat olleet tyytyväisiä kun niitä löytyy, ja myös oman kylän ihmiset ovat Helly Hansenia kyselleet eniten. Filosofiani on,
että kaikille pitää löytyä jotain mutta ei kaikille kaikkea,
Kosloff kertoo.
Tuotteita myös tilataan
asiakkaille tarvittaessa. Tulevalle kesälle Kosloff odottaa
väkeä riittävän, vaikkei uutena kauppiaana osaa vielä varsinaisia tavoitteita asettaa.
- Ensimmäisen kesän jälkeenhän sitä sitten ollaan viisaampia. Säät vaikuttavat todella paljon siihen mitä ja miten paljon ihmiset ostavat,
mutta tuskinpa tässä tarvitsee päiviä yksinään kuitenkaan viettää. Vaikka Ilkka hoitaakin venepuolen niin myös
meiltä löytyy joitakin veneilytarvikkeita, joten niitä ei välttämättä tarvitse lähteä Lapaskankaalle asti hakemaan.

PYÖRÄMYYNTI on iso osa
KPA-Sportin toimintaa, ja
pyörähuoltoja tehdään Jaakko Kosloffin isän toimesta.
Myös Joonas-veli on tällä hetkellä liikkeessä töissä.
- Pyörien lisäksi mökkikalastustuotteet ovat suosittuja. Tammi-helmikuussa meni paljon suksia, kiitos hyvien hiihtokelien. Muuten olisi
varmasti ollut todella paljon
hiljaisempaa, Kosloff miettii.
UUDEN liikkeen myötä Kosloffista tuli myös Kangasniemen Yrittäjien jäsen, ja hän
osallistui muunmuassa maaliskuussa järjestettyjen Talvimessujen muotinäytökseen
sekä pelasi Hyvän mielen turnauksessa voitokkaassa Kangasniemen Yrittäjät Dream
Teamissa.
- Liittyminen on ollut kyllä aikaisemminkin ajatuksissa, mutta en ole ehtinyt alkaa
asiaa tarkemmin tutkimaan.
Puulantorin jäsenalennusta on tullut myös jo käytettyä, mutta ei vielä toistaiseksi paljoa muuta. Tuskinpa siitä jäsenyydestä minkäänlaista haittaakaan on, yrittäjä nauraa.

Käytäthän
kangasniemeläisten
yritysten palveluja!

TURVALLISUUTTA ENSIMMÄISESTÄ
KILOMETRISTÄ VIIMEISEEN (1)
U UTU

US

e

A-C

d a- b
A-B

68-70dB

(1) Ensimmäisestä kilometristä viimeiseen
(viimeinen = 2 mm urasyvyys)
rengaskoossa 205/55 R16 91V, MICHELIN
PRIMACY 4 ylittää UN/ECE-säännön R117
mukaisen märkäpidon vähimmäistason.

Varastossa laaja valikoima kesärenkaita!
Tule paikalle niin katsotaan Sinun
tarpeisiisi sopivat renkaat!

Talvirenkaat kesäostajan ehdoin!
TERVETULOA!

KANGASNIEMEN KUMIKORJAAMO OY

Teollisuustie 9 A, 51200 Kangasniemi | Puh. 045 887 9011
www.kangasniemenkumikorjaamo.fi | Avoinna ark. 7-17, la 7-12

Koirahoitola

Janeter
Kangasniemi

Tutustu
uusiin
nettisivuihimme!

Laadukasta koirien lomahoitoa!
Myös trimmaukset, pesut, kynnenleikkuut,
Emmi-Pet hammashoito, koirahieronta,
tunnistusmerkintä ja koulutuspalvelut.
Koirahoitola Janeter
045 652 1730/hoitola, 0400 901 921/Janet
janet.tervashonka@outlook.com, janeter.fi

Kangasniemen Yrittäjät ry
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Vapaa-ajanasuntoprojekti
jatkuu – mukaan ehtii vielä!
Varaa Kesän avauksessa katselmuskäynti mökillesi!

PROJEKTI käynnistyi kyselyllä, jossa kartoitettiin mökkiläisten ajatuksia oman vapaa-ajan asunnon remonttija palvelutarpeista.
Vastauksista selvisi, että
mökeillä olisi valtavasti töitä tarjolla osaaville tekijöille.
Tarpeet vaihtelivat laiturin
korjaamisesta kokonaan uuden vapaa-ajan asunnon rakentamiseen. Rakentamisen
ja remontoinnin lisäksi tarvetta oli muun muassa pihan
ja mökkitien kunnostustöille ja mökkitalkkaripalveluille.
Kyselyn yhteydessä vapaaajan asunnoille tarjottiin katselmuksia, joita tehtiin viime
kesänä noin 30 kohteeseen.
Katselmuksissa käytiin läpi

KÄYTÄTHÄN
KANGASNIEMELÄISTEN
YRITYSTEN
PALVELUJA!
Kuva: Seppo Lappalainen

kohteen remontti- ja parannustoimenpiteet ja ohjeistettiin kiinteistön omistajaa projektin käynnistämisessä.
Katselmus antoi hyvän
potkun tarttua toimeen ja lähes kaikissa kohteissa tehtiin
korjaus- tai suunnittelutoimenpiteitä jo viime kesänä.
KOSKA katsemukset koettiin
hyödyllisiksi niin vapaa-ajan
asukkaiden kuin paikallisten yrittäjienkin keskuudessa, päätettiin niitä jatkaa tänä
kesänä. Katselmuksen voi varata itselleen vaikkapa Kesän
avauksessa tai ottamalla yhteyttä projektivastaava Sep-

po Lappalaiseen.
PROJEKTIN myötä kangasniemeläisille yrityksille on
tarjolla runsaasti työtilaisuuksia. Töiden saaminen
vaatii myös yrityksiltä aktiivisuutta.
– Yrittäjien pitää markkinoida tehokkaasti palvelujaan ja myydä myös talviaikaa, koska monet palvelut
voidaan toteuttaa varsinaisen
mökkikauden ulkopuolella,
Seppo Lappalainen vinkkaa.
Palvelun laatuun panostaminen on tärkeää.
– Työt pitää tehdä huolella,
jotta asiakas tilaa uudelleen-

Kuva: Paula Pylvänäinen

aika laittaa vähällä käytöllä olevat vapaa-ajan asunnot
myyntiin, Nina Reinikainen
vinkkaa.
Messuilta saatiin runsaas-

ti uusia kontakteja ja projektin tiimoilta lähetettävälle uutiskirjeelle uusia tilaajia. Messuille osallistuminen on perusteltua jatkossakin.

Tilaa mökkiprojektin
uutiskirje!
Kangasniemen Yrittäjät ry julkaisee noin kerran kuussa uutiskirjeen vapaa-ajanasukasprojektiin liittyen.
Sähköpostitse toimitettavassa kirjeessä kerrotaan
uutisia ja tuoreita tapahtumia paitsi projektin tiimoilta, myös yleisemmällä tasol-

AURINKOSÄHKÖÄ ARKIPÄIVÄÄN

Vapaa-ajan asunnoilla on tarjolla valtava määrä töitä osaaville tekijöille. Tarpeet
vaihtelevat laiturien korjaamisesta kokonaan uusien vapaa-ajan asuntojen rakentamiseen.
kin ja kaikki mitä luvataan,
pitää tehdä hyvin. Jos ongelmia syntyy, niistä pitää informoida asiakasta ajoissa, Lappalainen toteaa.
Kangasniemen Yrittäjien puheenjohtaja Nina Reinikainen muistuttaa yrittäjiä vastaamaan asiakkaiden
kyselyihin ja ohjaamaan hänet tarvittaessa eteenpäin,
jos oman yrityksen aika ei riitä työn toteutukseen toivotulla aikataululla.
– Pitkässä juoksussa on
varmasti kaikkien etu, että remontit hoidetaan tavalla tai
toisella paikkakuntalaisten
yrittäjien voimin, hän toteaa.

Mökkimessuilta uusia kontakteja
Kangasniemen vapaa-ajanasuntoprojekti oli esillä huhtikuussa järjestetyillä OmaMökki-messuilla kunnan yhteisosastolla. Projektia esittelivät projektivastaava Seppo
Lappalainen, mökkitohtori
Ilmo Lahikainen ja yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Nina Reinikainen.
Messuille osallistuminen
kannatti: osastolla vieraili ahkerasti paikkakunnan nykyisiä vapaa-ajan asukkaita sekä kauniista kunnasta kiinnostuneita mahdollisia tulevia mökkiläisiä.
– Mökkejä ja tontteja kysyttiin paljon. Nyt on hyvä

Ota meihin
yhteyttä ja
kysy lisää!

VAPAA-AJAN
ASUKAS:

REILU vuosi sitten käynnistyneen Kangasniemen vapaa-ajanasuntoprojektin tarkoituksena on parantaa paikkakunnan vapaa-ajan asuntojen varustelutasoa ja sitä
kautta lisätä majoitusvuorokausien määrää kunnassamme. Samalla paikallisille yrittäjille tarjoutuu lisää työmahdollisuuksia.
Projektin toteutuksesta vastaavat Kangasniemen
Yrittäjät ry ja Kangasniemen
kunta.

SUUNNITTELU
URAKOINTI
SUUNNITTELU |I ASENNUS
ASENNUS I|URAKOINTI
LAATUTUOTTEET I RAHOITUS
LAATUTUOTTEET | RAHOITUS
ILMASTA
ENERGIAA
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la. Esimerkiksi kevään mittaan seurailtiin Puulan jäätilanteen kehittymistä.
Kirje on kaikille avoin ja
sen voivat tilata kaikki projektista kiinnostuneet vapaa-ajan asukkaat, vakituiset asukkaat, paikalliset yrittäjät sekä muut sidosryhmät.

Otamme myös ilomielin vastaan ideoita ja toiveita kirjeen
kehittämiseksi.
Uutiskirjeen voi tilata
Kangasniemen Yrittäjien nettisivuilta osoitteessa http://
www.kangasniemenyrittajat.info/mokkiprojekti.html.

Projektivastaava Seppo Lappalainen, Mökkitohtori Ilmo
Lahikainen ja yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Nina
Reinikainen tapasivat runsaasti vapaa-ajan asukkaita
OmaMökki-messuilla.

Pentti Pylvänäinen
Puh. 0400 651 549, 0207 983 480 (myymälä)
Otto Mannisen tie 8, Kangasniemi
www.pp-electro.fi
@PpElectroKy

Reistaako rännit?
Vuotaako katto? Kaipaatko lisää tilaa
kotiin tai vapaa-ajan asunnolle?
Ei hätää! RPJP:n rakennus- ja peltitöiden
ammattilaiset ovat palveluksessasi!

Esim. kodin tai vapaa-ajan asunnon
laajennukset | Kylpyhuone- ja keittiöremontit
Piharakennukset | Patiot | Terassit
Kaikenlaiset pienet ja suuret kattotyöt
uuden katon asentamisesta
si
Hallin uu
e
räystäskourun vaihtoon
yntiosoit

Lue lisää palveluistamme
nettisivuiltamme: rpjp.fi

kä
a
kesäkuust
alkaen
e
Joutsanti
26!

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

#YRITÄEES, TIEDOTUSLEHTI, kesän avaus 2018

Yhteistyöllä aikaansaavuutta
Elinkeinoasiamies Jukka Siikosen ajatuksia
vapaa-ajanasuntoprojektista.

K U N TA S T R AT E G I A S S A
2017-2021 korostuvat yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen
ja me-henki. Vapaa-ajanasukkaiden, kuntalaisten ja yritysten osallistaminen on kunnalle tärkeä tavoite.
Kangasniemen Yrittäjien käynnistämä vapaa-ajanasuntoprojekti on hyvä esimerkki yhteisöllisyyttä ja
me-henkeä vahvistavasta toiminnasta.
Aktiivinen yrittäjäyhdistys organisoi ja laittoi liikkeelle merkittävästi kuntaa
hyödyttävän projektin, joka
tukee hyvin kuntastrategian
painopisteitä.
KANGASNIEMEN Yrittäjät
ja kunnan elinkeinotoimi toteuttivat keväällä 2017 kyselyn Kangasniemellä vapaaajanasunnon omistaville.
Heiltä kysyttiin kiinnostuksesta vapaa-ajanasuntojen

muuttamiseen talviasuttaviksi sekä vakituisiksi asunnoiksi sekä muista palvelutarpeista, kuten saneeraus-, rakentamis- ja korjaustöistä.

”Projekti sai hienon vastaanoton vapaa-ajan
asukkailta.”
Jukka Siikonen
Projekti sai hienon vastaanoton vapaa-ajanasukkailta. Kommenttien mukaan
moni saneeraus- tai muu työ
ei olisi käynnistynyt ilman
tätä projektia ja yrittäjien yhteydenottoa.
Vapaa-ajan asuntoprojekti jatkuu. Projekti viestii kuukausittain uutiskirjeellä vapaa-ajan asunnon omistajille. Edelleen toivotaan yhteydenottoja palvelutarpeista, esimerkiksi laiturin, vajan

tai grillikodan rakentaminen,
saneeraukset ja muut palvelutarpeet.
Vapaa-ajanasukkaat voivat olla yhteydessä allekirjoittaneeseen, rakennusvalvontaan, yrittäjäyhdistykseen tai suoraan Kangasniemen osaaviin yrityksiin. Yrityshakemisto löytyy kunnan
nettisivuilta.

Asioita on viety tehokk a a s t i j a a i k a a n s a ava s ti eteenpäin ja tulosta saatu
aikaan: yrityksille on saatu
töitä ja vapaa-ajanasunnon
omistajien tarpeisiin on pystytty vastaamaan!

OMALTA osaltani on ollut
mahtavaa olla mukana tässä
vapaa-ajanasuntoprojektissa yhdessä yrittäjäyhdistyksen ja paikallisten yrittäjien
kanssa.

”Asioita on viety tehokkaasti
eteenpäin ja tulosta saatu aikaan.”
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KAIKKI KODIN JA VAPAA-AJAN
ASUNNON LVI-TYÖT JA TARVIKKEET!

OLEMME MUKANA
KESÄN AVAUKSESSA!
LADATTAVA
MÖKKISUIHKU

Huomio huomio!

Kangasniemen Yrittäjät ry

35€

Todella kätevä, kannettava suihku
reissuihin ja rantasaunaan!

Meiltä myös Matkahuollon
pakettipalvelut!

PTA-PUTKI OY

Yhteistyöterveisin,

Jukka Siikonen

Jukka Siikonen

Avoinna ma–pe klo 8–16
Asematie 1, KANGASNIEMI
Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.fi

f

Elinkeinoasiamies

Kesän avauksessa voit varata
kartoituskäynnin mökillesi!
Mökkitohtorin vastaanotto avoinna
Kangasniemen Yrittäjien osastolla klo 9-13!
Tyylikäs
uuden ajan
ovimallisto
- Kielo

Tule jututtamaan Mökkitohtoria
ja varaa oma kartoituskäyntisi!

Katso kalenteristasi jo ennakkoon muutama vaihtoehto
käyntipäiväksi, jotta saadaan kaikkien aikataulut sopimaan.
Käynnistä veloitetaan 50 € kulukorvaus.

Lisätietoja vapaa-ajan asuntoprojektista

Kangasniemen Yrittäjät ry, projektivastaava Seppo Lappalainen
Puh. 0400 570 557 | seppo.lappalainen(a)seponkonttori.fi
www.kangasniemenyrittajat.info/mokkiprojekti

Puu-Le Oy

Hallitie 12, Kangasniemi
Puh. (015) 433 303 | puule.fi

PIHAPUIDEN KAATO
JA METSURIPALVELUT
Klapien teko | Taimikonhoidot | Ensiharvennukset
Polttopuun myynti | Puutavaran lähikuljetus
Mökkitalkkarityöt | Maisemointihakkuut
Tonttipuiden osto ja välitys

yttä! MottiHotti Tmi

Ota yhte

040 578 1583
mottihotti@gmail.com

Osaavaa ja tehokasta
kiinteistönhoitoa
Kangasniemellä

RAKENNUSPELTITYÖT

25 vuoden ammattitaidolla!

Konesaumapellit | Classic-kattopellit
Pyöreät ja kantikkaat saumattomat
sadevesikourut | Kattoturvatuotteet
Kanttauspalvelu 6 m asti | Nosturi nostokorilla 28 m
Piipunpellit ja sadehatut | Asennuspalvelu

Hallitie 24, 51200 KANGASNIEMI
Puh. 0400 606 618 | www.pelhane.fi

Kotimaista, laadukasta
muovituotevalmistusta

Tehtaanmyymälä palvelee:
Hallitie 26, Kangasniemi
Meiltä mm. jätevesijärjestelmät,
rumpuputket, sokkelilevyt,
suodatinkankaat ja laituriponttonit

– Tutustu valikoimaan
osoitteessa rotomon.fi

Keittiönovet valmistaa
Puh. 0400 653 826 | kiinteistopalvelujuhamarttinen.fi
Ovimallit näet osoitteesta: www.hahle.fi

ROTOMON OY | Hallitie 26, Kangasniemi

@KangasniemenYrittajat

Puh. 0440 343 350, 0440 544 084
rotomon@rotomon.fi | rotomon.fi

f
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Piinapenkissä Seppo Laurila
Kangasniemen Osuuspankin uusi toimitusjohtaja vastaa
Kangasniemen Yrittäjien hallituksen laatimiin kysymyksiin.
Taustat: Seppo Laurila on
syntynyt Kittilässä vuonna
1962. Hän on suorittanut eMBA- ja LKV-tutkinnot. Perheeseen kuuluvat Mikkelissä opettajana työskentelevä
Paula-vaimo ja Jyväskylän
yliopistossa opiskeleva Joelpoika sekä länsiylämaanterrieri Helmi. Laurilat muuttivat Kangasniemelle huhtikuun alussa.

kilökohtainen, joustava ja laadukas palvelu hyödyntäen
nykyteknologiaa on paras vetovoimatekijä.
Kuinka kehität pankin houkuttelevuutta ja näkyvyyttä?
Voittavalla asiakaskokemuksella, jossa inhimillisen vuorovaikutuksen ja teknologian
yhteispelillä asiakas saa meiltä parasta mahdollista palvelua. Olemalla läsnä ja vaikuttamassa yhteisöissä – siellä
missä asiakaskin on – fyysisesti ja digitaalisesti.

Työhistoriasi?
Olen työskennellyt vuodesta 1985 eri osuuspankeissa,
pääasiassa rahoituksen parissa. Viimeiset 21 vuotta toimin OP Haukivuoren toimitusjohtajana.
Harrastukset?
Kuntoilu, Arsenal, lukeminen
ja mökkeily
Takana on reilu kuukausi
Kangasniemen Osuuspankin
johtotehtävissä. Millainen
on ensivaikutelmasi pankista ja paikkakunnasta?
Olen saanut johdettavaksi taloudellisesti erittäin hyvässä kunnossa olevan pankin
ja osaavan henkilökunnan.
Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä kehittämään pankin palveluita entistäkin laajemmiksi ja paremmiksi. Kaunis Kangasniemi on yllättänyt
elinvoimaisuudellaan.
Mikä on viestisi kangasniemeläisille yrittäjille?
Eletään tässä ajassa. Kehitetään yrityksiämme hakien
uusia toimintamalleja ja rat-

Seppo Laurila sai ensikosketuksen Kangasniemen Yrittäjien
toimintaan Talvimessuilla, jossa hänet haastettiin
kokoamaan kottikärryä.
kaisuja juuri nyt! Vain tällä tavalla pärjäämme kilpailussa myös tulevaisuudessa.
Muistetaan myös pitää huolta omasta jaksamisestamme.
Kuntalaisille ja kesäasukkaille viestini on, että muistetaan
käyttää paikkakuntamme
palveluita.
Kuinka pankki voi toiminnallaan kannustaa ja tukea
paikallista elinkeinoelämää?
Olemme ennen muuta lähellä oleva paikallisten ihmisten
ja yritysten arjen kumppani.
Olemme mukana muuttuvissa elämäntilanteissa ja arjen
haasteissa tarjoamalla niihin
ratkaisuja sekä asiantuntemustamme.

Kuinka ylläpidät pankin itsenäisyyttä ja palveluja?
110 vuotta Kangasniemellä
toimineen pankin näkökulmasta tulevaisuus näyttää hyvältä. Lupaamme jatkossakin
tarjota paikkakunnalla monipuoliset ja laadukkaat pankki- ja vakuutuspalvelut, kehitämme jatkuvasti niitä asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi ja uudistumme osaltamme
nykyistäkin paremmaksi.
Miten tuet loma-asukkaita?
Miten heidät saataisiin oman
mökkipaikkakunnan pankin
asiakkaiksi?
Tarjoamalla myös heille nykyaikaiset, laadukkaat ja monipuoliset pankkipalvelut. Hen-

Rahaa tallettavia pienyrittäjiä sekä käteistä nostavia
kuluttajia vaivaa se, että uudistetussakin Otto-/talletusautomaatissa on ollut aika paljon katkoksia. Voisiko
pankki omalta osaltaan vaatia palveluntarjoajalta siihen parempaa toimintavarmuutta?
Pankki ei omista, eikä valitettavasti mitenkään hallinnoi
Automatia Oy:n automaattia. Olemme informoineet automaatin omistajaa useasti
näistä ongelmista ja siellä on
luvattu parantaa automaatin
toimintavarmuutta.
Kangasniemen Osuuspankki on Kangasniemen Yrittäjät ry:n jäsen. Aiotko osallistua yhdistyksen toimintaan?
Osallistun jäsenille suunnattuun toimintaan, aina kun aikatauluni antaa siihen mahdollisuuden. Pankkimme tukee mielellään yrittäjäyhdistyksen toimintaa.
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Kyllästettyä puutavaraa edullisesti!
Tarjouserä:
ruskea viistetty
28x95
painekyllästetty

0.90 €/m
Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

Sepäntie 4,
Lapaskankaan
Teollisuusalue
Puh. 020 793 1830

Perheyritykset puhtaasti
paikkakunnan parhaaksi!

Jätehuolto | Kuljetukset

Lapaskankaan Jäteasema, Sepäntie 10
Vastaanottoajat: ti klo 8-12, pe 13-17,
kesällä myös la klo 8-12
Puh. 0400 678 243 tai 0400 655 692, tulla@tulla.fi
LUE LISÄTIEDOT:

tulla.fi
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AP-Systems
Forever/Järvenpää Virpi
Hanakat Kangasniemi
Iloinen Päivä Oy
Jalavilla
Kahvila Reissupannu
Kangasniemen Apteekki
Kangasniemen kunta
Kangasniemen Kyläparlamentti
OHJELMA
Kangasniemen Yrittäjät /
Klo 9:30
Kangasniemen vapaa-ajanasuntoprojekti
Kangasniemen Yrittäjät ry:n
Keramiikkakellari
puheenvuoro, pj. Nina Reinikainen
Kiinteistömaailma
Kangasniemen kunnan
Koittilan seudun kyläseura
puheenvuoro, hallintopäällikkö
Maria Lumi Oy
Sari Linturi-Sahlman
Mökit kuntoon-pilotti ja Solmu-hanke
Kangasniemen Vuoden Nuori
Paitapaino RaPeMa
Yrittäjä 2018, julkistaminen
PuulaGolf
Klo 10:30
Musiikkia: The Mummot
PuulaGolfin puistogolf
Klo 11
Puula Hirsitalo Oy
Harmonikkamusiikkia
Puulan järvipelastajat
Klo 12:
Puulan Kalastusalue ja osakaskunnat
Musiikkia: The Mummot
Puula Tours
Klo 12:30
OP-yritysmobiili
on
yrittäjän
helppokäyttöinen
taloustyökalu.
Sinilila
Hellehattukisa - osallistu!
Enää
ei tarvitse
pohtia missä välissäTiedonPortaat
hoidat laskutuksen tai
Pistä
päähäsi
hienoin hellehattusi
ja tule
Kesän avaukseen!
Tiiholan Toka
laskujen
maksun. Hoida yrityksesi talousasiat
helposti silloin
T:mi Hannu Halttunen
kun sinulle sopii.
Tapahtuman järjestävät:
T:mi Hannu Pynnönen
T:mi Matti Marttinen
Tee aikaa itsellesi ja tutustu, op.fi/yritysmobiili
Tulla Ky
Virepuu Oy
VAPAA PÄÄSY! Lämpimästi tervetuloa!

Rantatorilla la 12.5. klo 9-13
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