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Tervehdys, Kangasniemi.
Kangasniemi, mikä ihana sana. Tai kaksi sanaa, harmoniassa, 
tasapainossa, helposti ymmärrettäviä, yhdessä ja erikseen. 
Kangas. Niemi. Kangasniemi. Yksinkertainen on kaunista.
Mielessä alkaa soida koulusta tuttu J.H. Erkon Kansalaislauluksi 
sanoittama kansanlaulu, jossa ”joka niemeen, notkohon saa-
relmaan, kodin tahtoisin nostattaa”.

Siellä on se Niemi. Se paikka!
En tiedä, onko huono vai hyvä, että vaikka kangasniemeläi-

sille on kristallin tai jopa Puulan kirkkaan selvää, missä Kangas-
niemi sijaitsee, moni muu joutuu etsimään sitä kartalta kuin 
Afrikan tähteä.

Sanassa Kangasniemi on sama ongelma kuin kauniissa ih-
misessä. Liian täydelliset piirteet eivät jää mieleen. Puuttuu 
roso. Arpi. Pottunokka. Ja sitten nämä copycatit. Halvat kopiot. 
Kankaanpää, Kangasala, Kangaslampi (onneksi liittivät Varkau-
teen) ja Kannus. Kankaita on kuin raitoja marimekossa.

Pitäisikö ottaa mallia liikemaailmasta? Pelkistää? Ex-van-
kilasta Katajanokalla tuli ravintola Nokka. Muitakin esimerk-
kejä on. Tosin ei tule mieleen, joten ehkä idea on huono. Sitä 
paitsi Niemi on jo Juha Hurmeen Finlandia-kirjan nimi, ja Kan-
gas toisi mieleen putiikin.

Olkoon Kangasniemi. Ollaan kangasniemeläisiä, kukin ta-
vallamme, niin aboriginaalit, kesäkangasniemeläiset kuin jo-
kasäänkangasniemeläiset.

Itse vietän täällä eniten aikaa keväin ja syksyin. Puula on pa-
rasta, kun jäät ovat lähdössä, ja taas loppusyksyllä, kun valta-
vat lintuparvet matkaavat via Puula ja Simpiä Novaja Zemljalta 
Vattimerelle, Jäämereltä ja tundralta Pohjanmeren rantamaille.

Kangasniemi on keskellä kaikkea.

Ilta-Sanomien toimittaja Tuomas Manninen
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Hokan kylätori on toiminut lauantaiaa-
mujen viihtyisänä kohtaamispaikkana 
Hokantien ja Kinttuniementien riste-
yksessä jo 10 vuoden ajan. Tori sai alun 
perin alkunsa Hehkuva Hokka- kehit-
tämishankkeen aikoihin Upi Malisen 
ideasta. Viime kesänä toimintaa laajen-
nettiin järjestämällä heinäkuussa kes-
kiviikkoiltaisin Iltatori, ja viime vuosi-
na torin käytettävyyttä on paranneltu 
muun muassa parkkipaikalla ja lukui-
silla uusilla myyntikojuilla.

– Viime kesänä torilla oli todella pal-
jon kävijöitä ja kaikki myyntipaikat lä-
hes joka lauantai varattuja. Syksyn tullen 

Hokan kylätorilla tehdään kauppoja 
ja kohdataan tuttuja 

ei toritoimintaa malttaisi millään lopet-
taa, kertoo toripäällikkö ja myyntipaik-
kavastaava Upi Malinen.

Ostosten lomassa kahville

Kylätorin laaja vakivalikoima kattaa 
muun muassa satokausituotteita, tuo-
retta leipää, villasukkia, kauneudenhoi-
totuotteita ja kalaa. Vakituisten myyjien 
joukko kasvaa pikkuhiljaa ja esimerkik-
si koko viime kesän ajan torilta löytyi 
KaPa:n Ringettetyttöjen myyntipiste 
maistuvine leivonnaisineen. Kuka ta-
hansa on tervetullut torille myymään 
ja myyntipaikat ovat maksuttomia. To-

rilla järjestetään useasti myös arpajaisia 
ja viime kesänä joka lauantai arvottiin 
OnnenÄmpäri vaihtuvalla sisällöllä. 
Upin Tuvan kahvila tarjoaa kattauksen 
suolaisia ja makeita herkkuja ostosten 
ja jutustelun lomassa. Torin sijainti vilk-
kaassa risteyksessä tuo paljon asiakkaita 
ja monet kesäasukkaat pysähtyvät torilla 
joka lauantai mökeille mennessään.

– Mukavat ihmisethän tänne saavat 
minutkin tulemaan joka kerta: siitä tie-
tää tehneensä hyviä tuotteita, kun he 
tulevat yhä uudestaan ostoksille ja ovat 
tyytyväisiä. Suosituin tuote ovat var-
maankin munkit, ne loppuvat aina en-

Teksti: Tiia Pauninsalo
Kuvat: Tiia Pauninsalo | Erja Pauninsalo

www.hehkuvahokka.fi

http://www.hehkuvahokka.fi
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simmäisenä, naurahtaa muun muassa villasukkia ja erilaisia 
leivonnaisia torilla myyvä  Pirjo Lahikainen.

Torikausi starttaa toukokuussa

Hokan kylätorin toiminta ei rajoitu vain kesäkauteen, sillä 
joulukuun alussa järjestettävälle Joulutorille saapuu joka vuo-
si lasten iloksi myös vieras Korvatunturilta, ja siellä palkitaan 
Vuoden Hokkalainen ansioituneesta Hokan esilletuonnista ja 
toiminnasta kylän hyväksi. Viime vuonna pidennetty torikau-
si alkoi Wappukahvilalla ja päättyi syyskuun viimeisenä vii-
konloppuna järjestettyihin syysmarkkinoihin. Tulevan kesän 
suunnitelmat ovat samankaltaiset ja säännöllinen toritoiminta 
käynnistyy viimeistään toukokuun lopulla.

– Aina yritetään jotain uutta keksiä torille ja toimintaan toi-
votaan mukaan erityisesti nuoria. Torin tunnelma on se, jota 
aina kehutaan, joten sitä kannattaa tulla paikan päälle aisti-
maan, kutsuu Hokan seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja 
Seppo Lappalainen, (kuvassa Upi Malisen kanssa).

Hokan kylätori
Kinttuniementie 1

Syksyn tullen ei toritoimintaa 
malttaisi millään lopettaa

– Upi Malinen

Kari ja Sirpa Sikasen kalatuotteet olivat yksi kylätorin 
suosituimmista myyntiartikkeleista viime kesänä. Lähes 
viisi vuotta Hokan Kerikannassa asuneet Sikaset ovat in-
nolla mukana torilla myös tulevana kesänä.

– Viime kesänä olimme ensimmäisiä kertoja mukana 
torilla ja meillä meni todella hyvin. Etenkin kylmäsavulo-
hilevitteen suosio yllätti meidät, se loppui useasti kesken. 
Tulevana kesänä meillä olisi tarkoitus olla torilla niin 
paljon kuin mahdollista, tosin olemme innokkaita Lapin 
kävijöitä, joten välillä suuntaamme sinne lomailemaan, 
kertoo Sirpa Sikanen.

Sikasilla on torilla tarjolla kattava valikoima herkulli-
sia kalatuotteita sekä savustuspurua, jota Karin luotsaama 
yritys Moputu Oy valmistaa. Otto Mannisen koulua käy-
vät kaksoispojat Juho (kuvassa) ja Simo ovat myös olleet 
mukana toiminnassa, avustaen rahastuksessa ja tuottei-

Kylätorilla tarjolla 
myös laaja valikoima 
kalatuotteita

den esille laitossa. Sikasia pyydettiin kylätorille alun perin 
toripäällikkö Upi Malisen toimesta.

– Veimme Upille kylmäsavulohta maistiaiseksi ja hän 
kysyi meitä myymään torille. Vähän tuli aluksi mietittyä, 
mihin olemme lähteneet mukaan mutta kyllä tämä on ol-
lut sen arvoista. Torilla on ollut aivan ihana olla, se on 
juuri sopivan kokoinen ja kun muuten tulee aika paljon 
oleiltua kotinurkilla, tutustuu torilla myös hyvin uusiin 
ihmisiin, Sirpa Sikanen kehuu.
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Keskustie 3, Puh. 015 431 755

Siiskonen
Lounas-, pito- 
ja hautauspalvelu

Siiskonen
Lounas-, pito- 
ja hautauspalvelu

• Lounas arkisin klo 11-14
• Lounaspalvelu esim. vanhuksille  

ja yrityksille  
• Pitopalvelut • Kokous- ja juhlatilat

• Kaikki hautauspalvelut, mm. kuljetus, 
   hautakivet, kaiverrukset, kukat 

Joutsantie 5, 51200 Kangasniemi | Puh. 050 545 3100
siiskonen@siiskonen.fi | www.siiskonen.fi

Tuoretta hiivaleipää ma ja ke,  
ruisleipää ti ja to – myös tilauksesta!  

Otto Mannisen tie 6, Kangasniemi 
Puh. 045 260 4855

www.sinilila.fi  | Facebook: T:mi Sinilila 
Avoinna ark. 10-17, la 10-13

Hyllyt täynnä ihania tuotteita! 
Lahjaksi tai omaksi iloksi! 

Matonkuteet

Lahjatavarat

Sisustus-
tuotteet

Askartelu-
tarvikkeet

Langat

mailto:siiskonen@siiskonen.fi
http://www.siiskonen.fi
http://www.sinilila.fi
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GOLFFARIKSI PÄIVÄSSÄ
• Kurssi sisältää opetuksen ja 
 green card kokeen

KENTTÄRANKING-YKKÖNEN
 9-REIKÄISTEN SARJASSA

Syvälahdentie 20, 51200 Kangasniemi
Puh. kahvila & caddiemaster 040 596 9257, 

toimisto 040 731 7625,toimisto@puulagolf.fi

www.puulagolf.fi

1

2

3

4

KANGASNIEMELLÄ 

GOLFATAAN

TULE HARJOITTELEMAAN
• Range-alueella lyönnit 
 matolta tai ruoholta
• Lähipelialue, harjoitusviheriö ja 
 harjoitushiekkaeste

MONIPUOLINEN KENTTÄ
• Vaihtelevat väylät ja 
 selkeät viheriöt
• Kehuttu layout
• Nopea yhdeksän reiän kenttä

EDULLISTA PELAAMISTA
• Vuokrapelioikeudet, 
 kuukausikortti tai 10 -kortti

 TERVETULOA!

mailto:toimisto@puulagolf.fi
http://www.puulagolf.fi
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Koittila Makkola

Kyläkoulu x -
Päivähoito x -

Kylätalo / kohtaamispaikka x x
Hiihtolatu x x

Yleinen uimaranta x x
Luontopolku / kuntorata - x

Kangasniemen kirkonkylälle 25 km 24 km

Lähin kaupunki Pieksämäki (45 km) Jyväskylä (42 km)

Vireillä kylillä viihdytään
Jaana Laitinen

Kangasniemen kunnan pohjoisosassa si-
jaitseva Koittila on malliesimerkki vire-
ästä, elävästä kyläyhteisöstä. Kylällä on 
toimiva koulu ja ryhmäperhepäivähoi-
to, erinomaiset liikuntamahdollisuudet 
sekä kotoisan oloisia kohtaamispaik-
koja ja kylätapahtumia. Aktiivisen toi-
minnan taustalla ovat paitsi Koittilan 
seudun kyläseura, myös kyläläiset sekä 
vapaa-ajan asukkaat, jotka ovat innolla 
monessa mukana. 

Koittilan kyläseuran alueella on 
noin 150 vakituisesti asuttua talout-
ta. Alueelle on muuttanut myös uusia 
asukkaita tasaiseen tahtiin. Kyläkoulu 
ja ryhmäperhepäivähoito ovat tärkeitä 

vetovoimatekijöitä, joiden ansiosta Koit-
tila kiinnostaa myös lapsiperheitä. 

– Meidän kylällä sytytetään uusia va-
loja taloihin, viimemmäksi tänne muut-
ti viisilapsinen perhe, iloitsee kyläseuran 
puheenjohtaja Ari Viljakainen.

Koululla kursseja ja 
kyläkahvilatoimintaa

Koittilan tärkeimmät kohtaamispaikat 
ovat kyläläisten talkoovoimin pyörittä-
mä, kesäaikaan palveleva Kyläpubi Pas-
sari ja koulu, jossa järjestetään muun 
muassa Puulan Seutuopiston kursseja ja 
kyläkahvilatoimintaa. 

Puheenjohtaja Ari Viljakainen
Puh. 040 578 4483

koittila.fi
koittila

Koittilan seudun  
kyläseura ry

Kyläkahvilan merkeissä kokoonnu-
taan joka toinen keskiviikko syyskuusta 
huhtikuulle. Maksuton kahvilatoiminta 
on saanut Koittilassa hyvän vastaan-
oton: kokoontumisissa on käynyt kau-
den mittaan yhteensä 500-600 henkilöä.

– Tarjoamme helpon paikan käydä 
tapaamassa eri-ikäisiä kyläläisiä, Ari 
Viljakainen kertoo. 

Letkeää kylämarkkinameininkiä 

Kylän näkyvin tapahtuma on heinäkuun 
ensimmäisenä lauantaina järjestettävä 
Tahkomäen Tohinat, jonka tunnelmas-
ta käy nauttimassa vuosi vuodelta kasva-

KOITTILA

Tahkomäen Tohinoista käy nauttimassa vuosi vuodelta kasvava yleisöjoukko. Yksi Koittilan kylän vetovoimatekijöistä on oma kyläkoulu.

Jaana Laitinen Maisa Juntunen
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Läntisellä rajaseudulla sijaitsevassa 
Makkolan kylässä asuu kaikenikäisiä 
ihmisiä. Vakituisten asukkaiden lisäksi 
eloa kylälle tuovat myös runsaslukuiset 
vapaa-ajan asukkaat. 

Makkolaan on muuttanut uusia 
asukkaita, joiden joukossa on myös lap-
siperheitä. Kylällä ei ole omaa koulua 
eikä päivähoitoa, mutta ne löytyvät vain 
viiden kilometrin päästä kylätalosta, 
Toivakan puolelta Kankaisten kyläkou-
lulta. 

– Osa alakouluikäisistä lapsista käy 
Kankaisten kyläkoulussa ja osa kirkon-
kylässä Beckerin koulussa, kertoo Län-
tisen Kyläseura ry:n puheenjohtaja Eija 
Kuitunen.   

Puheenjohtaja Eija Kuitunen
Puh. 040 520 1101

makkolantoukola.fi
 makkolantoukola

Kangasniemen Läntinen 
Kyläseura ry

13-tien varrella sijaitsevasta kylästä 
on helppo lähteä töihin sekä Jyväskylän, 
Kangasniemen että Mikkelin suuntaan. 
Matkaa Jyväskylään on vain nelisen-
kymmentä kilometriä. 

Kuitunen kiittelee Makkolan olevan 
mainio paikka asua niin lapsille ja nuo-
rille kuin aikuisillekin. 

– Töiden ja koulujen päälle on hyvä 
päästä rauhoittumaan vilinästä, elämään 
keskellä luontoa, hän sanoo ja ohjeistaa 
samalla kyselemään myynnissä olevista 
tonteista ja kodeista kylän ihmisiltä. 

Oman mausteensa alueelle tuo Siika-
selässä sijaitseva Siirtolapuutarha. 

– Alue on tutustuminen arvoinen, 
puutarhan rauhassa sielu ja silmä lepää. 
Siirtolapuutarhan yhteisöllisyys levittä-
nee hyvää henkeä koko kylälle ja juur-
ruttaa ihmisiä tänne, Kuitunen iloitsee. 

Toukolan kylätalo – keskeinen 
kohtaamispaikka

Makkolan väen keskeinen kohtaamis-
paikka on Toukolan kylätalo, jossa ke-
säaikaan palvelee kirppis-kahvio. Tou-
kolassa järjestetään myös monia muita 
tilaisuuksia ympäri vuoden. Kylätalon 
pihasta lähtee Siikajärven luontopol-
ku, jota Kuitunen kuvailee seudun 
helmeksi.

– Kolmen laavun reitillä voi kulkea 
jalan tai pyöräillen ja talvisin siellä voi 
hiihtää eräämaamaisemissa hiljaisuu-
dessa. On kuin Lapissa hiihtelisi. 

Kyläseura on herätellyt myös entisa-
jan urheiluseuran – Makkolan Riennon 
– henkeä kyläläisten hyvinvointia tuke-

maan ja yhdessä on tehty muun muassa 
polkupatikkalenkkejä. 

Helmikuussa 2020 kyläseura järjes-
tää perinteisen Kuutamohiihdon. 

– Mahdollisesti maastojuoksukisakin 
järjestetään luontopolulla lumien sulet-
tua, Kuitunen kertoo. 

Kylällä on myös yhteinen uimaranta, 
Häppälä.

Ihmiset ja luonto viehättävät

Eija Kuitunen on itse varsin tuore mak-
kolalainen: hän muutti kylälle keväällä 
2019. 

– Olin tuntenut seutua ja ihmisiä 
täältä jo pitkään, joten muutto oli help-
po – kuin kukan siirto kasvamaan uu-
teen multaan ja ruukkuun keväällä, hän 
kuvailee. 

Kuitusta Makkolassa viehättävät mo-
net asiat, joista tärkeimmiksi nousevat 
ihmiset ja luonto. 

– Kyläläisten kanssa on helppo py-
sähtyä juttusille ja Toukolan kylätalolla 
on hyvät puitteet virittää yhteistoimin-
taa sekä tavata toisia. Ihmiselle tekee 
myös hyvää hiljentyä luonnon äärellä.

MAKKOLA

va yleisöjoukko. Tahkomäen Tohinoissa 
yleisölle on tarjolla muun muassa elävää 
musiikkia ja maittavaa purtavaa. 

– Yleensä kävijöitä on ollut yli 500. 
Tapahtumalle on tarvetta ja ihmiset ovat 
tykänneet letkeästä kylämarkkinamei-
ningistä, Viljakainen kuvailee. 

Liikunnasta nauttiville Koittila tar-
joaa monenlaisia mahdollisuuksia: ky-
lällä on uimaranta ja mahtavia ulkoi-
lumahdollisuuksia puhtaan luonnon 
keskellä. Talvisaikaan kuntoa voi ylläpi-
tää Pölläkänmäen hiihtoladuilla. 

Pirjo Uuttana
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LAINAA PANTTIA VASTAAN
• soutuvene + pelastusliivit
• Jopo + kypärät
• Mölkky
• Petanque
• frisbeegolfkiekot

Kangasniemen 
matkailuneuvonta 
Kangasniemen kunnan matkailuneuvoja on 
tavattavissa kesä-elokuussa Rantatorilla. Hirsi-
nen infokoppi, tuttavallisesti ”Pömpeli”, toimii 
kesäajalla myös toritapahtumien tukikohtana. 
Isoa terassia voi käyttää tapahtumissa myös 
esiintymislavana.

Matkailuneuvonta toimii myös kesäisten lajien 
välinevuokraamona. Asiakkaille on tarjolla sou-
tuvene pelastusliivien kera sekä Kangasniemi-jo-
poja pyöräilykypärien kera. Mukavaa kesäte-
kemistä pienille kaveriporukoille tai perheille 
tarjotaan mölkyn sekä petanquen muodossa ja 
näiden lisäksi voit lainata kiekkoja Frisbeegolfin 
Rantaradan kiertämiseen. Kaikkia näitä saat 
lainattua panttia vastaan infopisteen aukioloai-
koina.

Tervetuloa rohkeasti 
tutustumaan tarjontaan!

Kangasniemen matkailuneuvonta 
Kunnantalolla
syys-toukokuussa ma-pe klo 9-15
Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi
Puh. 040 1391 360
kirjaamo@kangasniemi.fi
www.kangasniemi.fi

Kangasniemen matkailuneuvonta Rantatorilla
Kesä-elokuussa ma-pe klo 9-16  
ja lisäksi heinäkuussa lauantaisin klo 10-14
Satamatie 18, 51200 Kangasniemi

mailto:kirjaamo@kangasniemi.fi
http://www.kangasniemi.fi
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Pirtin Perinnepuisto
Ympäri vuoden avoinna oleva Pirtin Perinnepuisto Ran-
tatorin vierellä on kohde, jossa silmä ja mieli lepäävät 
kukkaloiston keskellä.

Puistoon on istutettu yli 200 kangasniemeläistä perinne-
kasvilajia. Kasvit ovat nimenomaan sellaisia, jotka viihty-
vät Kangasniemen alueen kasvuvyöhykkeellä. Kasvit on 
nimetty sekä suomeksi että latinaksi, joten puisto on hyvä 
paikka käydä tarkistamassa oman puutarhan kasvien 
”kadonneet” nimet.

Pirtin Perinnepuistossa kannattaa vierailla useamman 
kerran vuodessa seuraamassa monipuolisen lajiston kas-
vua ja kehitystä. Perennojen lisäksi puistoon on istutettu 
mauste- ja lääkeyrttejä sekä erilaisia puita ja pensaita. 
Kasvien ohella vierailija pääsee tutustumaan mm. paikal-
lisen kivenveistäjä Juhani Saksan teoksiin, joita eri tahot 
ovat vuosien saatossa lahjoittaneet puistoon.
 
Pikku-Pirtti puiston laidalla toimii tapahtumien esiintymis-
lavana ja puiston nurmikolle saa ihan luvan perästä istah-
taa piknikille oman eväskorin kanssa lempeän Puulalta 
käyvän tuulen hulmuttaessa hiuksia.

Kangasniemen 
vierasvenesatama
Puulan rannalla Rantatorin kupeessa on Kangasniemen 
vierasvenesatama, jossa on tarjolla veneilijöille seuraavat 
palvelut:
• 4 Poijupaikkaa
• 8 Puomipaikkaa+ kylkipaikkoja
• Septitankin imutyhjennys
• Pilssiveden keräilysäiliö
• Puhdas juomavesi + sähköpisteet laitureissa 24 h/vrk
• Polttoaineautomaatti
• Jätepiste
• Veneenlaskuluiska
 
Rantatorilla nälkäisiä ja janoisia matkailijoita palvelevat 
kesäaikaan Ravintola Puulaaki sekä Lettukahvila.

Kysy vapaita venepaikkoja: 
maankäyttöteknikko Jouko Romo 
Puh. 040 5151 736 
jouko.romo@kangasniemi.fi

KYSY 
OPASTUSTA RYHMILLE:

Kangasniemen  
matkailuneuvonta
puh. 040 1391 360

kirjaamo@kangasniemi.fi

mailto:jouko.romo@kangasniemi.fi
mailto:kirjaamo@kangasniemi.fi
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Mikkelintie 21, Kangasniemi | Puh. 040 505 0041
 reissupannu.�  | Facebook: Kahvila Reissupannu
Avoinna joka päivä, tervetuloa!

Kahvila 
Reissupannu 

& 
Pannun Puoti 

– ve� aton 
yhdistelmä!

Reissupannusta saat tuoreet leivonnaiset ympäri vuoden. 
Pannun Puoti on kesämyymälämme, josta löydät ihastu� avat

kotimaiset lahjatavarat, käy� öesineet ja elintarvikkeet. 
Tule tutustumaan ja ihastumaan! 

Leivonnaiset 
myös tilauksesta, 

vaikka mökille 
mukaan 

vietäväksi!

Puh. 040 484 4575, 
pitopalveluambrosia.fi  

Herkulliset ruoat ja leivonnaiset 
kaikenkokoisiin juhliin 

ja tilaisuuksiin

Viihtyisä koko 
perheen ruokapaikka!

• Edullinen ja maittava 
lounasbuff et joka päivä

• Scanburger • A lá carte • Pizzat
• Suolaiset ja makeat leivonnaiset

Pitopalvelu

f

Shell  
Kangasniemi

Pieksämäentie 2, (015) 432 890 
toimisto@shellkangasniemi.fi 
Ma-pe 6-21, la 8-18, su 9-21. 

Keittiö palvelee klo 10 alkaen ja se 
suljetaan tunti ennen sulkemisaikaa. f

LLAASSTTEENN  
KKAANNGGAASSNNIIEEMMII

Kuva: Jaana La
itin

en

mailto:toimisto@shellkangasniemi.fi
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Myräkkä ry:n Maitolaituri 2019 –  
Koko perheen maalaishenkinen kesätapahtuma  

kutsuu taas tuttuun tapaan lapsia ja lapsenmielisiä  
Syvikseen lauantaina 18.7.  

Tarjolla monenlaisia eläimiä ihasteltavaksi,
pomppulinnoja pompittavaksi sekä  
maittavaa ruokaa vatsantäytteeksi.  

Tervetuloa viihtymään Syvälahden Viihdekeskukseen!

Hiihtolomaviikon alkajaisiksi järjestetään  
Hokan vauhdikas iltamäki Hokan koulutien mäessä 

lauantaina 22.2.  
Laskijoille mukaan omat liukurit ja pulkat. Kyläseura 

tarjoaa laskijoille mehut ja piparit.
Vaimosniemellä jatketaan seuraavana lauantaina 
29.2. Metsolan ympäristössä uudella kyläseuran 

Hiihtolomatapahtumalla.

Tehomet Areena täyttyy lauantaina 28.3. 
 Hyvän Mielen Tapahtuman osallistujista.  

Jo perinteeksi muodostuneen koko perheen  
ilmaisen tapahtuman järjestää  

RPJP ja yhteistyökumppanit.

Liikunnan riemua kokevat lasten 
yleisurheilukilpailuissa, Ikäreissä, kesämaanantaisin 

lapset ja nuoret. Liikuntaneuvos Reijo Pynnönen  
heiluttaa sekuntikelloa, mittanauhaa tai starttipyssyä  

jo yli 40 vuoden kokemuksella.  
Osa apuna kisajärjestelyissä olevista vanhemmista on 

itse osallistunut lapsena samoihin kisoihin Reijon luoman 
positiivisen kisailun hengessä.  

Tervetuloa mukaan koko perheen voimin!

Hiidenniemi farmin kotieläinpihalla  
vietetään avajaisia 13.6.  

Lumi ja Ruska-puput, Ali-poni ja Nelli-hevonen sekä 
monet muut eläinasukkaat ja henkilökunta toivottavat 

teidät lämpimästi tervetulleiksi! Ohjelmaa koko perheelle, 
mm. kärryajelua, talutusratsastusta ja kepparirata. 

Pääsymaksu aikuisilta 5€, lapset alle 15 v. ilmaiseksi. 

Koittilan seudun kyläseura järjestää  
lauantaina 4.7. Tahkomäen tohinat –  

koko perheen iloisen kylämarkkinatapahtuman 
Passari Pubin pihapiirissä.  

Paikallisia tuottajia, yrittäjiä ja käsityöläisiä  
on myymässä tuotteitaan ja erilaista ohjelmaa  

on järjestetty kaikenikäisille.  
Tarjolla on myös tietenkin livemusiikkia.

Suuri Puula Suunnistus – Koko perheen 
veneilytapahtuma kutsuu Puulan kierrokselle 

nauttimaan heinäkuisesta lauantaipäivästä 11.7.  
Osta passi, hyppää veneeseen ja kerää leimoja Hokan 

seudun kyläyhdistyksen miehittämiltä rasteilta. Passinsa 
leimanneiden kesken on tarjolla hyvät palkinnot!

TAPAHTUMIA LAPSILLE JA LAPSENMIELISILLE

Kangasniemellä on 
lapsiperheiden turvallista 
asua sekä harrastaa 
monenlaista rauhallisessa 
maalaisympäristössä. 
Luonto on täällä jokaista 
lähellä.

Perheen pienimmille 
Kangasniemellä on tarjolla useita 
leikkipuistoja ja lähiliikuntapaikoilla viihtyvät 
jo isommatkin lapset. Frisbeegolfin Rantarata 
on myös kaikenikäisille soveltuva kohde, 
jonne voi lainata frisbeekiekkoja kesäaikaan 
Rantatorin matkailuinfosta. Kangasniemen 
uimala Satamatiellä tuo iloa kesällä ja 
Tehomet Areena sekä urheilukeskuksen ladut 
talvella. Lisää latuja tehdään sääolosuhteiden 
mukaan eri puolille kuntaa.

Liikunnan 
riemua ja raitista 

ilmaa turvallisessa 
ympäristössä

LLAASSTTEENN  
KKAANNGGAASSNNIIEEMMII

Kuva: Tommi Hynynen
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Kesäkuussa 2020 yleisölle avautuva Hiidenniemen Farmin ko-
tieläinpiha on osa Kutemajärvellä sijaitsevaa maatilamatkailu-
kokonaisuutta, johon kuuluu myös erilaisia aktiviteetteja sekä 
luonnonläheistä mökkimajoitusta. 

Farmilla vierailevat pääsevät ihastelemaan muun muas-
sa Ali-ponia, Nelli-hevosta, Paavo-kukkoa ja Kyllikki-kanaa. 
Farmin pihapiirissä on nähtävillä myös muita Iitin kannan 
kanoja, kaneja, lampaita, lehmiä, viiriäisiä, kissoja sekä tou-
hukas ankkaparvi ja värikkäitä riikinkukkoja. Laumansa pai-
mennuksesta vastuun kantavat bordercolliet Loru ja Tahti ja 
vieraiden huomiosta kilpailemassa on myös neljä pientä chi-
huahuaa. 

Hiidenniemen Farmi tarjoaa myös hevosiin liittyviä elä-
myksiä: hevoskärry- ja rekiajelut vievät nautinnolliselle retkel-
le luonnon keskelle ja perheen pienimmille on tarjolla suloisen 
Ali-shetlanninponin hoitoa sekä talutusratsastusta. 

– Pääsiäiselle on suunnitteilla teemapäiviä, joihon sisältyy 
muun muassa talutusratsastusta ja munajahtia, Henna Erkkilä 
vinkkaa. 

Pitkät perinteet
Hiidenniemen Farmia emännöivät maaseutuyrittäjät Merja 
Tiihonen ja hänen tyttärensä Henna Erkkilä. Tilalla on pitkät 

perinteet: sen historia yltää vuodelle 1889. Vuosien saatossa ja 
omistajuuden vaihtuessa sukupolvelta toiselle tilalla on noustu 
omavaraistaloudesta maidontuottajiksi ja nykypäivänä siellä 
kasvatetaan sopimuspohjalla maitorotuisia hiehoja.  

– Vuonna 2017 lypsylehmät lähtivät ja valmistui 72 hiehon 
kylmäkasvattamo, Merja Tiihonen kertoo. 

Hiehot tulevat tilalle noin viiden kuukauden ikäisenä ja 
lähtevät eteenpäin noin kuukausi ennen poikimista eli hieman 
alle kaksivuotiaina. Eläimet laiduntavat kesäisin tilaa ympäröi-
vissä perinnebiotooppimetsissä. 

Paluu entiseen aikaan
Eläinrakkaille yrittäjille oli luontevaa täydentää maatilan tar-
jontaa kotieläinpihalla ja tyhjäksi jääneessä, kauniissa man-
sardikattoisessa navetassa on avarat ja mukavat talvitilat koti-
eläinpihan eläimille. 

– Ennen vanhaan tässä navetassa ovat olleet lampaat, siat, 
lehmät ja kanat. Tavallaan palaamme sinne entiseen aikaan, 
Merja Tiihonen sanoo. 

Vieraat kiertävät kotieläinpihalla ohjattuina ryhminä. Mo-
nenlaisiin eläimiin tutustumisen lomassa yleisö voi viettää ai-
kaa myös kesäkeittiössä, jossa on myynnissä pientä purtavaa 
sekä virvokkeita.

Maatilamatkailusta nauttivat  
niin lapset kuin aikuisetkin
Hiidenniemen Farmin kotieläinpiha avataan kesällä 2020.

HIIDENNIEMEN 
FARMILLA 
IHASTELTAVANA MM. 

• KOIRIA
• KISSOJA
• KANEJA
• LAMPAITA
• PONI
• HEVONEN
• LEHMIÄ
• KANOJA JA KUKKOJA
• ANKKOJA
• VIIRIÄISIÄ
• RIIKINKUKKOJA
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Teksti: Jaana Laitinen
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Hiidenniemen Farmin yrittäjät Merja Tiihonen ja Henna Erkkilä seuranaan Lumi-kani, 
bordercolliet Tahti ja Loru sekä Iitin kannan kana. (Kuva: Jaana Laitinen) 

Hiidenniemen Farmilla on tarjolla viihtyisää majoitusta puh-
dasvetisen ja runsaskalaisen Härkäjärven rannalla sijaitsevissa 
hirsihuviloissa. Talviasuttavat, viiden tähden MALO-laatuluo-
kitellut vuokramökit ovat hyvin varusteltuja ja niissä mahtuu 
mukavasti majoittumaan vähintään kahdeksan henkilöä. 

Mökkejä ympäröivät metsät ja järvi avaavat majoittujille 
monenlaisia mahdollisuuksia luonnonläheiseen lomailuun 
vaikkapa vaelluksen, marjastuksen tai sienestyksen muodos-
sa. Jokaisella mökillä on kaksi venettä, joten Härkäjärvelle on 
helppo suunnata narraamaan kaloja tai vain nauttimaan kesäi-
sestä järvimaisemasta.

Vuokramökkejä voi tiedustella suoraan Hiidenniemen ti-
lalta tai ne voi varata Rock and Lake -verkkokaupan kautta: 
rockandlake.com/fi/vuokramokit. Hiidenniemen Farmin 
mökkien nimet ovat Hiidenkivi, Kivipuro ja Kivitasku. 

Hiidenkivi on yksi Hiidenniemen tilan vuokramökeistä. 

Luonnonläheistä majoitusta Härkäjärven rannalla

Hiidenniemen Farmi

Hiidenniementie 474
51270 Kutemajärvi
Puh. 045 885 5520

hiidenniemenfarmi.net
henna.hiidenniemi@gmail.com

Avoinna ti ja to 10-12 ja 13-15.
Avajaiset 13.6.2020.
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Syvälahden kesäkausi 2020 alkaa  
toukokuun viimeisenä lauantaina ja jatkuu syyskuulle.

Syvälahden Viihdekeskus 
on nuorekas ja suosittu

SYVÄLAHDESSA KESÄLLÄ 2020:

• Tanssit lauantaisin klo 
20:30 – 02, Ohjelmisto: 
syvalahti.fi

• Teatteri
• Maitolaituri 18.7.2020

Vinkki: Viihdekeskusta voi 
myös vuokrata omaan 
toimintaan, esimerkiksi 
syntymäpäiväjuhliin!

Teksti: Tiia Pauninsalo Kuvat: Reijo Pynnönen
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Syvälahti tunnetaan yhtenä alueen nuo-
rekkaimmista tanssipaikoista, ja sitä 
onkin kutsuttu sinkkujen paratiisiksi. 
Lava muutti nimensä Syvälahden Viih-
dekeskukseksi muutamia vuosia sitten ja 
tarjontaa on tulevanakin kesänä moni-
puolisesti. 

– Kesäkausi 2020 alkaa toukokuun 
viimeisenä lauantaina, jatkuen syys-
kuulle ja esiintyjien kirjo on laaja. Tans-
si on nykyään äärimmäisen suosittu 
liikuntamuoto sosiaalisuutensa sekä 
erilaisten tanssilajien ja -tyylien vuoksi, 
kertoo lavaisäntä Reijo Pynnönen.

Syvälahden kävijöistä 80 prosent-
tia tulee Kangasniemen ulkopuolelta 
ja Viihdekeskukseen on helppo saapua 
myös asuntoautolla. Syvälahti valittiin 
neljästi Suomen kauneimmaksi tanssi-
lavaksi vuosina 2012–2016, ja artistit tu-
levat aina mielellään sinne esiintymään.

– Säännölliset uudistukset ja paran-
nukset ovat lisänneet kiinnostavuutta 
sekä yleisölle että artisteille, kun he tie-
tävät, että kaikki on meillä kunnossa. 
Sykkivä Syvis-hankkeen myötä vuonna 
2016 tehtiin kattava peruskorjaus esi-
merkiksi äänentoistoon ja artistit käyt-

tävätkin 99-prosenttisesti meidän ääniä 
ja valoja. Aivan valtava kiitos kuuluu tal-
kooväelle, jotka toimivat eri tehtävissä: 
ilman talkoolaisia ei mitään tanssipaik-
kaa pystytä pyörittämään, Reijo Pynnö-
nen painottaa. 

Reijo Pynnösen 50 vuoteen 
Syvälahdessa on mahtunut 
monenlaista

Reijo Pynnösen tie kohti Syvälahden la-
vaisännyyttä alkoi vuonna 1970 väliai-
kamusiikkien soittajana ja silloin tällöin 
myös sen aikaista isäntää Heikki Laitis-
ta tuuraten. Samassa kopissa artistien 
kanssa toimiminen toi Pynnöselle pal-
jon kontakteja ja julkkistuttuja.

– Kun Heikki Laitinen lopetti lava-
isäntänä vuonna 1977, esitettiin minua 
vuodeksi jatkamaan, ja tuolloin yksi 
ainoa ohjelma oli seuraavalle kesälle 
sovittuna. Ei muuta kuin naapurin pu-
helimella soittelemaan: vuoden lupasin 
lavaisäntänä toimia ja kohta on 44. vuosi 
käynnistymässä, Pynnönen naurahtaa.

Vuosiin lavaisäntänä on mahtunut 
paljon positiivisia hetkiä ja myös joita-
kin vaikeita aikoja. Tanssipaikkojen toi-

minta on muuttunut paljon ja niiden ve-
täminen on nykyään ja tulevaisuudessa 
äärimmäisen haasteellista. 

– Ennen riitti yksi orkesteri iltaa koh-
den, nykyään on oltava kaksi ja artisti-
kustannukset ovat korkeita. Mediassa 
ei paljoakaan näy tanssilavoja koskevia 
asioita eikä tanssimusiikkia juuri soiteta. 
Myös kesätapahtumien suuri määrä on 
haastava: festarit vievät monia huippu-
nimiä ja tapahtumissa esiintyvät samat 
artistit kuin huvipaikoilla. Silti työ on 
myös äärimmäisen palkitsevaa: ei sitä 
ikinä tekisi tällaisia määriä jollei siitä 
nauttisi. 

Tähän mennessä Reijo Pynnönen 
on järjestänyt tansseja 961 kertaa, ja 
kävijöitä on ollut yhteensä reilut puoli 
miljoonaa. Artisteilta ja tanssikävijöiltä 
saatu hyvä palaute lämmittää, ja Syvä-
lahden lavaisännältä eivät ideat lopu.

– Halu kehittää toimintaa ja valtava 
energia vievät eteenpäin ja ideoita on 
liikaakin. Tanssikansa liikkuu pitkiä-
kin matkoja, jos paikka ja esiintyjät ovat 
hyvät. Moni on sanonutkin tulleensa 
Syvälahteen, koska on kuullut paikasta 
paljon kehuja.

Syvälahden juhannusviikonloppuna 2020 esiintyvät muun muassa Tommi Soidinmäki ja Saija Tuupanen "kuvissa mukana myös lavaisäntä Reijo 
Pynnönen". Finlanders puolestaan esiintyy ensi vuonna jo 26. kerran Syviksessä. 
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KANGASNIEMEN TAPAHTUMIA 2020
TOISTUVAT TAPAHTUMAT

TAMMI-TOUKOKUU
Koittilan kyläkahvila – kohtaamis-
paikka kylällä joka toinen keskiviikko. 
Koittilan koulu, Pölläkänmäentie 25, 
facebook.com/koittila

TOUKO-SYYSKUU
Kirkkovenesoudut Puulalla tiistaisin 
klo 18 Luotsinrannasta, Satamatie, 
säävaraus. Tied. 045 131 2216

TOUKOKUU
Juhannussaunan lämmitessä – Teat-
teri Ilonan näytelmä, Työväentalolla. 
Lääkärintie 2. Ensi-ilta la 16.5.  
www.ilonateatteri.com

23.5.-29.8.
Hokan kylätori ja kahvila avoinna lau-
antaisin klo 11-13. Toripaikat Upilta 
puh. 0400 601 018

REIPASTA MENOA JA KEVYTTÄ KESÄRUOKAA
Käräjäniemen venelaiturin vieressä sijaitsevasta Mannilan Kesäkaupasta on muodostunut viime 
kesien aikana vähintäänkin paikallisesti mitottuna legendaarinen baari. Mahtavia hamppareita 
tullaan syömään ulkomailta asti, pizzat ovat olosuhteisiin nähden erinomaisia puhumattakaan 
terveellisistä grilliherkuista ja vielä terveellisimmistä salaateista. Kun tähän vielä yhdistetään 
enimmäkseen loistava ja ruuhka-aikana suhteellisen 
hidas palvelu, niin missäpä kesäpäivän vietto olisi let-
keämpää.

Suurin osa vieraistamme taivaltaa tänne syrjäperälle 
halki Puulan aaltojen tai kuoppaista hiekkatietä körö-
tellen ruoan vuoksi. Paikkakunnan paras juomavali-
koima on monelle tärkeä kriteeri ruokapaikan valintaa 
tehtäessä. Kaupan puolelta on mukava noutaa juomat, 
karkit ja jädet kotiin jääneille.  

Tervetuloa tunnelmaan! 

MANNILAN 
KESÄKAUPPA JA BAARI

Kangasniemi
Mannilantie 595, 51200 Kangasniemi

www.facebook.com/mannilanbaari
Puh. 044 542 0824 tai 040 938 5886

AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2020
5.6.–17.6.  ja 10.8–29.8

Perjantaisin 16–>>
Lauantaisin 12–>>

Sunnuntaisin 12–18

18.6–9.8. 
Tiistaista–sunnuntaihin klo 12 –>>

Maanantaisin suljettu 
PS. Katso Harrin 

tietovisapäivät facebookista.

29.5.-15.8.
Passari Pub avoinna kesäperjantai-ja 
lauantai-iltaisin klo 20-24. Aito kylä-
pubi, jota pyörittää Koittilan seudun 
kyläseura talkoovoimin.  
Hankasalmentie 1696, Kangasniemi. 

9.6.-9.8.
Kangasniemen kotiseutumuseo 
avoinna ti-su klo 12-15

3.6.-9.8.
Toukolan kesäkahvio ja kirppis, 
Toukolantie 19. Avoinna ke-su klo 
11-17. Järj. Kangasniemen Läntinen 
kyläseura ry

28.6.-26.7.
Juhani Saksan Kivigalleria ”Jääkau-
den jälkeen”. Ylänneenniementie, 
Vaimosniemi.

Kivigalleria

http://www.ilonateatteri.com
http://www.facebook.com/mannilanbaari


TAPAHTUMAKALENTERI

La 4.1. KaPa-51 – SuKiKa (Suonenjoki)
klo 16  II-divisioona 4. lohkon ottelu. 
 Tehomet Areena. 

Liput 5 € aik. / alle 15 v. 0 €

Su 12.1. KaPa-51 – LL-89 (Lapinlahti) II-
klo 15  divisioona 4. lohkon ottelu.  

Tehomet Areena. 
Liput 5 € aik. / alle 15 v. 0 €

Ke 15.1. Päivätanssit, Työväentalo,
klo  Lääkärintie. Soittamassa
13-16.30 Janne Ikonen ja Jukka Korpela.  

Liput 10 €, arpajaiset, puffetti. 
Järj. Kangasniemen Eläkkeensaajat

La 18.1.  Kansalliset ampumahiihtokilpailut – 
pikamatkat. Hiihtäjäntie.  
www.kalske.fi,  Järj. Kangasniemen 
Kalske, ampumahiihtojaosto

Ke 22.1. Seurakunnan majatalo-ilta,
klo 18  Kangasniemi-sali, Kunnantalo

La 25.1. KaPa-51 – Warkis/PiPS
klo 16  (Varkaus-Pieksämäki) II-divisioona 

4. lohkon ottelu. Tehomet Areena. 
Liput 5 € aik. / alle 15 v. 0 €

Su 26.1. KaPa-51 – Karjalan Kopla 
klo 15  (Joensuu) II-divisioona 4. lohkon 

ottelu. Tehomet Areena.  
Liput 5 € aik. / alle 15 v. 0 €

Su 26.1. "Kohtaamisia" – Perhekvartetti ja 
klo 15 Selloduo Varosen konsertti,  

Kangasniemi-sali, Kunnantalo.

Ke 5.2. Päivätanssit, Työväentalo, 
klo  Lääkärintie. Soittamassa Pentti 
13-16.30 Kuparinen ja Jorma Eskelinen.  

Liput 10 €, arpajaiset, puffetti.  
Järj. Kangasniemen Eläkkeensaajat

La 8.2. Kuutamohiihto, Toukolantie 19.
klo 18 Vapaavalintainen matka, osallistu-

jille makkaraa ja lämmintä mehua. 
Järj. Kangasniemen Läntinen  
kyläseura ry

Su 9.2. Laila Kinnusen laulut -konsertti
klo 15 Marian Petrescu, piano, Mihai  

Petrescu, basso, Raimo Väyrynen, 
lyömäsoittimet ja Marja Peura, 
laulu. Kangasniemi-sali, Kunnan-
talo, liput 15 €, yhteistyössä kunta 
/ kulttuuri
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LASTEN JA 
NUORTEN 
LEIRIT 
8.6.-11.6.
Ratsastusleiri, Ratsastus ja  
Vikellys Rasipelto,  
puh. 040 500 7851

15.-18.6.
Vikellysleiri, Ratsastus ja  
Vikellys Rasipelto,  
puh. 040 500 7851

15.-17.6.
Nuorten kesätanssikurssi, 
www.puulanseutuopisto.fi

13.-19.7.
Kangasniemen musiikkikurssi, 
www.puulanseutuopisto.fi

Pitkäpelto / Raija Vehmala  

Galleria Stella

NÄYTTELYT 
KUNNANTALON
AULASSA
19.4.-20.5.
Puulan seutuopiston ja  
Taidekoulun näyttelyt 

1.6.-21.6.
”Puu elää” Esko Mannisen  
näyttely

27.7.-9.8.
Käsityökahvilan näyttely

10.8.-6.9.
”Yhdessä” Anja Hoviniemen ja 
Jaana Serdijnin näyttely

5.-26.7.
Pitkäpellon kotiseututalo 
avoinna sunnuntaisin  
klo 12-15

11.-19.7.
Kangasniemen Musiikkiviikot

13.-19.7.
Galleria Stella ”Neiti kesä-
heinä”, Hiskintie 11, avoinna 
12-16. Muulloin tilauksesta.  
Tied. eila@eilahokkanen.fi

http://www.kalske.fi
http://www.puulanseutuopisto.fi
http://www.puulanseutuopisto.fi
mailto:eila@eilahokkanen.fi
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Tanssikesän 2020 
avajaiset 30.5.2020:

Jorma Kääriäinen
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Kangasniemi

Syvälahdentie 310

www.syvalahti.fi

0400 574 614

f Huikeaa 
tunnelmaa ja 

huippuesiintyjiä 
koko huvikauden! 

Tervetuloa
tanssimaan! 

Seuraa Syvistä Facebookissa ja vieraile www-sivuillamme! f

http://www.syvalahti.fi


TAPAHTUMAKALENTERI

La 15.2. KaPa-51 – Peurunka HT (Laukaa) 
klo 16  II-divisioona 4. lohkon ottelu.  

Tehomet Areena.  
Liput 5 € aik. / alle 15 v. 0 €

La 15.2. XIX Kangasniemi Ralli

Ke 19.2. Seurakunnan majatalo-ilta, 
klo 18  Kangasniemi-sali, Kunnantalo.  

Vieraana Pekka Simojoki.

Ke 19.2. Kirjallisuusilta, kirjasto.
klo 18 Kankaistentie 5. 
 Järj. Otto Mannisen seura.

La 22.2. SM–Sprinttihiihtosuunnistus

Su 23.2. SM–Sprinttihiihtosuunnistusviesti

22.–23.2. Teatteri Ilonan – Potilas, 
klo 14  Kangasniemi-sali, Kunnantalo. 

www.ilonateatteri.com

La 22.2. Hokan iltamäki Hokan koulutien 
klo 17-19 mäessä. Mukaan omat liukurit ja 

pulkat. Puffetti. Säävaraus!  
Järj. Hokan seudun kyläyhdistys ry

La 29.2. Hiihtolomatapahtuma, Metsola. 
Vaimosniementie 400, Järj. Vaimos-
niemi-Reinikkala kyläyhdistys ry

La 7.3. Talvimessut, Kansis-keskus,  
Kankaistentie 5. Järj. Kangasniemen 
Yrittäjät ry ja elinkeinotoimi

Ke 11.3. Mikkelin musiikkiopiston 
klo 18  Kangasniemen toimipisteen  

konsertti. Kangasniemi-sali,  
Kunnantalo. Vapaa pääsy!

La 14.3. Pilkkikilpailut, Ukoniementie 415.
klo 9 Järj. Ukonniemi-Väisälä osakaskun-

ta ja Hokan seudun kyläyhdistys ry

Su 15.3. Kirkon käyttöönottomessu (radioi-
daan) ja juhla. Mukana Mieslaulajat 
ja Niemettäret

La 21.3. Ulkoilutapahtuma, Metsola.  
Vaimosniementie 400, järj. Vaimos-
niemi-Reinikkala kyläyhdistys ry

Su 22.3. Keväinen harmonikkakonsertti -
klo 15 Visa Wirén. Kangasniemi-sali,  

Kunnantalo. Liput 15 €, sis.  
kahvitarjoilun

PITKÄPELLON KOTISEUTUTALO
Kangasniemen Kotiseutuyhdistyksen omistama Pitkäpellon kotiseu-
tutalo sijaitsee n. 18 kilometriä kirkonkylästä Vehmaskylässä. Tilaan 
kuuluvat vanhan talonpoikaistalon kaikki rakennukset, mm. päära-
kennus, 12 talousrakennusta ja tuulimylly, toimivassa ympäristös-
sä. Asuminen tilalla päättyi 1960. Museoksi miljöö on peruskorjattu 
ensimmäisen kerran jo vuosina 1967-1968 ja korjaustöitä tehdään 
jatkuvasti museoviraston valvonnassa. Päärakennuksen pärekatto 
uusittiin kesällä 2008 ja 2014 pihapiirin särentäaita uusittiin talkoo-
työnä. Loppukesällä 2019 karjasuojan katto uusittiin ja savusauna 
odottaa uutta kattoa kesällä 2020. 

Pitkäpellon kotiseututalo on avoinna heinäkuussa sunnuntaisin klo 
12-15. Muulloin tilauksesta. Tied. kulttuurisihteeri Irene Spännäri 
puh. 040 596 4692

KANGASNIEMEN KOTISEUTUMUSEO
Kirkonkylässä, kirkkoa vastapäätä sijaitseva kotiseutumuseo toimii 
vuonna 1913 valmistuneessa viljamakasiinissa. Museoesineiden 
kerääminen on aloitettu jo vuonna 1937 ja niitä on kertynyt noin 
2000. Erikoisuutena on rakennuksen sisälle koottu vanha savupirtti, 
jossa viimeiset asukkaat asuivat vuoteen 1937. Museota ylläpitää 
Kotiseutuyhdistys.

Kotiseutumuseo on avoinna 9.6.-9.8.2020 ti-su klo 12-15. Muulloin 
tilauksesta. Tied. kulttuurisihteeri Irene Spännäri puh. 040 596 4692

Kulttuuria 
Kangasniemellä
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TOUKOLA
kesäkahvio ja kirppis
3.6-9.8.2020, ke-su klo 11-17
Markkinapäivä la 13.6 2020

Ilmainen pihakirppis

Vuokraamme Toukolan tiloja kokous-ja perhejuhliin.
Löydät meidät 13-tien varrelta osoitteesta

Toukolantie 19, Kangasniemi

Kirpparipöytävaraukset p. 040 876 7224
Tilavaraukset p. 040 520 1101

www.makkolantoukola.fi

• kankaat
• ompelupalvelut 

 ja -tarvikkeet
• pesulapalvelut
• brodeeraukset
• uniikit huopakorut

Avoinna ma-pe 9.30-16.30
Tarkista kesän aukioloajat www.jalavilla.fi
Keskustie 2, Kangasniemi p. 040 801 0844

Luotettavaa, Luotettavaa, 
laadukasta ja laadukasta ja 
iloista palvelua iloista palvelua 
juuri sinullejuuri sinulle
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JUHANI SAKSAN KIVIGALLERIA

Aina yhtä energinen kivenveistäjä Ju-
hani Saksa kutsuu taiteenystäviä Vai-
mosniemelle Kivigalleriaansa jo 27. 
kerran. Tänä kesänä aiheena on ”Jää-
kauden jälkeen”.

Veistosnäyttely on avoinna
28.6.–26.7.2020 päivittäin klo 12–18. 
www.juhanisaksa.com

GALLERIA STELLA

Eila Hokkasen Galleria Stellan näyt-
tely ”Neiti kesäheinä” on avoinna 
13.–19.7.2020 klo 12–16. Muulloin 
Sal  menkylässä sijaitsevan Gallerian 
näyttelyyn voi tutustua sopimalla etu-
käteen käynnistä taiteilijan kanssa.

 Tied. eila@eilahokkanen.fi.

TEATTERI ILONAN 
”JUHANNUSSAUNAN 
LÄMMITESSÄ”

Paikallinen Teatteri Ilona esittää tou-
kokuussa Työväentalolla Ari Kekä-
läisen ohjaaman näytelmän Juhan-
nussaunan lämmitessä. Lauantaina 
16.5.2020 ensi-iltansa saava komedia 
on oikeaa kesäherkuttelua ja sopii 
erittäin hyvin teemaltaan samana päi-
vänä Rantatorilla järjestettävän Kesän 
avauksen jatkoksi. Näytöksiä on tou-
kokuussa yhteensä viisi. 

www.ilonateatteri.com
Kivigalleria

http://www.makkolantoukola.fi
http://www.jalavilla.fi
http://www.juhanisaksa.com
mailto:eila@eilahokkanen.fi
http://www.ilonateatteri.com


TAPAHTUMAKALENTERI

Ke 25.3. Seurakunnan majatalo-ilta, 
klo 18  Kangasniemi-sali, Kunnantalo

La 28.3. Hyvän Mielen Tapahtuma, Tehomet 
Areena. Vapaa pääsy! Järj. RPJP

La 4.4. Kirkkolauluyhtye Kaanon 
klo 15 (Tserkasy, Ukraina) - Pääsiäisen 

ajan lauluja. Kangasniemi-sali, Kun-
nantalo. Liput 10 €

Su 5.4. Mikkelin musiikkiopisto 60 v 
juhlakonsertti, Kangasniemi-sali, 
Kunnantalo

La 11.4. Pääsiäismyyjäiset, Metsola.  
Vaimosniementie 400, järj. Vaimos-
niemi-Reinikkala kyläyhdistys

La 11.4. Pääsiäistulet ja pääsiäismyyjäiset,
klo 19  Puuskan pelto, Hokka. Puuskantie. 

Kokko sytytetään klo 20. Mahdolli-
suus makkaran paistoon.

Ti 14.4. Gospel-konsertti, kirkko  
- Mieslaulajat ja Niemettäret

Ke 22.4. Seurakunnan majatalo-ilta, 
klo 18  Kangasniemi-sali, Kunnantalo

Ke 22.4.  Kirjallisuusilta, kirjasto, 
klo 18  Kankaistentie 5.  

Järj. Otto Mannisen seura

Su 26.4. Puula-Partio 90 v juhla,  
Kansis-keskus, Kankaistentie 5.

Pe 1.5. Wappurastit taajamassa. Järj. Kan-
gasniemen Kalske ja Kunnallislehti.

Pe 1.5. Wappukahvila, Upin tupa. Järj.  
Hokan seudun kyläyhdistys ry

Ke 13.5. Mikkelin musiikkiopiston Kangas-
klo 18 niemen toimipisteen konsertti, Kan-

gasniemi-sali, Kunnantalo. Vapaa 
pääsy!

La 16.5. Kesän avaus, Rantatori, Satamatie. 
Järj. Kangasniemen Yrittäjät ry ja 
elinkeinotoimi

Su 21.5. Matti Pesosen urkukonsertti, 
klo 15 kirkko

La 23.5. Kasvienvaihtopäivä, Rantatori, 
klo 9-11  Satamatie. Järj. Kangasniemen 

Pihatarhurit ry

La 23.5. Hokan kylätorin avajaiset. 
klo 11-13 Toripaikat Upilta  

puh. 0400 601 018

KANGASNIEMEN MUSIIKKIVIIKOT

Kapellimestari Mikko Franckin ohjauksessa Kangasniemellä kuullaan 
jälleen monipuolisia musiikkiesityksiä heinäkuussa reilun viikon verran. 
Festivaalit alkavat Kangasniemen Laulukilpailulla lauantaina 11.7.2020. 
Kangasniemen Musiikkiviikot järjestetään jo 38. kerran, joten tapahtu-
malla on pitkät perinteet. Tervetuloa nauttimaan konserteista!

Ei sovi unohtaa laadukasta kurssitarjontaa: 
Laulun kesäakatemian kurssit palaavat 

Kangasniemelle ja Kangasniemen musiik-
kikurssi  järjestetään yhdessä Puulan 
seutuopiston kanssa jo 41. kerran. 

www.kangasniemen musiikkiviikot.fi
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KANGASNIEMEN 
KULTTUURIPOLKU

Kangasniemen kulttuuripolulla tunnet historian elävästi. Puistot ja 
vanhat rakennukset kertovat entisajan elämästä, kauniit muistomerkit 
muistuttavat Kangasniemen suurmiehistä ja -naisista. Reitti kulkee kes-
kustan lisäksi Lapassalmen upeissa järvimaisemissa. 

www.koekangasniemi.fi

Kuva: Kristiina Procope-H
iet

an
en

Kangasniemen laulukilpailussa 2019 palkitut vas. Minna-Leena Lahti, Annika Leino ja 
Johanna Nylund.

Kuva: Heikki Tuuli

Kuva: Kristiina Procopé-Hietanen

http://www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi
http://www.koekangasniemi.fi


KANGASNIEMEN KUNNAN TARJOAMAT LIIKUNTAPALVELUT 2020
LIIKUNTATOIMI Liikuntasihteeri Markus Brandt puh. 040 586 1887, markus.brandt@kangasniemi.fi

KUNTOSALI 
Kunnantalo, Otto Mannisen tie 2 
Avainkortit Kunnantalon neuvonnasta  
puh. 040 719 9370 
ma-pe klo 9-15 
Kuntosali avoinna 4.5.2020 asti (loppuvuoden aukiolot 
julkistetaan myöhemmin)

ma 7.00-12.00, 16.00-21.00
ti 7.00-10.00, 13.00-14.00, 15.00-21.00 
ke 6.00-15.00, 16.00-21.00
to 7.00-12.00, 17.00-21.00
pe 7.00-12.30, 13.30-21.00 
la 7.00-18.00 
su 7.00-21.00 

URHEILUKESKUS
puh. 0400 575 682, Teollisuustie 14 

Huoltorakennus 
Huoltorakennuksen pukutilat ja voimailutila (raskaat 
painot) ovat auki arkisin klo 8.00-21.00, lauantaina 
klo 9.00-21.00 ja sunnuntaina 12.00-21.00 arkipyhinä 
9.00-21.00. 

Urheilukenttä 
Kestopäällyste 400 m 8/6 rataa. Keskellä nurmikenttä 

Tehomet Areena 
Ilmaiset yleisöluisteluvuorot talvella 2019-2020 (syksyn 
2020 vuorot julkistetaan loppukesästä)
Ei mailoja ja kiekkoja 

ma 15.00-16.10 
su 12.00-13.00 

Vapaa käyttö: 
ke 15.00-16.10
su 13.00-14.00

Huom! Otteluista johtuvat poikkeukset
Kaudella 2019-2020 parillisten viikkojen torstaina klo 
16.00-17.00 yleisöluistelu ja parittomien viikkojen ky-
seisenä aikana vapaa vuoro (pelivälineet sallittu).

Jääkiekkokaukalo / tenniskenttä 
Tenniskentät ( 3 kpl) 

24
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TAPAHTUMAKALENTERI

La 30.5. Syvälahden Viihdekeskuksen  
avajaiset. www.syvalahti.fi

Pe 5.6. Markkinat, Rantatori, Satamatie. 
klo 8-16 Tied. Ari Tiihonen  

puh. 0400 305 375

La 13.6. Hiidenniemi Farmin kotieläin-
klo 11-17 pihan avajaiset. Hiidenniementie 

474. Lumi ja Ruska-puput, Alli-poni 
ja Nelli-hevonen sekä monet muut 
eläinasukkaat ja henkilökunta toi-
vottavat teidät lämpimästi terve-
tulleiksi. Ohjelmaa koko perheelle 
mm. kärryajelua, talutusratsastusta 
ja kepparirata. Pääsymaksu 5 €/
aikuiset, alle 15 v lapset ilmaiseksi.

La 13.6. Toukolan Markkinat, 
klo 11-17 Toukolantie 19. Ilmainen pihakirppis. 

Paikkavaraukset puh. 040 876 7224

Su 14.6. Konfirmaatiomessu, 
klo 10  1. rippikoulu, kirkko

To 18.6. Juhannustori, Hokan tori.
klo 11-13 Toripaikat Upilta  

puh. 0400 601 080.  
Järj. Hokan seudun kyläyhdistys 

Pe 19.6. Juhannusaaton juhla, Salmelan 
klo 18  leirikeskus. Salmelantie. Järj. Srk

Ti 23.6. Yhteislauluilta, Upin tupa. 
klo 18.30 Järj. Hokan seudun kyläyhdistys ry

La 27.6. Hokan kesämarkkinat, Hokan tori.
klo 11-13 Toripaikat Upilta  

puh. 0400 601 080. 
Järj. Hokan seudun kyläyhdistys

La 27.6. Puulan pyöräily www.kalske.fi

Su 28.6. Tenorissimon Mauno Kuusisto –
konsertti, kirkko

Pe-La Puula-Cuppi 
3.-4.7. -harrastejalkapallo turnaus  

Kangasniemen urheilukeskus

La 4.7. Tahkomäen tohinat 
klo 12-16 - Koko perheen iloiset kylä-

markkinat Kyläpubi Passarin piha-
piirissä, Hankasalmentie 1696.  
Järj. Koittilan seudun kyläseura.
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FRISBEEGOLFRATA 
Lähtö Hiihtäjäntien päässä 
20 väylää 
Väylät 50 m – 160 m. Lisäksi putti- ja lähestymisharjoitus-
alue hiihtomajan alueella. 
Talvirata rakennetaan erikseen samalle alueelle.
Frisbeegolfin Rantarata
Rantatorin ja sataman ympäristössä 9-väyläinen rata.  
Kiekkoja lainattavissa kesäisin matkailuinfosta Ranta-
torilta.

HIIHTOLADUT 

Urheilukeskuksen ladut
Valaistu iltaisin klo 21.30 asti. Reittivaihtoehdot 1, 2, 3 ja 4 
km. Radan yhteydessä on 20-paikkainen ampumahiihto-
paikka, jonne kulku Hiihtäjäntien päästä. 

Otto Mannisen latu Urheilukeskuksesta 
Meno-paluu matkat: - Suurolan kota 14 km - Leppäniemen 
Lomakartano 16 km - Hokan kota 25 km, kodalla 1,25 km 
lenkki – Otto Mannisen koulu 34 km 

Luusniemi
Janhosenniementie 4: Elon talolta 2,5 km valaistu latu

Makkola
Toukolantie 19: Toukolasta 2,5 km valaistu latu sekä 5-15 
km lenkkivaihtoehtoja 

Koittila
Pölläkänmäentie 25: Koululta 5 km ja 7 km ladut 

UIMARANTA 
Kangasniemen uimala, Satamatie  
Vanhainkodin uimaranta, Mäntyrannantie 
Sienijärven uimaranta, Vihaventie

http://www.syvalahti.fi
http://www.kalske.fi
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ELOKUVATEATTERI KANGASTUS
Kunnantalolla. Otto Mannisen tie 2
Digitaalinen elokuvateatteri, myös 
3D.

Elokuvat pääosin syys-toukokuussa, 
la-su, ensi-illat perjantaisin. 
tied. 040 596 4692

Näyttelyiden ja konserttien ajankoh-
dat tämän lehden tapahtumasivuilla 
sekä kunnan nettisivuilla 
www.kangasniemi.fi

KIRJASTO
Kangasniemen kirjasto
Kankaistentie 5, 51200 Kangasniemi
kirjasto@kangasniemi.fi
puh. 040 523 2210 tai 040 524 1882
www.kangasniemi.fi

Kirjastonjohtaja Sari Tulla,  
puh. 0400 859 657

Kirjasto avoinna:
1.9.-31.5. ma-pe 10-18, la 9-14.
1.6.-31.8. ma-pe 10-18, la 9-13. 
Lehtilukusalin omatoimiaika 1.6.-31.8.
ma-pe 18-21, la 13-21, su 8-21
Lehtilukusalin omatoimiaika 1.9.-31.5.
ma-pe 18-21, la 14-21, su 8-21

Lehtilukusalin omatoimikäyttö tar-
koittaa sitä, että täysi-ikäinen asiakas 

pääsee lehtilukusaliin kirjaston auki-
oloajan ulkopuolella, mikäli hänellä 
on Kangasniemen kunnankirjaston 
kirjastokortti ja voimassa oleva tun-
nusluku. Ennen omatoimikäyttöä 
tehdään kirjallinen sopimus kirjaston 
kanssa, jolloin käydään vielä tarkasti 
läpi omatoimikäyttöön liittyvät sään-
nöt. Omatoimiaikana kirjastossa ei ole 
henkilökuntaa, vaan tiloissa on sekä 
kamera- että kulunvalvonta.  Omatoi-
mikirjaston sääntöihin ja toimintaan 
liittyviin muihin dokumentteihin voi 
tutustua tarkemmin kirjastossa tai 
nettisivuillamme. Lehtilukusali on 
avoinna kaikille asiakkaille kirjaston 
aukiolopäivinä myös 8-10.

Tervetuloa tekemään omatoimikirjas-
ton käyttösopimuksia kirjastolle!

Pelihuone ja digitointipiste ovat käy-
tettävissä ajanvarauksella.

KANGASNIEMEN KUNNAN TARJOAMAT KULTTUURIPALVELUT 2020

KULTTUURITOIMI Kulttuurisihteeri Irene Spännäri puh. 040 596 4692

Kylmän oluen
ja lämpimien ystävien

kohtaamispaikka keskellä Kangasniemeä!

Vaihtuva olutvalikoima
Pubiruokaa

Livemusiikkia
Tietovisailua

Karaokea

Tarkista kesän tapahtumat
ja aukioloajat

facebook.com/Oluthuone-Pikkupäkä

Oluthuone

Pikku Päkä
Est 1997

KESKUSTIE 1, 51200 KANGASNIEMI
040 772 8896

mm. Helsingin filharmoninen kuoro, 
Jorma Hynninen, Esko Salminen, 
Aarne Pelkonen, Tuula Hällström, 

Kangasniemen laulukilpailu, 
Uusi Kipparikvartetti, Annika Leino, 
Jukka Nykänen, Jari Hiekkapelto, 

Ilmari Räikkönen, Satu Ranta,  
Jonas Rannila, Lotta Emanuelsson

KANGASNIEMEN KANGASNIEMEN 3838..  
MUSIIKKIVIIKOTMUSIIKKIVIIKOT

11.-19.7.202011.-19.7.2020

www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi
puh. 040 596 4692

Kuva: Ilkka Saastamoinen Kuva: FoTom

http://www.kangasniemi.fi
mailto:kirjasto@kangasniemi.fi
http://www.kangasniemi.fi
http://www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi


TAPAHTUMAKALENTERI

NUORISOTOIMI

Nuorisosihteeri Henri Hokkanen puh. 040 719 6849
Etsivä nuorisotyöntekijä Eemeli Oksiala puh. 040 501 9655

NUORISOTILA 
Teollisuustie 4
Tavanomaisten Ottis-iltojen lisäksi järjestetään ajoittain erilaisia 
teemailtoja sekä OttisYö -iltoja!
Nuorisotila Ottiksessa on tarjolla monenlaista tekemistä. Käytet-
tävissä mm. Xbox 360 pelikonsoli, 2 tietokonetta, biljardipöytä, 
pöytäjalkapallo, ilmakiekko, lautapelejä sekä mahdollisuus askar-
teluun. Uuden tilan tuoreimmat tulokkaat ovat musisointivälineet: 
sähkörummut, basso ja kitara vahvistimineen ja pari mikrofonia. 
Kasaa oma pumppusi ja tuu reenaa!

NUORISOTOIMEN TYÖPAJA
Teollisuustie 4
Työ- ja yksilövalmennusta eri toimenpiteissä oleville nuorille.

SYNSIÖN LEIRIKESKUS
Synsiöntie 65
Vuokrataan edullisesti eri tilaisuuksiin ryhmille. (sukujuhlat, luok-
katapaamiset, leirikoulut, leirit ym.) Majoitustilaa n. 45 hlölle.
Ajankohtaiset tiedot osoitteesta www.po1nt.fi/kangasniemi

La 4.7. Puulan iltasoitto Marttaluodolla.
klo 21 Esiintyjät luodolla ja yleisö omissa 

veneissä luodon ympärillä. Vapaa 
pääsy! Järj. Hokan seudun kylä-
yhdistys ry ja Puulan Järvipelastajat

Su 5.7. Konfirmaatiomessu, gospel-
klo 10 messu, 2. rippikoulu, kirkko 

Ti 7.7. Eläkeliiton Kangasniemen 
klo 12-16 yhdistyksen kesätanssit.  

Syvälahden Viihdekeskus,  
Syvälahdentie 310

La 11.7. Suuri Puula Suunnistus 
klo 10-17 – koko perheen veneilytapahtuma.  

Järj. Hokan seudun kyläyhdistys ry

La 11.7.  Kangasniemen laulukilpailu,
klo 18  alkukilpailu. Kangasniemi-sali

Su 12.7. Kesävieraiden kirkkopyhä, 
klo 10 kirkko

Su 12.7. Kangasniemen laulukilpailu,
klo 14  finaali. Kangasniemi-sali

Ma 13.7. Palkittujen paluu. Kangasniemen
klo 19  laulukilpailun 2019 voittaja. Annika 

Leino, sopraano, Jukka Nykänen, 
piano. Kilpailussa 2020 palkittavat 
laulajat. Jari Hiekkapelto, piano. 
Kangasniemi-sali

Ti 14.7. Uusi Kipparikvartetti. Jouni
klo 19 Bäckström, Petri Bäckström, Tuukka 

Haapaniemi, Sampo Haapaniemi. 
Kangasniemi-sali /Kansis

Pe 17.7. Vapaa-ajan asukkaiden tapaaminen
klo 10-12 Kansis-keskuksessa, Kankaistentie 5.  

Hyvä Kangasniemen vapaa-ajan 
asukas! Tervetuloa keskustelemaan 
kuntapäättäjien kanssa yhteisistä 
ajankohtaisista asioista!

Pe 17.7. Musiikkikurssin
klo 12  Puolenpäivän-soitto.  

Kangasniemi-sali, vapaa pääsy

Pe 17.7. Kangasniemen suurmies,
klo 19 runoilija Otto Manninen sanoin ja 

sävelin -ilta. Juhani Koiviston oh-
jaama ja dramatisoima, runoista ja 
lauluista luotu kokonaisuus. Näytte-
lijä Esko Salminen, Aarne Pelkonen, 
baritoni, Tuula Hällström, piano. 
Kangasniemi-sali
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Tervetuloa 
viihtymään 
kirjastoon!

http://www.po1nt.fi/kangasniemi
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Kangasniemen asiointipiste sijaitsee 
Kunnantalon aulassa. Asiakkaille on 
käytettävissä aulassa kaksi tietokonetta 
sekä tulostin. Asiointimahdollisuus 
etäyhteyden välityksellä tapahtuu  
omassa erillisessä tilassa. Palvelu-  
neuvojat opastavat laitteiden ja 
sähköisten palvelujen käytössä.

KELA | www.kela.fi
 • etäpalvelu mahdollisuus online-palveluna
 • lomakkeiden, esitteiden ja palautuskuorten  
 jakelu ja hakemusten vastaanotto
 • neuvonta esim. hakemusten täytössä sekä  
 tietoa etuuk sista ja hakuajoista
 • Kelan verkkopalveluiden 
 käytön opastaminen
 • ajanvaraus Kelan puhelinajanvaraus-  
 palveluun tai tapaamiseen

Kunta | www.kangasniemi.fi
• asiakaspalvelu / 
 neuvonta ja opastus
• kunnan käteiskassa, johon  
 voi maksaa kunnan  
 lähettämät laskut
• kokoustilojen varaukset
• kuntosalikorttien myynti
• karttojen myynti
• kunnan postin käsittely

 Kangasniemen kunta
 Otto Mannisen tie 2
 51200 Kangasniemi
 puh. 040 7199 370
 info@kangasniemi.fi

TE-toimisto |www.te-palvelut.fi
• neuvonta 
 TE-toimiston palveluista
• asiakirjojen vastaanottaminen
• asiakkaan opastaminen  
 TE-toimiston sähköisten  
 verkkopalvelujen käytössä ja  
 valtakunnallisissa puhelin-  
 palveluissa

Maistraatti | www.maistraatti.fi
• neuvonta, lomakkeiden jakelu  
 ja hakemusten ja ilmoitusten  
 vastaanotto

Oikeusapu | www.oikeus.fi
• neuvonta, sekä asia-
 papereiden vastaanotto

Maaseututoimi | www.mikkeli.fi
• tukihakemusten vastaanotto  
 ja välitys eteenpäin
• Vipu -viljelijän verkkoasiointi  
 (sähköinen tukihakemus)

ASIOINTIPISTE KUNNANTALOLLA
Avoinna ma-pe klo 9-15

OP KOTI SUUR-SAVO OY LKV 
Otto Mannisen tie 1–3  
Kangasniemi  
 

MAIJA JURVANEN 
Myyntineuvottelija
050 518 4877 
maija.jurvanen@op.fi

TIMO PALVIMO
Kiinteistönvälittäjä LKV
0400 654 663
timo.palvimo@op.fi

Ostamassa vai myymässä
kotia tai mökkiä?

Ota yhteyttä:
Suomen luotetuin.
OP Koti on valittu Suomen luotetuimmaksi 
kiinteistönvälitysyritykseksi useana vuonna 
peräkkäin. Suomi Tänään -tutkimus 2017, Taloustutkimus Oy

http://www.kela.fi
http://www.kangasniemi.fi
mailto:info@kangasniemi.fi
http://www.te-palvelut.fi
http://www.maistraatti.fi
http://www.oikeus.fi
http://www.mikkeli.fi
mailto:maija.jurvanen@op.fi
mailto:timo.palvimo@op.fi


TAPAHTUMAKALENTERI

La 18.7. Maitolaituri 2020, Syvälahden 
klo 11-15 Viihdekeskus, Syvälahdentie 310. 

Koko perheen maalaishenkinen 
tapahtuma. Järj. Myräkkä ry

La 18.7. Musiikkikurssin 
klo 12 Puolenpäivän-soitto.  

Kangasniemi-sali, vapaa pääsy

La 18.7. Kesäilta Kangasniemellä
klo 18 Laulun kesäakatemian opiskelijat. 

Jari Hiekkapelto, piano. Ilmari Räik-
könen, piano. Kangasniemi-sali

La 18.7. Musiikkikurssin Iltasoitto
klo 20 seurakuntakeskus, vapaa pääsy

Su 19.7. Kangasniemen musiikkikurssin
klo 15 päätöskonsertti. Kangasniemi-sali

Su 19.7. Musiikkiviikkojen päätöskon-
klo 19 sertti. Helsingin filharmoninen  

kuoro. Jorma Hynninen, baritoni, 
Satu Ranta, urut, johtaa Jonas  
Rannila. Kangasniemen kirkko

Ke 22.7. Yhteislauluilta, Upin tupa. Järj. 
klo 18.30 Hokan seudun kyläyhdistys ry

24.-25.7. Puula Pop / Ravintola Puulaaki, 
Satamatie 18

Su 6.8. Kansanmusiikkimessu, 
klo 10 kirkko

To 20.8. Yhteislauluilta, Upin tupa. 
klo 18.30 Järj. Hokan seudun kyläyhdistys ry

La 29.8. Hokan kesätorin päättäjäiset. 
klo 11-13 Toripaikat Upilta  

puh. 0400 601 080.  
Järj. Hokan seudun kyläyhdistys

La 29.8. Nuku yö ulkona -tapahtuma. Puula-
Partion 90 v juhlavuoden tapahtu-
ma Pirtin Perinnepuiston niemessä 
ja Rantatorilla. Järj. Puula-Partio

La 5.9. Syystapahtuma, Metsola.  
Vaimosniementie 400, järj. Vaimos-
niemi-Reinikkala kyläyhdistys ry

Ti 15.9. Syysmarkkinat, Rantatori, 
klo 8-16 Satamatie. Tied. Ari Tiihonen  

puh. 0400 305 375

Ke 23.9. Kirjallisuusilta, kirjasto.
klo 18 Kankaistentie 5.  

Järj. Otto Mannisen seura.

Eila Hokkasen veistoksia

”Neiti kesäheinä”

Hiskintie 11, Kangasniemi
 p. 040-7331652, eila@eilahokkanen.fi

www.eilahokkanen.fi

Näyttely avoinna 13.–19.7 klo 12 –16
sekä muulloin sopimuksen mukaan

KERAMIIKKAKESÄ2020

GALLERIA STELLA
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Lähiruoan 
suosiminen 
pitää 
maaseudun 
elävänä

Pienikankaan tilalta 
herkullista ylämaankarjan 
lihaa
Kutemajärven kylässä sijaitsevalla Pie-
nikangas Highlandin tilalla harjoitetaan 
karjataloutta jo viidennessä sukupolves-
sa. Tilalla kasvatetaan ylämaankarjaa, 
joita laiduntaa Pienikankaan pelloilla 
parisataa kappaletta.

– Tilamme myymälä on kesällä 
avoinna lauantaisin ja muina vuodenai-
koina tilauksesta. Lisäksi myymäläauto 
kiertää noin 80 kilometrin säteellä tilasta 
ja on myös mukana tapahtumissa, jos ne 
mukavasti sopivat kierrokseen, kertoo 
tilan isäntä Heimo Marttinen.

Pienikankaan myyntiautosta löytyy 
muun muassa paistifilettä, lihajalosteita, 
säilykkeitä ja sesongin mukaan vaihtu-
vaa makkaraa. Suosituin tuote on ylivoi-
maisesti jauheliha. Tilan pellot ovat luo-
mua ja erinomaisesti Suomen sääoloihin 
sopiva ylämaankarja saa käyskennellä 
luonnonmukaisissa olosuhteissa ympäri 
vuoden.

– Jos ajattelen itseäni asiakkaana, 
haluan ehdottomasti aina tietää, kuka 
lihan on tuottanut ja missä ja miten se 
on tuotettu. Eläinten hyvä elämä ja eet-
tinen lihantuotanto ovat tärkeitä. Myös 
eläinten ruokavaliolla on iso merkitys: 
ruohoruokitun ja vapaissa olosuhteissa 
eläneen karjan liha on aina mureampaa 
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"Tilan pellot ovat luomua ja 
erinomaisesti Suomen sääoloihin 
sopiva ylämaankarja saa käyskennellä 
luonnonmukaisissa olosuhteissa 
ympäri vuoden".

Heimo Marttinen

Teksti: Tiia Pauninsalo
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TAPAHTUMAKALENTERI

La 26.9. Hokan syysmarkkinat,  
klo 11-13 Hokan tori. Toripaikat Upilta  

puh. 0400 601 080.  
Järj. Hokan seudun kyläyhdistys

La 17.10. Syyslomatapahtuma. Järj. Vaimos-
niemi-Reinikkala kyläyhdistys ry

La 24.10. Kaamoskarkelot, Hokan Tapiola, 
klo 19 Sydänmaantie 170. Järj. Hokan 

seudun kyläyhdistys ry

Ke 4.11. Kirjallisuusilta, kirjasto.
klo 18 Kankaistentie 5.  

Järj. Otto Mannisen seura.

To 26.11. Kauneimmat joululaulut,  
klo 18 Upin tupa.  

Järj. Hokan seudun kyläyhdistys ry

La 28.11. Perinteiset joulumyyjäiset, 
klo 10-14 Kansis-keskus

La 12.12. Hokan joulutori. Toripaikat 
klo 15-17 Upilta puh. 0400 601 080.  

Järj. Hokan seudun kyläyhdistys 

Su 13.12. Kauneimmat joululaulut, 
klo 15 kirkko

Su 13.12. Lähetyksen joulumyyjäiset, 
klo 16 Kunnantalo

Su 20.12. Kauneimmat joululaulut, 
klo 18 kirkko 

Kesä-elokuussa Kesäkirkot Pitkänpellon 
kotiseututalolla, Luusniemen Elon talolla, 
Koulurannassa, Pölläkänmäellä ja Ohensalon 
kyläkodalla. Suurolan metsäkirkko luonto-
polulla. Ks. tarkemmat ajat lähempänä srk:n 
kotisivuilta www.kangasniemenseurakunta.fi 
tai Kangasniemen Kunnallislehden seurakun-
tauutisista.

TAPAHTUMAPAIKKOJEN OSOITETIETOJA:

• Hokan kylätori ja Upin tupa, 
 Kinttuniementie 1

• Kangasniemen kirkko ja seurakunta- 
keskus, Kirkkoniementie 2

• Kangasniemi-sali, Kunnantalo,  
Otto Mannisen tie 2

• Tehomet Areena,  
Teollisuustie 14

Hankasalmentie 474
51200 Kangasniemi

www.pienikangas.fi
 Pienikangas Highland

Pienikangas 
Highland

Lastutie 3
51200 Kangasniemi

www.aromiliha.fi
 Roinilan Aromiliha

Roinilan 
Aromiliha

ja aromikkaampaa verrattuna vilja-
ruokittuun tehotuotantoon, Martti-
nen painottaa.

Roinilan Liikkuvat 
lihatiskit kiertävät 
laajalti
Lastutiellä Lapaskankaan teollisuus-
alueella sijaitsevassa Roinilan Aro-
milihan myymälässä vuoden vilk-
kain aika ajoittuu touko-syyskuun 
välille. Myyntiautot eli Liikkuvat li-
hatiskit kiertävät laajalla alueella ja 
ovat tuttu näky Kangasniemen kes-
kustassa.

– Suurin käyttäjäkuntamme on 
vapaa-ajan asukkaat, joita myymä-
lässä käy kivasti, kiitos siitä heille. 
Pääpainoltaan tuotevalikoimamme 
on täyslihaisissa makkaroissa, muita 

tuotteita ovat esimerkiksi savustetut 
kokolihat ja porsaan potkalihoista 
keitetty aladoobi. Tuorelihatiskissä 
on tarjolla Roinilan Lihatilan vil-
japorsasta ja naudanlihaa, kertoo 
makkaramestari Sami Ohra-aho.

Jauheliha on suosituin tuoretuo-
te myös Aromilihalla, lisäksi makka-
roita myydään paljon. Ohra-aho nä-
kee lähiruuan käyttämisessä paljon 
hyviä puolia.

– Muun muassa tuoteturvalli-
suus, tieto siitä, mistä liha on tullut 
sekä sen tuoreus lyhyiden säilytys- ja 
kuljetusketjujen ansiosta. Lähiruuan 
hiilijalanjälki on myös pieni. Ja tot-
ta kai paikallisia tuotteita ostamalla 
tuetaan myös paikkakunnan palve-
luiden säilymistä ja maaseudun elä-
vänä pysymistä.

Roinilan Aromilihan myymälä palvelee Lastutiellä. Tiskin takana Arttu Holopainen ja 
Jenni Jalava.
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Tapahtumatiedot viikko 48/2019, 
muutokset mahdollisia.

Lisätietoa tapahtumista 
www.kangasniemi.fi
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Jutta Vahvaselkä ja Miika Hakala pa-
luumuuttivat elokuussa 2019 tuttuihin 
maisemiin Kangasniemen Salmenky-
lään. 

– Olemme molemmat eläneet suu-
rimman osan nuoruudestamme tässä 
350 metrin säteellä, pariskunta kertoo. 

Molemmat muuttivat aikoinaan 
opintojen perässä pois paikkakunnalta. 
Miika opiskeli Kuopiossa graafista suun-
nittelua ja valmistumisen jälkeen tie vei 
töiden perässä Helsinkiin, Jyväskylään ja 
Mikkeliin. 

– 14 vuotta kaupunkielämää ja tois-
takymmentä muuttoa riitti minulle. Oli 
jo pitkään ollut kaipuu asettua aloilleen, 
hän toteaa. 

Valokuvaajaksi ja yhteisöpedagogiksi 
opiskellut Jutta asui kymmenen vuotta 
Jyväskylän seudulla sekä Mikkelissä. 

JUTAN JA MIIKAN 
3 HYVÄÄ SYYTÄ MUUTTAA 
KANGASNIEMELLE:
• Kunnantalon kuntosali 
• Savolaisuus
• Tonibaana

Uusi koti löytyi Puulan rannalta
Jutta Vahvaselkä ja Miika Hakala palasivat nuoruudenmaisemiin. Saarenpäät muuttivat Sveitsistä 
Kangasniemelle. 

Jaana Laitinen

Kaupunkien ahtaus ja kerrostaloelä-
mä eivät tuntuneet Vahvaselästä ja Ha-
kalasta omalta. 

– Kaipasimme tilaa hengittää, he ker-
tovat. 

Ajatus kotiseudulle muuttamisesta 
oli kytenyt molempien mielessä vuosia, 
kunnes käytännön palaset loksahtivat 
viimein kohdalleen:

– Jutalle löytyi työpaikka ja löysimme 
sopivan talon ostettavaksi. 

Arki on nyt täällä

Vahvaselkä ja Hakala ostivat kauniin 
hirsitalon Puulan rannalta. Talo ei kai-
vannut kovin suurta remonttia, mutta 
kotipesän rakentaminen otti työssäkäy-
vältä pariskunnalta oman aikansa. Kum-
pikaan ei innostunut ”tein itse ja säästin” 
-menetelmästä, vaan talon oman näköi-

seksi tuunaamisessa luotettiin monen 
alan osaajiin. 

– Remonttihommissa toimiva ratkai-
su oli käyttää paikallisia ammattilaisia, 
työn jälki on ollut priimaa ja monet ovat 
jopa tunteneet talomme entuudestaan, 
mikä on helpottanut paljon, he kertovat.

Muuton jälkeen arki on tuntunut yl-
lättävän luonnolliselta. 

– Olemme viettäneet Kangasniemel-
lä paljon aikaa kesäisin. On helpottavaa, 
kun ei enää tarvitse katsoa kalenterista 
ja kellosta, koska tarvitsee lähteä takaisin 
kaupunkiin arkeen. Arki on nyt täällä.

Rauhallinen työympäristö
Miika Hakala työskentelee tietojärjestel-
mien käyttöliittymien ja käyttökokemus-
ten parissa. Työtään hän tekee pääasias-
sa etänä Kangasniemen kirkonkylässä 
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Miika Hakala ja Jutta Vahvaselkä 
ostivat kauniin hirsitalon Puulan 
rannalta. 

Vahvaselkä 
& Hakala 
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EEVAN JA JOUNIN  
3 HYVÄÄ SYYTÄ MUUTTAA 
KANGASNIEMELLE:
• Sijainti - ”sopivasti 

savolainen” 
• Palvelut
• Järvet ja luonto

Jouni ja Eeva Saarenpään uuden 
kodin pihapiirissä on viehättävä ran-
tasauna, josta voi löylyttelyn lomassa 
pulahtaa Puulaan. 

sijaitsevasta toimistosta käsin. Hakala 
kertoo työnsä olevan vapaata, mutta 
henkisesti kuormittavaa. 

– Mieluiten työskentelen täällä rau-
hallisessa ympäristössä kaupungin si-
jaan. Mikään ei lataa ylikuormittuneita 
aivoja työpäivän päätteeksi niin hyvin 
kuin takan lämmitys, järvimaiseman tui-
jottaminen ja klapien halkominen.

Jutta Vahvaselkä työskentelee hyvin-
vointiagenttina naapurikunnassa Han-
kasalmella sijaitsevassa Kuuhankaveden 
yhtenäiskoulussa. Kolmen vartin työ-
matkaa hän pitää varsin kohtuullisena. 

– Matkan aikana pystyy myös karis-
tamaan työasiat mielestä, vaikka välillä 
käykin vähän kateeksi, kun Miika voi 
polkaista pyörällä töihin kymmenessä 
minuutissa, Vahvaselkä naurahtaa.

Kesällä 2019 Kangasniemelle muutta-
neet Eeva ja Jouni Saarenpää palasivat 
Sveitsin Luzernista lähelle Pieksämäen 
Niskamäestä kotoisin olevan Eevan ko-
tikontuja. 

– Minulla oli kriteerinä, että uusi koti 
ei saa sijaita yli tunnin matkan päässä 
Pieksämäeltä, Eeva kertoo. 

Kangasniemeltä löytyi juuri sopiva 
talo. 

– Tässä oli kaikki, mitä toivoimme: 
järven ranta, suhteellisen iso tontti, 
luonto, vain kilometri matkaa keskus-
taan ja ennen kaikkea tämä sijainti – täs-
tä pääsee minne päin Suomea tahansa, 
Saarenpäät kertovat. 

Sopivasti savolainen

Valkealasta lähtöisin oleva Jouni kuvai-
lee Kangasniemeä ”sopivasti savolai-
seksi”. 

– Se ei ole sitä liikaa, eikä liian vähän, 
mies naurahtaa. 

Kangasniemellä hyvin viihtyvien Saa-
renpäiden uusi koti on Salmelantien var-
rella Puulan rannalla sijaitseva paritalo, 
jonka toisessa päässä on pienempi asun-
to. Sattumien kautta talon toisen päädyn 

osti aiemmin Järvenpäässä asunut Jou-
nin äiti Aila Saarenpää. 

Talossa tehtiin mittava remontti ja ke-
sällä 2020 on tarkoitus keskittyä muun 
muassa pihatöihin sekä tontilla sijaitse-
van viehättävän rantasaunan kunnostus-
töihin. 

– Paikalliset rautakaupat ovat tulleet 
hyvin tutuiksi, Saarenpäät naurahtavat ja 
kiittelevät samalla Kangasniemen hyvää 
tuote- ja palveluvalikoimaa. 

Remonttitöissä pariskunta luotti pai-
kallisiin ammattilaisiin, joiden kautta 
hoituivat kirvesmiehen työt sekä putki- 
ja sähkötyöt. Lisäksi heidän apunaan oli 
lähipiiriin kuuluvia henkilöitä. 

Työtilat piharakennukseen

Eeva Saarenpää on ammatiltaan laula-
ja-laulunopettaja. Hän on esiintynyt so-
listina useissa oopperoissa, opereteissa ja 
musiikkiteatteriproduktioissa. Vuodesta 
2017 Saarenpää on kiertänyt Suomea 
Ansa Ikosen roolissa laulukomediassa 
Tauno & Ansa.

Työt vievät Eevaa usein pois kotoa, 
mutta töitä hän tekisi mielellään myös 
uudella kotipaikkakunnalla. 

– Tarkoitus on tarjota ihmisille yksi-
tyistä laulunopetusta, hän kertoo.

Jouni Saarenpään ammatti on puoles-
taan kultaseppäyrittäjä. Kangasniemellä 
asumisen alkumetrit hän on keskittynyt 
uuden kodin remontointiin, mutta sen 
ollessa asumisvalmis vasara on pikkuhil-
jaa vaihtumassa kultasepän työkaluihin 
sekä tietokoneeseen. 

– Teen Sveitsiin ja Helsinkiin 3D-piir-
roksia koruista. Noin parin vuoden pääs-
tä teen oman korumerkin, mies kertoo. 

Uuden kodin pihassa olevista autotal-
leista toinen muutetaan hänen verstaak-
seen. Samaan rakennukseen tulee myös 
lauluhuone Eevalle.

Saarenpäät
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KANGASNIEMEN LINTUTORNIT 
– PUKKISELKÄ JA LEPPÄSELKÄ

Innokkaille luonnossa liikkujille tarjoaa Kangasniemen kak-
si lintutornia mainiot mahdollisuudet tutustua paikalliseen 
luontoon. Pukkiselän lintutornin Luusniementien varressa on 
LC Kangasniemi lahjoittanut v. 1993 Kangasniemen Luonto 
ry:lle. Keväiseen muuttoaikaan 
Pukkiselällä näkee mm. monen-
laisia kahlaajia sekä hanhia ja se 
on hyvä paikka myös petolintu-
jen havainnointiin.

Leppäselän lintutorni Suu-
rolanlahdella on Suurolan kyläseuran rakentama. Samassa 
yhteydessä on myös retkeilijöiden käytössä Suurolan kota ja 
talvisin Otto Mannisen retkilatu kulkee aivan tornin vierestä. 
Leppäselälle on ominaista naurulokkiyhdyskunta, jonka ää-

net kuuluvat jo Telkonlahdentiellä olevalle pysäköintialueelle. 
Naurulokit turvaavat myös monien muiden lajien pesinnän, 
esim. silkkiuikut hakeutuvat pesimään samalle alueelle.

Lintuharrastajien keväisessä Tornientaistossa mukana 
olevat lintutornit ovat kohteita 
joihin kannattaa tutustua. Eri-
tyisesti keväinen alati muuttuva 
lintumaailma on kiehtovaa seu-
rattavaa. Mukaan on hyvä ottaa 
kiikarit ja mahdollisuuksien 

mukaan myös kaukoputki. Eväillä ja lämpimällä vaatetuksella 
saa retkestä vielä hieman nautinnollisemman. Korkealla tor-
nissa on aina hieman tuulista ja keväinen ilma on yllättävän 
raikasta.

Tunne, arvosta,  
suojele luontoa

Näin kehotetaan LC Kangasniemen lahjakirjassa 
Pukkiselän lintutornissa.

Teksti: Paula Ruusupuro
Kuvat: Paula Ruusupuro ja Mika Ollikainen

PUKKISELÄN LINTUTORNI
Luusniementie 760

LEPPÄSELÄN LINTUTORNI
Telkonlahdentie 180
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Meiltä myös 
Matkahuollon 

pakettipalvelut!

Kaikki kodin ja 
vapaa-ajan asunnon
LVI-työt ja tarvikkeet

PTA-PUTKI OY 
Asematie 1, Kangasniemi
Puh. 040 480 5328
www.pta-putki.fi  
AVOINNA MA-PE 8-16

f

Meiltä mm. MAALÄMPÖ | ILMALÄMPÖPUMPUT 
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT | KOMPOSTIKÄYMÄLÄT  

HANAT, ALTAAT, MÖKKIHANAPAKETIT | IV-KONEET
PUMPUT ERI TARPEISIIN

MYYMÄLÄMME PALVELEE KANGASNIEMEN 
KESKUSTASSA, TERVETULOA! 

IL
M

AS
TA

 
EN

ER
GI

AA

AURINKOSÄHKÖÄ ARKIPÄIVÄÄN

SUUNNITTELU   I   ASENNUS   I   URAKOINTI
LAATUTUOTTEET   I   RAHOITUS

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

IL
M

AS
TA

 
EN

ER
GI

AA

AURINKOSÄHKÖÄ ARKIPÄIVÄÄN

SUUNNITTELU   I   ASENNUS   I   URAKOINTI
LAATUTUOTTEET   I   RAHOITUS

Ota meihin yhteyttä 
ja kysy lisää!

SUUNNITTELU | ASENNUS | URAKOINTI
LAATUTUOTTEET | RAHOITUS

MYYMÄLÄSTÄMME MM.
• SISUSTUSVALAISIMET 
•LAMPUT
• KODIN PIENKONEET
• KODINKONEET

Monipuolista sähköalan asiantuntemusta!

Meiltä myös Mitsubishi 
Electric ilmalämpöpumput!
Uusi Mitsubishi Electric MSZ-LN 
mallisarja toimii parhaalla saavu-
tettavissa olevalla energialuokalla, 
ja on täynnä uusia ominaisuuksia. 
Voit valita neljästä väriehdosta 
itsellesi mieleisen lämpöpumpun, 
joka on taattu toimimaan Pohjoisen 
vaativassa ilmastossa.

http://www.pta-putki.fi
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Katso lisätietoja kohteista www.kangasniemi.fi tai kohteen omilta nettisivuilta!
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Ruokomäki

KauppilaJYVÄSKYLÄ

HANKASALMI

PIEKSÄMÄKI

Kutemajärvi

Vihave

Harjunmaa

Vuojalahti
Vaimosniemi 

Hokka

Luusniemi

Läsäkoski

MIKKELI 

HIRVENSALMI

Puula

Mallos

Kyyvesi

Synsiö

JOUTSA
Kortesalmi

Ohensalo

Äkry Kaihlamäki

TOIVAKKA

Särkimäki

Makkola

Synsiö

Rutakoski

Koittila

Kirkonkylä
KANGASNIEMI

Suurola
Laitiala

7
9

136

http://www.kangasniemi.fi
http://www.kangasniemi.fi
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ÄKRYN KOULU, Toivakantie 1064
KOITTILAN KOULU, Pölläkänmäentie 25
VUOJALAHDEN KOULU, Vuojalahdentie 16
OTTO MANNISEN KOULU, Hokan koulutie 21
MAKKOLAN TOUKOLA, Toukolantie 15
KYLÄPUBI PASSARI, Hankasalmentie 1696

RUOKOMÄEN KYLÄTALO, Ruokomäentie 653
SYNSIÖN SEUROJENTALO, Synsiöntie 55
HARJUNMAAN KYLÄTALO, Luusniementie 540
LUUSNIEMEN ELON TALO, Janhosenniementie 4
HOKAN TAPIOLA, Sydänmaantie 170
HOKAN TORI, Kinttuniementie 1
METSOLA, Vaimosniementie 400

1
2
3
4
5
6

 7
 8
 9
10
11
12
13

Kyyvesi

Luontokohteet
SIIKAJÄRVEN LUONTOPOLKU JA LADUT 12 KM *
Toukolantie 19. Talvella 2,5 km meno-paluu latu va-
laistu iltaisin klo 20 saakka.

SINIVUOREN RETKIPOLKU 5 KM *
Rutakoskentie 1016.

KOITTILAN LADUT
Pölläkänmäentie 25. Koittilan koululta lähtevät ladut. 
5 ja 7 km ladulla 40 m nousuja. 

OTTO MANNISEN LATU 30 KM *
Lähtö urheilukeskuksesta. Kartta matkailuneuvonnas-
ta tai kangasniemi.fi -sivuilta.

PIRTIN PERINNEPUISTO
Satamatie 16. Yli 200 lajia vanhoja kangasniemeläisiä 
perinnekasveja. Vapaa pääsy!

SUUROLAN LUONTOPOLKU 8 KM *
Ketunkolontie ja lintutorni, Telkonlahdentie 180.

1
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PUKKISELÄN LINTUTORNI
Luusniementie 760. Lintutorni ruohikkoisen, runsas-
lintuisen lahden rannalla Luusniementien varrella. 

LUUSNIEMEN LADUT
Janhosenniementie 4. Luusniemi Elon talolta 2,5 
km pituinen meno-paluu latu valaistu iltaisin klo 20 
saakka. 

LÄSÄKOSKI
Tukkilahdentie 71. Kauniisti kuohuvan kosken ympä-
röimä upea luontokohde. Perhokalastusta catch&re-
lease -periaatteella. www.lasakoski.fi

ALTTARISAARI
N 61° 49.5956’ E 26° 48.2117’. Jättiläissientä muis-
tuttava alttarikivi (ns. raukki, rapautuvaa porfyyristä 
granodioriittia) on syntynyt alueella harvinaisen 
kauan samalla tasolla säilyneen vedenpinnan ansios-
ta. Kulku omalla veneellä.

*  kartta matkailuneuvonnastakartta matkailuneuvonnasta

1

2

3

4

5

6

7LAPINRAUNIO
N 61° 53.0475’ E 26° 49.8466’. Lapinsalon saaren 
pohjoispäässä, jonne kulku omalla veneellä. Pysy-
vämpää asutusta alueelle syntyi pronssikaudella noin 
1500–700 e.K.r, josta mm. merkkinä ns.”lapinrauniot”. 

PIENI PAATSALO
N 61° 47.6354’ E 26° 37.9347’. Muinoin saarissa oli 
runsaasti asutusta. Pienen Paatsalon rantautumispai-
kan lähettyviltä (noin 100–150 metrin päästä koilli-
seen) voit löytää yhden tällaisen vanhan asuinpaikan 
rauniot ja sille rannasta vievän upean kivikujan. Kulku 
omalla veneellä.

UHRIKIVI
Puulansalmentien päästä opastus. Uhri- eli kuppiki-
vien matalat, halkaisijaltaan 5–10 cm kokoiset kupit 
ovat todennäköisesti peräisin viikinkiajalta 800-1000 
j.K.r 

PITKÄPELLON KOTISEUTUTALO
Makkolantie 1139. Paikka on avoinna heinäkuussa 
sunnuntaisin klo 12–15, muulloin ryhmille tilauksesta 
puh. 040 596 4692.

PENTTILÄ OPEN AIR MUSEUM
Seppäläntie 860. Lucien den Arendin veistosnäyttely 
Penttilän kartanon pihapiirissä. penttila-gardens.com

JUHANI SAKSAN KIVIGALLERIA 
Yläneenniementie 84. juhanisaksa.com

KAKKARAMÄKI
Mäenkylän koulutie 40, rockandlake.com

MARTTILAN TILA
Marttilantie 150, oolrait.fi

HISKI SALOMAAN SYNTYMÄ KODIN MUISTOMERKKI
Tiplammentie 17. Tunnetun lauluntekijän syntymä- 
kodin muistomerkki Luusniementien varressa.

OTTO MANNISEN SYNTYMÄ KODIN MUISTOMERKKI
Hokantie 1085. Professori, runoilijan syntymäkodin  
muistomerkki Hokantien varressa Rasikankaalla.

PUULA TOURS
Ukonniementie. puulatours.fi

MANNILAN KESÄKAUPPA JA BAARI
Mannilantie 595, facebook.com/mannilanbaari

TOIVOLAN LUONTO- JA MÖKKIPALVELUT
Nerosaarentie 23, toivola palvelut.net

RATSASTUS JA VIKELLYS RASIPELTO
Hännysniementie 82. vikellysrasipelto.com

UUTELAN TALLI 
Paloseläntie 40. facebook.com/uutelantalli

VALOHARJUN HEVOSTILA
Pölläkänmäentie 29. valoharjunhevostila.fi

WOODLAND RANCH
Vennalammentie 80. facebook.com/ranchwoodland
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Matkailu- ja kulttuurikohteet

Kyläkoulut ja -talot

http://www.lasakoski.fi
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Kangasniemellä etsivänä nuorisotyöntekijänä työskentelevä 
Eemeli Oksiala valmistui kalastusoppaaksi Koulutuskeskus 
Salpauksesta syksyllä 2018. Seuraavana keväänä aloitti toimin-
tansa kalastusretkiä ja risteilyitä tarjoava Hooked Saimaa-yri-
tys, jonka kautta Oksiala haluaa tarjota mahdollisuuksia naut-
tia luonnosta ympärivuotisesti.

– Olen kalastanut koko ikäni, isäni oppien mukaisesti, ve-
sillä olo on minulle hyvin tuttua ja siellä tunnen olevani oi-
keassa paikassa. Jos saisin päättää, mitä oikeasti haluaisin teh-
dä, niin kalassa minä haluaisin olla. 

Hooked Saimaa tarjoaa palveluita kaiken ikäisille ja tasoi-
sille eräilijöille, myös Puulalla.

– Puulassa parasta ovat puhtaus, kauneus ja hyvät kala-
kannat. Sieltä löytyvät kaikki kalat, joita itse tykkään pyytää 
ja enemmänkin: omat suosikkini ovat ahven, kuha, hauki, 
järvitaimen ja järvilohi. Puula tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
kalastaa jokaisena vuodenaikana, ja se on kuuluisa isoista jär-
vilohista, joiden perässä järvellä tullaan käymään kaukaakin, 
Oksiala kertoo.

Palvelutarjonta täysin räätälöitävissä
Myös pidemmät kalastusreissut Puulalla onnistuvat, sillä jär-
veltä löytyy monia retkeilijöille suunnattuja rantautumispaik-
koja hyvällä varustuksella. Oksiala suosittelee erityisesti Hir-
sisaarta ja Papusaarta.

– Yövyn niissä useasti teltassa kalastusreissuillani, ja halu-
ankin tarjota luonnossa yöpymisen hienouden kokemuksen 
myös muille. 

Hooked Saimaan kautta voi vuokrata Tentsile-puumajoit-
teita. Tentsile on teltta, joka kiinnitetään puihin, jolloin esi-

merkiksi epätasainen maasto ei haittaa. Yrityksen palvelut ja 
retkipäivien sisällöt voidaan räätälöidä täysin asiakkaan miel-
tymysten mukaan.

– Aloittelevan kalastajan on helppo tilata opas näyttämään 
ja kertomaan kuinka päästä alkuun kalojen narrauksessa, ja 
yritys voi ostaa työhyvinvointia tukevan eräilypaketin majoi-
tuksineen ja ruokailuineen.

Oksiala yhdistää yrityksensä toiminnan mahdollisimman 
paljon myös päivätyöhönsä.

– Nuoria tulee viedä vesille ja tarjota heille vastapainoa 
nykyajan digielämälle. Esimerkiksi kesällä 2019 järjestimme 
nuorisotoimen kanssa vetouisteluretken Puulalle, ja myös jat-
kossa tavoitteena on tarjota erilaisia aktiviteetteja, kuten ka-
lastusleiri, jossa pureudutaan kalastukseen pintaa syvemmälle.

Puula kutsuu ympäri vuoden
Nuori yrittäjä muistuttaa, että Puulasta nauttiminen ei rajoitu 
vain kesäkauteen.

– Talvi on todella hienoa aikaa olla pilkillä, käydä lumiken-
käilemässä tai nukkua lumeen tehdyssä luolassa. Pilkkiretkillä 
liikutaan moottorikelkan kyydissä, ongitaan täkyongilla isoja 
haukia ja pilkitään perinteiseen tyyliin. Lumikenkäretkillä voi-
daan pysähtyä nuotion äärelle nauttimaan nokipannukahvit 
ja retkieväät.

Hooked Saimaan toiminta on vasta alussa, mutta Oksiala 
uskoo sen tarjoamien palveluiden olevan tarpeellisia.

– Luonto kutsuu meitä jokaista, ota oma aikasi ja nauti siitä 
juuri sinulle sopivalla tavalla.

www.hookedsaimaa.fi

vie tutustumaan Puulan kalakantoihin

"Luonto kutsuu meitä jokaista, ota oma aikasi ja nauti". Eemeli Oksiala

HOOKED SAIMAA
Teksti: Tiia Pauninsalo
Kuvat: Eemeli Oksiala | Maarit Lahikainen | Pauli Sorsakari | Mika Viitanen

http://www.hookedsaimaa.fi
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Puula-Partio ry

Tiedustelut: 
Lippukunnanjohtaja  

Titta Väyrynen

Puh. 040 586 7406
titta.vayrynen@gmail.com

 PuulaPartio

Kangasniemen ensimmäinen partio-
lippukunta aloitti toimintansa vuonna 
1930, joten vuonna 2020 päästään juh-
listamaan paikkakunnan 90-vuotista 
partiotoimintaa. 

Partioharrastuksen alkuaikoina ty-
töillä ja pojilla oli omat lippukuntansa, 
kunnes ne yhdistettiin vuonna 1977 
Puula-Partioksi. 

Puula-Partion 90-vuotisjuhlaa viete-
tään huhtikuussa. Vuosi pitää sisällään 
myös muita tapahtumia, kuten talvilei-
rin ja elokuussa järjestettävän Nuku yö 
ulkona -tempauksen.

Kaikenikäiset tervetulleita 
toimintaan

Aikojen saatossa Puula-Partion toimin-
nan aktiviisuudessa on ollut nousu- ja 
laskukausia. Tällä hetkellä harrastajia on 
mukavasti, noin 60 henkilöä. Lippukun-
nan alla toimii neljä ryhmää, joista yhtä 

vetävät yläasteikäiset partioharrastajat. 
– Partion syvin ideahan on se, että 

nuoret pääsevät itse tekemään. Nyt on 
päästy siihen tilanteeseen, että omasta 
väestä löytyy heitä, jotka vetävät ryhmää 
nuoremmille, Puula-Partion lippukun-
nanjohtaja Titta Väyrynen iloitsee. 

Lasten ja nuorten ikähaarukka on 
8-18 vuotta, lisäksi Puula-Partiossa on 
mukana aikuisia. Partiolaisten vanhem-
mat ovat tärkeä apu esimerkiksi leireillä 
ja retkillä. 

– Niihin olemme saaneet vanhempia 
kivasti avuksi hoitamaan esimerkiksi 
ruokapuolta, Väyrynen kertoo ja toivot-
taa kaikenikäiset tervetulleeksi mukaan 
toimintaan. 

Partio on hauska ja hyödyllinen 
harrastus
Kangasniemellä juhlitaan 90-vuotiasta partiotoimintaa.

Teksti: Jaana Laitinen | Kuvat: Titta Väyrynen

Ryske-19 -leirin Puula-Partiolaiset

mailto:titta.vayrynen@gmail.com
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Puula-Partiolla on oma kokoontumispaikka eli kolo Maja-
lanhovissa, Satamatiellä ja partiomaja Vaimosniemellä. 

Monipuolista yhdessä tekemistä

Puula-Partion viikottaisissa kokoontumisissa harrastetaan 
partio-ohjelman mukaista toimintaa. Lisäksi ohjelmassa on 
ollut muun muassa ensiapu- ja nikkarointitaitojen harjoitte-
lua, pelastautumista, teatteriin tutustumista sekä paljon muu-
ta. Monipuolista toimintaa muokataan nuorten toiveita kuun-
nellen, partio-ohjelmaa noudattaen. 

Osa ohjelmaa ovat retket, koulutukset, leirit ja partiotai-
tokisat. 

– Mitä isommaksi partiolaiset kasvavat, sitä tärkeämmiksi 
tulevat lippukunnan ulkopuoliset tapahtumat, kuten isot leirit. 
Ne tuovat oman värinsä partioon ja sitä kautta tulee partioys-
täviä, joihin pidetään yhteyttä, Titta Väyrynen kertoo. 

Puula-Partio tekee yhteistyötä lähilippukuntien - Kuokka-
lan Vetehisten ja Toivakan Lepinkäisten - kanssa. 

– Olemme tutustuneet isoilla leireillä ja yhdistetty pienet 
voimamme, Väyrynen valottaa. 

Väyrynen on itse ollut mukana Puula-Partiossa vuodesta 
1985. Myöhemmin harrastukseen tuli tauko hänen muutta-
essaan opiskelun vuoksi pois paikkakunnalta, mutta paluu-
muuton ja omien lasten myötä partioharrastus veti takaisin 
puoleensa.  

Partiossa Väyrynen kertoo viehtyneensä muun muassa yh-
dessä tekemiseen ja monipuolisuuteen. 

– Voi tehdä asioita oman kiinnostuksen mukaan. Viihdyn 
luonnossa ja mielestäni sen arvon opettaminen lapsille ja nuo-
rille on tärkeää. Partion kautta on tullut myös paljon ystäviä, 
hän kertoo. 

Tyttökoululaiset 
Kangasniemen 
ensimmäisiä 
partiolaisia

Partiotoiminta rantautui Kangasniemelle vuonna 
1930, jolloin perustettiin Puulan Tytöt -niminen tyt-
tölippukunta. Puulan Tytöt toimivat kiinteästi yhteis-
koulun piirissä ja sen ensimmäiset jäsenet olivat tyttö-
koulun oppilaita. 

Poikien partiotoiminta käynnistyi vasta 15 vuotta 
myöhemmin. Tuolloin Kangasniemelle perustettiin 
poikien vesipartiolippukunta, Puulan Pojat, joka omis-
ti 1940-luvun loppupuolella myös oman purjeveneen. 

1950-luku oli poikien partion kulta-aikaa, jolloin 
lippukunnanjohtaja, rovasti Ossi Alanne sai toiminnan 
kukoistamaan. Sittemmin toiminta kuitenkin hiipui, 
kunnes alkoi jälleen 1970-luvulle tultaessa vilkastua. 

Vuonna 1977 tytöt ja pojat yhdistyivät yhdeksi lip-
pukunnaksi - Puula-Partioksi. Alkuaikoina toiminta 
oli hyvin vireää ja partiolaiset järjestivät viikoittaisten 
tapaamisten lisäksi retkiä, hiihtokilpailuja, leirejä, tal-
koita ja lukuisia muita tempauksia. 1980-luvun lopulla 
Kangasniemen seurakunta toteutti ensimmäisen vael-
lusrippikoulun, koska paikkakunnalla oli niin runsaas-
ti innokkaita partiolaisia. 

1990-luvun ja ehkä koko Puula-Partion historian 
merkittävin tapahtuma oli oman partiomajan saa-
minen Vaimosniemelle. Lippukunnan pitkäaikainen 
haave toteutui Lions Club Kangasniemen sekä useiden 
muiden paikallisten tahojen avustuksella ja työpanok-
sella. Hankkeen vetäjänä toimi Jouko Prauda. 

Lähde: Puula Partion 75-vuotishistoriikki 

Majatalkoiden lomassa vietetty taukohetki tulen äärellä.

Puula-Partion väkeä lähdössä Vaasan partioparaatiin 
vuonna 1987. 

Puula-Partion 
väkeä Satahanka-
meripartioleirillä 
kesällä 2018. 
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1. Hyvinvointikeskus
2. Eläinlääkäri
3. Kunnantalo
 Asiointipiste 
 Kangasniemi-sali
 Elokuvateatteri Kangastus
 Hammashoitola
 Ympäristöterveydenhuolto
4. Pirtin Perinnepuisto
5. Rantatori|satama
6. Uimala
7. Linja-autoasema|taksi|posti
8. Anni Swanin puisto
9. Työväentalo
10. Kotiseutumuseo
11. Kirkko|seurakuntakeskus
12. Kalliolan koulu | päiväkoti
13. Beckerin koulu
14. Kansis-keskus
 Kankaisten koulu
 Kirjasto
15. Lukio
16. Urheilukeskus| 
 Tehomet Areena
17. Srk:n leirikeskus Salmela
18. Kiviniemi Camping
19. PuulaGolf
20. Syvälahden lava 

PalveluhakemistoPalveluhakemisto
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CMYK 100, 43, 0, 30 40x15,5

Puula on ELÄMYS!

PuulaTours kuljettaa  
Sinut Puulalle!

Tule katsomaan maakuntajärven 
nähtävyyksiä ja ihastelemaan  
ainutlaatuista järviluontoa!  

Varaa oma risteilysi ajoissa  
– kysy kipparilta tarjous! 

Lisätiedot ja varaukset:  
puh. 0400 570 557 tai   

seppo.lappalainen@puulatours.fi
puulatours.fi | Facebook: @PuulaTours

Se pitää itse kokea.

Mukavat kesämuistot   
syntyvät  tilausristeilyllä!

Laivaristeilyt 
1-12 matkustajalle

Veneristeilyt  
1-7 matkustajalle

Sisko

Sinikka

mailto:seppo.lappalainen@puulatours.fi


KANGASNIEMI SIJAITSEE 
ETELÄ-SAVOSSA 
VALTATIE 13 VARRELLA 

JOUTSA

KANGASNIEMI

MIKKELI

PIEKSÄMÄKI

PIEKSÄMÄELLE 48 km  Þ

MIKKELIIN 52 km à

Ù JYVÄSKYLÄÄN 64 km

Ü HELSINKIIN 250 km

m2

1326 km²

n, 20 %, 257 km2

yli 1550 km

n. 3800 kpl

5452 hlö
 (31.12.2018)

ASUKKAITA

PINTA-ALA VAPAA-AJAN ASUNTOJA

VETTÄ PINTA-ALASTA

Etelä-Savon 
maakuntajärvi Puula
 (Suomen 8. suurin), 

Kyyvesi, Synsiö ja Mallos

SUURIMMAT JÄRVET

RANTAVIIVAA

yhteensä 257 kpl, 
25 669 ha

JÄRVIÄ

257

Matkailuneuvoja palvelee Rantatorilla kesä–elokuussa,  
Satamatie 18 ma–pe klo 9.00–16.00 ja lisäksi heinäkuun lauantait klo 10.00–14.00.
Muina kuukausina matkailuneuvonta on Kunnantalolla ja  
matkailuneuvonnan puhelimeen vastaa markkinointisihteeri arkisin klo 9–15.

KANGASNIEMEN KUNNAN MATKAILUNEUVONTA 
Soita 040 1391 360 tai tule käymään!

Yhteystiedot:
Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
matkailuneuvonta 
puh. 040 1391 360
kirjaamo@kangasniemi.fi
www.kangasniemi.fi

mailto:kirjaamo@kangasniemi.fi
http://www.kangasniemi.fi



