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Sisällys Uudistuva Kangasala
Vuosi 2019 oli Business Kangasala Oy:n ensimmäi-
nen kokonainen toimintavuosi. Yhtiö aloitti nollasta 
syksyllä 2018 ja tarkoitus oli tehdä, jos ei nyt vallan-
kumous, niin ainakin merkittävä muutos kaupungin 
elinkeino- ja matkailutoimessa.

Yli 2000 yrityksen kaupunki oli ja on yllätyksiä täyn-
nä. Kangasalla on korkeaa teknologiaa, robotiik-
kaa, perinteistä rakennusteollisuutta ja mittava 
määrä hoiva-alan yrityksiä. Kesäpäivän kulttuuri-
kaupunki valmistautui vuonna 2019 yhteen histo-
riansa suurimpaan koitokseen, Kesäyön Jukolan 
viestiin. Kaupunki odotti Raikun kisakeskukseen yli 
50 000 kävijää, siis lähes tuplasti niin paljon kuin 
kaupungissa on asukkaita. Kesäyön tiimellyksessä 
juostiin yksi kaikkien aikojen haastavin ja mieleen-
painuvin viesti, jonka kiitokset kirittävät muistoja 
vielä vuosia.

Teollisuustonttien saralla Kallio ja Lentola olivat 
täyttyneet ja hajatontteja lukuun ottamatta odo-
tukset kohdistuivat Lamminrahkaan, Tarasten-
järveen ja Saarenmaahan. Lamminrahka on kau-
pungin historian suurin yksittäinen investointi ja 
valmistuessaan siitä tulee merkittävä uusi kaupun-
ginosa. Tullessani töihin Kangasalle, ehdin mukaan 
Lamminrahkan yritystonttien suunnittelun ensivai-
heille. Aloitin vaihtamalla yritysalueen katujen ni-
met, sillä brändillä on merkitystä markkinoinnissa. 

Loppuvuodesta uuden henkilöstön turvin mark-
kinointi ja brändiasiat nousivatkin vahvasti esiin. 
Brändi ei synny, kun kotisivut avataan tai uusi logo 
tilataan, vaan brändi syntyy mainetekijöistä ja ky-
vykkyydestä palvella niin elinkeino- kuin matkailu-
toimijoitakin. Yhtiön brändit, Business Kangasala 
ja Visit Kangasala vahvistuivat ammattimaisella ja 
monikanavaisella viestinnällä. Uudet ihmiset näke-
vät asioita uusin silmin.

Joskus pitää ensin rikkoa vanhaa, että voi luoda 
uutta. Kangasalan kaupungin strategiaa on uudis-
tettu ja Business Tampere uudisti omalta osaltaan 
seudullista elinkeinostrategiaa. Business Kangasala 
laati kaupungille uuden elinkeino- ja matkailustra-
tegian, jota tulevat viisi vuotta noudatamme, joka 
vuosi kuitenkin tarkentaen toimenpiteitä ja muut-
tamalla kurssia olosuhteita vastaaviksi. Yhtiömme 
on ketterä ja nopealiikkeinen toimija muuttuvas-
sa kentässä. Odotan innolla yhtiön tulevia vuosia 
ja yhteistyötä kaikkien kangasalalaisten yritysten 
kanssa.
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Business Kangasala Oy Avainlukuja Kangasalta
lentoliikenteen tuesta. Nämä sopimukset jatkuvat 
myös vuonna 2020.

HALLITUS
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Tapio Tulen-
heimo, varapuheenjohtaja Jussi Jokilampi ja muut 
hallituksen jäsenet ovat Hanna Laine, Kari Neilimo 
ja Eija Tetri-Lähde. Kaupungin edustajana toimii 
kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Yhtiön toimitus-
johtaja on Päivi Kuusivaara.

ELINKEINORYHMÄ
Business Kangasalan Advisory board koostuu kau-
pungin, yritysten ja yrittäjäyhdistysten edustajista. 
Vuonna 2019 elinkeinoryhmä kokoontui kahdesti. 

YHTIÖ
Business Kangasala Oy on Kangasalan kaupungin 
sataprosenttisesti omistama yhtiö, joka tuottaa 
kaupungille elinkeino- ja matkailupalvelut. Yhtiöllä 
on matkailua varten oma brändi Visit Kangasala. 
Yhtiön toimitilat sijaitsevat Kangasalan kaupungin-
talolla, osoitteessa Kunnantie 1. Yhtiöllä on 4 vaki-
tuista työntekijää. 

TALOUS
Vuosi 2019 oli yhtiön ensimmäinen kokonainen toi-
mintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli 911 589,47 euroa 
ja yhtiön voitto ennen veroja oli 37 276,45 euroa. 
Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 136 052,17 
euroa ja taseen loppusumma oli 209 695,95 euroa. 
Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa. Yhtiö on laa-
tinut riskienhallintakartoituksen ja seuraa sen sisäl-
töä säännöllisesti. Yhtiöön ei kohdistu merkittäviä 
riskejä. Yhtiön liikevaihdon kehityksen odotetaan 
olevan edellisvuoden tasolla ja yhtiön kaupungin 
ostopalvelusopimuksen arvo vuodelle 2020 on 907 
000 euroa. 

STRATEGIA
Business Kangasala Oy:n toimintaa ohjaa Kangasa-
lan kaupunkistrategia, elinkeino- ja matkailuohjel-
ma sekä kaupungin ostopalvelusopimus. Yhtiö on 
laatinut uuden elinkeino- ja matkailuohjelman vuo-
sille 2020-2024. 

SOPIMUKSET
Yhtiö tekee tiivistä seutuyhteistyötä ja siihen liitty-
vät yhtiön suurimmat sopimukset. Yhtiöllä on sopi-
mus Business Tampereen kanssa ja sitä kautta yhtiö 
on myös Visit Tampereen kumppani. Yhtiöllä on so-
pimus yrityskoordinaattorin palvelujen järjestämi-
sestä Tredun kanssa ja sopimus alkavien yrittäjien 
neuvonnasta Tampereen kaupunkiseudun yritys-
palvelut Oy:n kanssa. Yhtiöllä on sopimus myös 

UUSIEN YRITYSTEN NETTOLISÄYS
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten  
lukumäärän erotus.
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2018 2019

TYÖLLISTÄVIMMÄT TOIMIALAT
Johtavat toimialat työpaikkojen perusteella 2019.

Q  Terveys- ja sosiaalipalvelut

C  Teollisuus

G  Tukku- ja vähittäiskauppa, moottori- 
ajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

F  Rakentaminen

1 749  
työpaikkaa

1 464  
työpaikkaa

938  
työpaikkaa

921 
työpaikkaa

Lähteet: Business Tampere elinvoimatilastot Tampereen kaupunkiseudulla 
ja Business Tampere Business Explorer, Ruokavirasto, Business Finland, 
Pirkanmaan ELY-keskus, Kangasalan kaupunki.

YRITYSTUET KANGASALLA 2019
Vuonna 2019 kangasalalaisille yrityksille ja  
yhteisöille myönnetyt yritys- ja hanketuet.

Business Finlandin rahoitus  1 117 502€
Yritysten kehittämisavustukset (ELY)     207 770€
Maaseuturahaston yritystuet  106 570€
Maaseuturahaston hanketuet 83 100€
Viljelijätuet    6 460 000€
Maatalouden rakennetuet 221 020€

SUURIMMAT TYÖNANTAJAYRITYKSET TOP-6

1. Saarioinen Oy Sahalahti  452 
2. Pirkanmaan Osuuskauppa  151
3. Artekno Yhtiöt    120
4. Broiler Oy Sahalahti   110
5. Linkosuo Oy /Mannakorven leipomo 100
6. Asumispalvelu Ristilä Oy   74
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Business Kangasala Oy:n tärkeimpiä tehtäviä on 
markkinoida vapaina olevia tontteja ja tuottaa si-
joittumispalvelut alueelle tuleville yrityksille. Tärkein 
yhteistyökumppani tonttiasioissa on kaupungin 
Tekninen keskus. Business Kangasala Oy on pääs-
syt mukaan niin kaupunkikehitykseen kuin osaksi 
toimivaa tonttiprosessiakin.

LAMMINRAHKA
Lamminrahkan osalta Business Kangasala 
Oy:llä on vastuu 9,5 hehtaarin yritystonttialuees-
ta VT12-varrella. Yhteensä 123 000 kerrosneliötä 
kohoaa korkeuksiin erinomaisella näkyvyydellä ja 
muodostaa suojan sen taakse rakentuvalle luon-
nonläheiselle asuinalueelle. Yhtiö osallistuu aktii-
visesti alueen ohjausryhmään sekä yritysalueiden 
myyntiin ja markkinointiin. Lamminrahkasta nou-
see edustava maamerkki Tampereelta Kangasalle 
tultaessa.

SAARENMAA
Saarenmaalle sijoittu-

vasta yritysalueesta 
tulee tulevaisuu-

den yritystarpeisiin 
vastaava toimin-

taympäristö. Sen 
kehittämise s-
sä vaikuttavia 
e l e m e n t t e j ä 
ovat raitiotie, 
Kehä II:n jat-
ko ja yliopisto. 
Saarenmaan 
kaava on vielä 
kesken, mut-
ta sen suun-
n i t t e l u s s a 
pääpaino on 

ollut löytää alueelle ainutlaatuiset kilpailutekijät 
ja toimintamallit. Saarenmaasta tulee valmistues-
saan yksi aikansa moderneimpia yrityskeskittymiä 
Suomenkin mittakaavassa.

TARASTENJÄRVI
Tarastenjärven kiertotalousalue on kokenyt vuo-
den aikana muodomuutoksen ja Tarasten kierto-
talousalue Oy on saanut uuden toimitusjohtajan. 
Alueen kaavassa on sekä aitoa kiertotalousaluetta 
että Ruutanan Shellin ympärille kaavoitettuja lii-
ke- ja teollisuustontteja. Tarastenjärvi tarjoaa VT 
9:n varrelle mielenkiintoisia sijoittumisvaihtoehto-
ja. Tonttien myynnistä vastaa kiertotalousyhtiö ja 
vuoden aikana on tehty yhteistyötä sopivien yritys-
ten houkuttelemiseksi  alueelle.

HUUTIJÄRVI
Heti alkuvuodesta järjestettiin useita näyttöjä 
Huutijärven vanhan ammattikoulun myymiseksi. 
Business Kangasala esitteli 
sitä niin potentiaalisille yri-
tyksille kuin gryndereille 
ja rakennusyhtiöille-
kin. Loppuvuodesta  
alueelle löytyi toi-
mija Teknisen kes-
kuksen taitavien 
neuvottelutaito-
jen ansiosta. 

KALLIO  JA 
LENTOLA
Kalliosta myytiin 
vuonna 2019 muuta-
mia tontteja, samoin 
Lentolan alueelta. 
Kallion alueen talli-,  
halli- ja toimisto-

osakkeet ovat mielenkiintoinen kokoelma ja oman-
laisensa yritysyhteisö. Lentolaa kehitetään kasva-
vana yritysalueena ja vuonna 2019 Lentolan ke-
hittämistä on käynnistelty yhteistyössä Business 
Kangasalan ja kaupungin kesken mm. tulevaisuut-
ta visioivassa Lentola Lentoon -työpajassa.

KAUPPAHALLI JA KIRKKOHARJU
Arkkitehtitoimisto Muuan Oy:n kanssa toteutettiin 
Kangasalan keskustan torille suunnitellun kauppa-
hallin hanke- ja arkkitehtisuunnitelma Kangasalan 
kaupungin tilaamana. Vuonna 2019 käynnistyivät 
myös kauppahallin operaattori- ja rahoitusneuvot-
telut.

Kehittyvät yritysalueet Business Kangasala Oy järjesti myös toimijahaun 
Kirkkoharjun näkötornin läheisyyten rakennetta-
valle uudelle kahvilalle. Ensimmäinen haku ei tuot-
tanut vielä tulosta, mutta työ jatkuu sekä kaup-
pahallin että Kirkkoharjun toimijaneuvotteluiden 
osalta.

KESKUSTA
Keskustan kehityksessä haasteina ovat sopivien 
toimitilojen ja palveluntuottajien yhteensovittami-
nen. Osa toimitiloista on myös huonossa kunnossa 
ja  uudisrakennukset eivät vielä valmistu. Keskustan 
kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa riittää 
hyviä haasteita tuleville vuosille. 
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Kuva: Kauppahallin  
suunnitelmasta, Muuan Oy



Kansainvälinen Kangasala
SUUNNISTA KANGASALLE
Vuonna 2019 toteutettiin Suunnista Kangasal-
le-hanke, jossa Jukolan hengessä valmistauduttiin 
esittelemään Kangasalaa luontoliikuntakohteena 
niin kotimaisille kuin ulkomaisille matkailijoille hel-
posti saavutettavana kohteena. Hankkeesta syntyi 
laavukartta ja näkötornikartta, jotka olivat vuoden 
2019 jaetuimmat flyerit. Hanke myös koordinoi Ju-
kolan viestissä olleen kaupungin osaston, joka viesti 
kaupungin parhaita puolia mukavana käyntikoh-
teena.

KANGASALA GOES JAPAN
Alkuvuodesta 2019 käynnistyi myös Kangasala 
Goes Japan, jolla juhlistettiin Japanin ja Suomen 
diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlaa. Japani on 
aina ollut läheinen Kangasalle ja oppilaitosyhteis-
työ on ollut tiivistä. Alkukeväästä vietettiin myös  
Hinamatsuri-juhlaa, jossa yleisö pääsi osallistu-
maan ”Maailman suurin maalaus”-hankkeeseen.

Kangasala sai merkittävän lahjoituksen, kun japa- 
nilainen yritysjohtaja Mr. Hôdai lahjoitti Omikoshin 
Kangasalle. Omikoshi on kannettava shinto-temppeli, 
jonka arkkitehtuuri ja rakennustaide lumoaa. 

KIINAYHTEISTYÖ
KIINAYHTEISTYÖ
Keväällä Business Kangasalan edustaja vieraili Kii-
nassa. Alun perin yritysyhteistyöstä saapunut Kiinan 
valtion kutsu tutustumismatkalle yhdentyi Tredun 
ammattiopiston hoivapuolen yksikön koulutusvien-
timatkaan. Kiinassa tutustuttiin koulutuksen lisäksi 
varustamoon, tuulimyllyteollisuuteen ja paikalliseen 
jätehuoltoon. Cleantech kiinnosti kiinalaisia kovasti, 
koska heillä lajittelu on vasta alkutekijöissä. 

Kiinalaisten delegaatio saapui Kangasalle kesäkuus-
sa, viikkoa ennen Jukolan viestiä. Kaiken kiireen kes-
kellä kiinalaisille esiteltiin niin teknologia- kuin vanhus-

tenpalveluyrityksiäkin. Vierailun kohokohtana oli 
tutustuminen paikalliseen hevostalliin. 

Kesällä 2019 Lasten Löy-
töretkiviikolla järjestettiin 
International Kangasa-
la ja Kangasala-talos-
sa pidetyssä juhlassa 
Kiinan suurlähettilään 
vaimo piti puheen ja oh-
jelmassa oli kansainväli-
siä lasten esityksiä ja taidenäyttely.

Omikoshi matkasi toukokuussa Helsinkiin, jossa se 
kannettiin näyttävin menoin Espalanadilta Kan-
sallismuseoon. Kesän 
aikana sitä kävi siellä 
ihastelemassa myös 
Japanin kruu-
nunprinssi 
Akiyoshi. 
Syksyllä 
2019 
Omikoshi 
sijoitettiin 
Kanga-
salan 
kirjastoon, 
jossa sitä 
pääsee 
ihaste-
lamaan 
kuka 
tahansa.

8

Kuva: Kiinalaisvieraat tutustumassa  
Equillence Center Tavelaan yrittäjä  
Karoliina Kovasen johdolla kesäkuussa  
2019.



Palvelut  
yrittäjille

Panostusta  
matkailuun

Vuonna 2019 yhtiö valmisteli yhteistyössä sidosryh-
miensä kanssa Kangasalan elinkeino- ja matkai-
luohjelman, jonka valtuusto hyväksyi 11.11.2019. 

Ohjelman visiona on, että vuonna 2024 ”Kangasa-
la on yksi Suomen haluttavimmista kotimaisten ja 
ulkomaisten yritysten sijoittumispaikoista. Fiinimpi 
Lamminrahka ja rosoisempi Saarenmaa sijaitsevat 
parhaiden liikenneyhteyksien varrella. Tarastenjär-
velle on noussut merkittävä kiertotalousyritysten 
keskittymä. Matkailun sivutoimisista ja pienistä 
yrityksistä on kasvanut ammattimaisia toimijoita. 
Kangasalla kulttuuri kaikissa muodoissaan, arkki-
tehtuuri, historia ja luonto tyydyttävät niin päivä-
matkailijan kuin pitempään viipyvän seikkailunnä-
län turvallisesti ja lähellä”.

Matkailun puolella tehtiin vuon-
na 2019 historiaa, kun kaupungin ensimmäinen 
matkailukoordinaattori palkattiin syksyllä Business 
Kangasala Oy:öön. 

Matkailukoordinaattorin johdolla syntyi edustava 
matkailuesite ja Visit Kangasalan brändiä lähdet-
tiin kehittämään ammattilaisen ottein. 

Lisäksi matkailun tehostamiseksi laadittiin viisivuo-
tissuunnitelma, jossa matkailun teemavuodet ni-
mettiin seuraavasti:

2020 Tapahtumat ja kohteet kuntoon -yhteistyö 
2021 Kangasala ja musiikki
2022 Hevosvoimien hurja vuosi, hevoset ja autot
2023 Muinainen Sarsa ja historiallinen harjujono
2024 Puhdasta ruokaa ja luonnon ihmeitä
2025 Kansainvälinen Kangasala ympäri vuoden
2026 Kulttuuripääkaupunki (jos onnistuu)

Teemavuosien avulla voidaan tulevaisuudessa nos-
taa esiin niitä markkinoinnin keihäänkärkiä, joiden 
avulla Kangasala pärjää kansallisessa 
- ja jopa kansainvälisessä kilpailus-
sa matkustajavirroista.

Business Kangasala Oy on jokaisen yrittäjän luot-
tokumppani. Yritystä suunnitteleville on tarjolla 
neuvontaa yrityksen perustamisesta aina yrityksen 
kasvuun ja kansainvälistymiseen saakka. Aloitta-
vien yrittäjien neuvontaa tuottaa Ensimetri, jonka 
palvelut ovat saatavissa niin paikanpäällä Kanga-
salla kuin Tampereellakin. 

Toimiville yrityksille on tarjolla erilaisia koulutustilai-
suuksia ja tapahtumia. Henkilökohtaista neuvon-
taa voi saada rahoitukseen, omistajanvaihdoksiin 
ja muihin yritystoimintaa tukeviin toimiin. Palvelut 
tuotetaan yhdessä laajan yhteistyöverkoston kans-
sa. Suurimpana kumppanina on Business Tampere, 
jonka maineikkaat ja monipuoliset palvelut ovat 
myös Kangasalan yritysten saatavilla.

Business Kangasala palvelee yritysten tontti- ja 
toimitila-asioissa. Maksuttomassa verkkopalvelus-
sa voi myydä ja vuokrata tontteja sekä toimitiloja 
(www.businesskangasala.fi/tontit). Yhtiö mark-
kinoi kaupungin tontteja ja pyrkii löytämään yri-
tyksille parhaiten soveltuvat tilat. Apua saa myös 
tarvittessa uusien työntekijöiden ja yhteistyökump-
panien löytämiseen.

Roine-kampuksella on 1600 oppilasta: yläaste, lu-
kio ja ammattikoulu. Business Kangasala tekee 

tiivistä yhteistyötä am-
mattikoulun kanssa, 
yrityskoordinaatto-
rimme Antti Lyhteilä 

auttaa työharjoitte-
lijoiden saamisessa 
ja esimerkiksi lisä-
koulutusten järjes-

tämisessä juuri sinun 
yrityksesi tarpeisiin.

Tilaisuudet  
ja koulutukset
Vuonna 2019 yhtiö oli mukana järjestämässä kaik-
kiaan 27 eri tilaisuutta. 

Business Kangasala oli vahvasti mukana luomassa 
uutta Kaupungin asiakaspalvelupistettä Prismaan. 
Avajaisten jälkeen kesä-heinäkuussa 2019 yhtiö jär-
jesti sinne niin työntekijöitä kuin monipuolista ohjel-
maakin. 

Kevään tapahtumista voisi mainita IrishFestivalin, 
jonka yhteydessä yhtiö toteutti oman yritystilaisuu-
den. 

Tapahtumatarjontaa oli monipuolisesti niin uusille 
yrittäjille kuin esimerkiksi keinoälystä ja robotiikas-
ta kiinnostuneillekin. Syksyn suurin tapahtuma yri-
tyspuolella oli Alihankintamessut, mutta kiinnos-
tavin ja puhutuin tilaisuus oli Kangasala-talossa 
lokakuussa järjestetty Robotiikkaklubi.

Elinkeino- ja matkailu- 
ohjelma valmistui

Kuva: Päivi Kuu-
sivaara ojensi 
Juha Miedolle 
Kangasalan 
kaupungin 
kylmä-
laukun 
Jukolan 
viestissä 
kesä-
kuussa 
2019.

Kuva: Pirkanmaan Kasvubuustin kanssa yhteistyössä  
järjestetty Robotiikkaklubi houkutteli Kangasala-taloon yli 50 
kuulijaa lokakuussa 2019.
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Viestinnän  
aktivoimista Henkilöstö ja hallitus
Vuoden 2019 aikana uuden yhtiön tunnetuksi te-
kemiseen liittyi erilaisia kampanjoita sekä printissä 
että somessa. Digitaalisia palveluita kehitettiin; uu-
det kotisivut perustettiin, yrittäjille hankittiin mak-
suton tontti- ja toimitilapalvelu sekä yhtiössä otet-
tiin käyttöön CRM-ohjelmisto.

Business Tampere avasi oman sähköisen yritysha-
ku-alustan: yritystieto.businesstampere.fi. Business 
Kangasala hyödynsi myös kahta muuta yritystieto-
kantaa ja aloitti vuoden 2019 aikana yritystietojan 
ajantasalle saattamisen uutiskirjettä ja entistä koh-
dennetumpaa viestintää varten.

Loppuvuodesta alkoi myös BusinessBlogin (www.
businesskangasala.fi/blogi) aktiivinen sisällöntuo-
tanto paikallisten yritysten haastatteluilla ja asian-
tuntijoiden blogikirjoituksilla. Business Kangasalan 
viestintää myös somekanavissa on kehitetty sään-
nölliseen ja informatiiviseen suuntaan. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. 
Hallituksen puheenjohtajana toimii 
Tapio Tulenheimo ja varapuheenjoh-
tajana Jussi Jokilampi. Jäsenet  
ovat Hanna Laine, Kari Neilimo  
ja Eija Tetri-Lähde.

Yhtiössä on työskennellyt 
vuonna 2019 yhteensä  
neljä vakituista työntekijää. 
Yhtiössä on vuoden aikana 
lisäksi ollut kaksi määräai-
kaista, kaksi hankehenkilöä, 
yksi AMK-harjoittelija sekä 
kaksi harjoittelijaa Tredun 
ammattiopistosta.  
 
Lisäksi Business Kangasala 
Oy:ssä työskentelee 25 prosen-
tin työpanoksella yrityskoordi-
naattori ammatillisen koulutuk-
sen ja yritysten yhteyshenkilönä.

Muinaisen Sarsan  
salaisuudet esiin
Kangasalan Sarsa on Länsi-Suomen pitkäaikai-
sin muinaisasuinpaikka, jolla on asuttu noin 8000 
vuotta eli lähes koko esihistoriallisen ajan. Laajuu-
deltaan ja merkitykseltään se on yksi huomattavim-
mista muinaisjäännösalueista Pirkanmaan ja koko 
Suomen mittakaavassa. 

Business Kangasala toteutti vuonna 2019 Muinai-
nen Sarsa - paikallishistoriaa tutuksi rikastettua 
paikkatietoa kehittämällä -hankkeen Pirkanmaan 
liiton maakunnan kehittämisrahoituksella. Hank-
keen sisällöntuottajana ja projektipäällikkönä toimi 
Heikki Mäenpää. Hankkeessa käsikirjoitettiin Sar-
san muinaismuistoalueelle sijoittuva monimuoto-
teos: www.muinainensarsa.fi

Kuva: BusinessBlogissa 25.10.2019 julkaistu Tam-Silk Oy:n Tuo-
mo Saarnin haastattelu tavoitti Facebookissa 10 700 henkilöä, 
sai tykkäyksiä 330 kappaletta ja 16 jakoa.
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Kuva: Heikki Mäenpää opastaa yleisöä 
Sarsan Pohtiolammen kuoppalieden luona.

http://www.businesskangasala.fi/blogi
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