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Kupiaisen perhe Martti, Petri, Anu ja Antti (keskellä) sekä Onerva (oikealla) saivat asiakkaiden onnitteluja kauppakeskuksen käytävällä.

Kohta kolmen sukupolven
perheyritys
KITEE
Kari Sarkkinen
Kun Kupiaisen kauppiasperhe, Martti, Onerva, Petri, Anu ja pikku Antti astuivat torstaiaamuna juhlapuku
päällä marketin puolelle, onnittelijoita riitti.
Juhlaan on aihetta, sillä KSupermarket Kupiaisella tulee tänään kuluneeksi päivälleen 70 vuotta, kun Sekatavarakauppa V. Kupiainen avasi
ovensa SYP:n vuokratiloissa 6.10.1947. Tuosta päivästä eteen päin perheyritys Kupiaisen kehitys on ollut yhtä kauppatoiminnan historiaa
Kiteellä.

MARTTI OLI ISÄNSÄ Antin mukana jo ensimmäisen
kaupan avajaisissa.
– En muista millainen sää
silloin oli ja ilmoiteltiinko
avajaisista missään lehdissä.
Kauppiaana Martti aloitti

kymmenkunta vuotta myöhemmin.
– Keväällä tulee 60 vuotta
kauppiaana täyteen. Armeijan
jälkeen 21-vuotiaana aloitin.
– Silloin maatalous oli tämän alueen pääelinkeino.
Kun aloitimme oli tavarapula. Myynti oli helppoa, mutta ostaminen vaikeaa. Nyt on
päin vastoin. Parempaa aikaa
tämä on, kun kilpailu toimii,
se pitää hinnat kurissa, Martti
Kupiainen sanoo.
Kupiaisella on tartuttu kilpailuun aloittamalla pari vuotta sitten ”Alennamme ruoan
hintaa Kiteellä” -kampanja. Nykyinen kauppias Petri
Kupiainen näkee alueen asukasmäärän vähenemisen realisoituvan kilpailutilanteessa
ja hinnoittelussa.
– Myynnin tason pitäminen
edellyttää tiukkaa hinnoittelua. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla K-Supermarketit
saavat ruokakaupassa jopa
viisi prosenttia paremman
tuoton kuin meillä, Petri Kupiainen laskeskelee.
PETRIKIN ON isänsä tapaan ollut kaupan toimissa mukana pienestä pitäen.
Kauppaopistosta vuonna -89
valmistuttuaan hän on ollut
täysiaikaisesti töissä ja ammattitaitoaan hän on kartuttanut K-Academyssä (ent. K-

Antti-pojalla on mukavaa serkku Villen sylissä.

Instituutti).
Sukupolvenvaihdosprosessi alkoi Kupiaisten perheyrityksessä 90-luvulla ja vuonna
2003 Supermarket-toiminta
siirtyi Petrille. Silloin muutamia Petri Kupiainen Oy:n
osakkeita jäi vielä muille perheenjäsenille.
– Viime vuonna lahjoitin
Anu-vaimolleni kymmenen

prosenttia osakkeista ja tänä
vuonna ostin loput osakkeet
perheenjäseniltä, jolloin Supermarket siirtyi kokonaan
minulle ja Anulle.
Liikekiinteistöä hallinnoiva
Kauppakeskus Kupiainen Oy
sekä Kiteentien toisella puolella oleva Kiteen Liikekulma
Oy ovat edelleen Kupiaisten
perheyhtiönä.

TÄLLÄ HETKELLÄ KSupermarket Kupiaista pyörittää kaksi sukupolvea, vai
voisikohan sanoa, että kolme... Petri Kupiaiselle uskoa
tulevaisuuteen luo pikku Antin sanonta eräänä aamuna:
”Mie tulen kaupalle töihin
isin ja ukin kanssa.”
– Poika oli jo kaksivuotiaana täyttämässä hyllyjä,
Petri kertoo.
– Tämä on sitä perheyrittäjyyttä. Isä on 80 ja on edelleen töissä. Isältä tulee ideoita ja yhdessä me niitä mietitään eri kanteilta ja tullaan
samaan lopputulokseen, Petri Kupiainen kertoo.
– Juhlakuvioissa on mukana myös edesmenneen veljeni poika Ville. Hänelläkin
oli mahdollisuus tulla mukaan kauppaan, mutta Ville
koki kutsumusta pelastus- ja
hoitoalalle, Petri Kupiainen
kertoo.
K-Supermarket Kupiaisen valikoimista löytyy
noin 20 000 eri tuotenimikettä. Niistä 14 000-16 000
ovat ruokatuotteita ja loput
käyttötavaraa.
– Tämä on tuotevalikoimaltaan pientä City-markettia vastaava. Supermarketeissa ei esimerkiksi ole
näin laajaa käyttötavaraosastoa. Me kuitenkin näemme,
tämän edullisempana vaih-

toehtona, sillä kauppiaina
voimme vaikuttaa valikoimiimme ja asiakkaat saavat
meillä käyttötavaroista täydet plussapisteet, joita ei citymarketeista saa, Petri Kupiainen kertoo.
VALOKUVANÄYTTELY
kauppakeskuksen käytävällä antaa kattavan läpileikkauksen Kupiaisen kauppiassuvun historiaan. Kuvatarina
alkaa Martti Kupiaisen synnyinseudulta sotien jälkeisestä Ruskealasta Ida ja Antti
Kupiaisen tilalta.
Ensimmäinen sekatavarakauppa vuodelta -47, oma
liikekiinteistö vuodelta -58,
Talouskauppa Kupiaisen laajennus valintamyymäläksi
vuonna -64 ja K-Halli Kupiaisen avajaiset 1975 aloittivat historiaa Kiteellä.
Tavaratalo Kupiainen
avattiin nykyisellä paikalla
19.3.1986. Neljän laajennuksen jälkeen, joista viimeisin
vuonna 2008 kauppakeskus on saavuttanut nykyisen muotonsa: Reilut 12 000
käyttöneliötä, josta Supermarketin käytössä 3 400 neliötä.
Vuokratiloissa toimii 12
yritystä. Yhtä lukuunottamatta kaikki vuokratilat ovat
käytössä, ja siitäkin ovat neuvottelut jo loppusuoralla.

