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Kupiaisen perheyrityksen
historia tallentui elokuvaksi
Kupiaisen perheyrityksessä
oli lyhyen ajan sisällä aihetta
kahteen juhlaan.
Puolitoista viikkoa sitten
lauantaina juhlan aiheena oli
Petri Kupiainen Oy:n valinta
Maakunnan vuoden yritykseksi ja heti seuraavana lauantaina päästiin viettämään uutta juhlahetkeä, kun yrityksen
historiasta kertova elokuva
valmistui esityskuntoon.
Historialliseen elokuvaesitykseen niveltyi hienosti
myös kolmas juhlan aihe: 50
vuoden uran yrityksen palveluksessa tehnyt Lilja Olkkonen saateltiin samassa yhteydessä ansaituille eläkepäiville.
Petri Kupiainen kertoi
elokuvan syntyneen kahden
vuoden pohdinnan tuloksena. Alkuvaiheessa ajatuksena
oli historiakirjan tekeminen,
mutta tarkan harkinnan jälkeen vaaka kallistui elokuvan
puolelle.
Elokuvan taustoja esitellessään Petri Kupiainen painotti uusiutumisen ja muutosten merkitystä yritystoiminnassa.

Kupiaisen perheyrityksestä kertovan elokuvan on paketoinut
kiteeläissyntyinen Juha Laine.

– Elokuva tehtiin ensisijaisesti tuleville sukupolville. Se
neuvoo ja opastaa kuitenkin
jo nyt meitä matkalla tuleviin
aikoihin.

Hinnan
merkitys kasvaa
Lilja Olkkonen on nähnyt läheltä Kupiaisen perheyrityksen monet eri vaiheet. Hänet saateltiin 50
palvelusvuoden jälkeen eläkepäiville viime lauantaina elokuvan juhlanäytöksen yhteydessä. Ansioristin Liljan rintapieleen kiinnitti Anu Hassinen ja kunniakirjan ojensi Martti Kupiainen.

Tapaselle ja
Hirvoselle
kultainen
Yrittäjäristi
Suomen Yrittäjät on myöntänyt kultaisen Yrittäjäristin
Kaivuriurakointi Urho Tapaselle ja hopeisen Yrittäjäristin
Topin Tuvat -yrityksen Topi
Hirvoselle.
Hopeisen järjestöansiomerkin on saanut Rääkkylän Maataloustili ky Ilpo Pitkänen.
Ansiomerkit luovutettiin

Maakunnallisen yrittäjäjuhlaa
ennen järjestetyssä tilaisuudessa. Yrittäjäristit ja järjestöansiomerkin luovutti Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Matti Vuojärvi ja
Rääkkylän Yrittäjien puheenjohtaja Tero Harinen.

MTK:n valintoja
MTK Pohjois-Karjalan syyskokous valitsi liiton puheenjohtajaksi jatkamaan maanviljelijä Jouni Mäkisalon
Kontiolahdelta. Uutena varapuheenjohtajana aloittaa
1.1.2014 maatalousyrittäjä
Outi Sirola Tohmajärveltä.

Johtokuntaan valittiin jatkamaan emäntä Merja Sahlman
Polvijärveltä sekä maanviljelijä Ilkka Romppanen Kiteeltä. Uutena nuorten edustajaksi johtokuntaan valittiin
maanviljelijä Kalle Myllynen
Nurmeksesta.

Liikenne
jatkaa kasvuaan
Niiralassa
Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla maastorajaosuudella oli marraskuun seurantajaksolla rauhallista. Niiralan rajanylityspaikalla liikenne jatkaa kasvuaan. Rajan ylitti marraskuussa noin
128 400 henkilöä. Alkuvuonna rajan ylittäneitä matkustajia on yhteensä 1 485 190,
missä on kasvua edellisvuoteen verrattuna noin 9 prosenttia. Kasvua on ollut sekä
venäläisten että suomalaisten
rajanylittäjien määrässä. Viisumivelvollisia rajanylittäjiä

oli noin 46 prosenttia.
Niiralassa käännytettiin
marraskuussa neljä henkilöä
pääasiassa puutteellisten maahantuloedellytysten vuoksi.
Marraskuussa havaittiin myös
kolme rattijuopumusta, joista
yksi oli törkeä. Lisäksi havaittiin 30 liikenne- ja ajoneuvolain rikkomusta sekä kuusi
muiden säännösten rikkomusta. Rikkomusten seuraamuksina annettiin 19 rangaistusvaatimusta, yksi rikesakko ja
13 huomautusta.

Puheessaan Petri Kupiainen
visioi myös tulevaisuutta.
Hän ennusti hinnan nousevan

jatkossa entistäkin ratkaisevammaksi tekijäksi.
– Hinta on keskeinen kilpailutekijä, mutta palvelujakin kaivataan.
Elokuvan käytännön toteutuksesta on vastannut kiteeläissyntyinen Juha Laine.
Filmin kuvaukset ja haastattelut on tehty pääosin yrityksen 65-vuotistapahtumien yhteydessä.

Olga Ruotsalainen:

Venäläiset asiakkaat
tahtovat palvelua omalla kielellä
 Venäjän halki iltapäivässä -tapahtumassa Kiteellä puhunut venäjän
kielen ja kulttuurin kouluttaja Olga Ruotsalainen
kertoi venäläisen matkailijan toiveista ja sielunmaisemista.
Venäläiselle matkailijalle etusijalla on matkakohteet, joista
hän saa tietoa helposti, paljon
ja omalla kielellä. Suomea pidetään turvallisena matkakohteena, jossa varsinkin lasten
kanssa on helppo matkustaa.
Venäläinen matkailija on
Ruotsalaisen mukaan aktiivinen, paljon erilaisia ohjelmapalveluja, nähtävää ja koettavaa kaipaava ja kaikesta uudesta kiinnostunut. Hän
haluaa omalla äidinkielellään
saatavaa korkealaatuista palvelua, jossa häntä puhutellaan
teititelleen ja nimellä kutsuen.
Venäjää puhuvan oppaan
käyttäminen on yksi varmimmista keinoista saada asiakas
tyytyväiseksi. Oppaan rooli
ei kuitenkaan ole helppo, sillä asiakkaana venäläinen vaatii, että asiat tehdään ja järjestetään hänen puolestaan valmiiksi kaikkina vuorokauden
aikoina.
Keskiluokkainen venäläinen valitsee mielellään edullisen matkakohteen, mutta hän
käyttää matkalla rahaa avokäteisesti. Asiakkaana venäläinen on helposti heräteostoksiin lankeava, merkkitietoinen, omanarvontunteva ja
kärsimätön jonotuksen suhteen.
Mökkilomasta venäläisillä ja suomalaisilla on aivan
eri käsitys. Suomalainen haluaa kynttilöitä ja takkatulta.

Olga Ruotsalainen kertoi venäläisen matkailijan ja asiakkaan
erityispiirteistä.

Venäläisen unelmamökki on
tilava luksusmökki, joka on
lähellä kaupunkia, mutta silti keskeltä metsää. Siinä on
poreammeet, kullatut hanat,
jääkarhun taljat lattioilla ja
silkkilakanat sängyssä.
Venäläiset yllättyvät Suomen matkoillaan siitä, että

tällä vesijohtovettä voi juoda lumi on puhdasta ja valkeaa ja että polkupyörän tai
sukset voi jättää yöksi ulos
ilman pelkoa varastamisesta.
Sen sijaan negatiivisina yllätyksinä heille tulee se, että kaupat ovat kiinni pyhinä
ja öisin, naisten meikkaamat-

tomuus ja vaatetustyyli sekä
se, ettei täällä ole iltamenoille
paikkoja, joissa voi ruokailla,
tanssia ja ottaa maljoja pitkin iltaa.
Kauhistus on myös se, ettei
Suomesta löydy jäätelöbaareja ja teemakahviloita, jotka
ovat suunnattuja pelkästään
lapsille, joita venäläiset haluavat hemmotella runsaalla
kädellä.
Venäläisten kanssa toimiessa on syytä muistaa, että
rahasta puhuminen ei ole tabu. Venäläisille on aivan normaalia kysyä paljonko toisen
palkka on tai omistaako hän
talon itse, onko lainaa ja niin
edelleen. Venäläisiä palveltaessa on hyvä muistaa myös
se, että Venäjällä vain miehet
kättelevät.
Myös aikakäsitys on erilaista kuin meillä. Sitä kuvaa
parhaiten venäläisten käyttämä sanonta ettei kiire ole
muulloin kuin kirppuja jahdatessa.
Venäläiset ovat taikauskoisia, vieraanvaraisia, ihmisläheisiä, tunteella eläviä ja impulsiivisia ihmisiä. Jos suomalaisten sanotaan olevan
jossain mukana hengessä,
niin venäläiset ovat mukana
sielullaan. Siksi niin itku kuin
naurukin näkyvät ja kuuluvat
heidän parissaan.
Historia on jättänyt kansakuntaan jälkensä, joka näkyy
jatkuvana valppautena tarkkailla ympäristöä ja ”läpivalaista” kanssa ihmisiä ja heidän tunteitaan ja aikeitaan.
Ja koska venäläiset ovat
hyvin yhteisöllisiä, leviää sana puskaradion kautta kulovalkean tavoin niin hyvässä
kuin pahassa. Hyvä palvelu
on paras mainos.
Niina Nyrhinen

