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Mähösen valinnan myötä Pet-
ri Kupiainen keskittyy jat-
kossa varsinaisiin kauppiaan 
tehtäviin.

– Aika ajoin on alkanut tun-
tua, että minulle ei jää enää 
riittävästi aikaa ja energiaa 
varsinaisiin kauppiaan perus-
tehtävien hoitamiseen.

– Toiveenani on myös, että 
voin järjestää lisää aikaa asia-
kaskohtaamisiin. Se on olen-
nainen osa kauppiaan työtä.

– Kauppiaan ja perheyri-
tyksen omistajan tärkein teh-
tävä on kaupan ja yritysten 
strategioiden miettiminen ja 
päivittäminen. Kun haluan 
hoitaa työni mahdollisimman 
hyvän, päädyimme ulkopuo-
lisen toimitusjohtajan palk-
kaamiseen.

– Itse toimin jatkossa kaup-
piaana ja perheyritystemme 
hallitusten puheenjohtajana, 
Petri Kupiainen perustelee.

Uusi työt,
uudet haasteet
Tekemistä riittää toimitusjoh-

tajallakin.
– Elämme kaupan alalla 

hektistä aikaa. Kustannusten 
ja tuottojen tarkkailu edellyt-
tää toimitusjohtajalta useiden 
tavararyhmätasolle menevi-
en tunnuslukujen päivittäistä 
seuraamista sekä tarvittaessa 
nopeaa puuttumista mahdol-
lisiin epäkohtiin.

– Tekemistä toimitusjohta-

jalla on myös erilaisten by-
rokratiaan liittyvien asioiden 
hoitamisessa, joita lait ja ase-
tukset lisääntyvässä määrin 
kaupan alalle asettavat.

– Yksi keskeinen toimitus-
johtajan tehtäväkenttä liittyy 
kiinteistöihin. Vuokralaisten 
löytyminen on viime aikoina 
osoittautunut haasteellisek-
si tehtäväksi. Tällä sektoril-

la joudumme olemaan entistä 
aktiivisempia, Petri Kupiai-
nen painottaa.

Toimitusjohtajaa palkat-
taessa on ajateltu myös van-
hempaa kauppiaspolvea. Toi-
mintojen uudelleenjärjestely-
jen ansiosta Martti Kupiai-
selle on luotu mahdollisuus 
eläkepäivien viettoon.

Kokonaan hän ei kuiten-

kaan talosta lähde. Hänen tie-
tonsa ja taitonsa ovat edelleen 
käytettävissä ja työhuonekin 
on varattu yläkertaan yhtey-
denpitoa varten.

Toimitusjohtajan
pitää olla kiteeläinen
Uutta toimitusjohtajaa valit-
taessa Kupiaisilla oli yksi tär-

keä kriteeri: Hänen pitää olla 
peruskiteeläinen ja hänen pi-
tää olla sitoutunut sekä perhe-
yrityksen että oman paikka-
kunnan kehittämiseen.

– Pentti oli meille ykkös-
vaihtoehto, koska tunsimme 
hänen arvomaailmansa per-
heyritykseen sopivaksi sekä 
tiesimme hänen liiketaloudel-
lisen osaamisensa.

– Lisäksi hän on syntyjään ki-
teeläinen, eikä ole muuttamas-
sa täältä pois. Tiedämme hä-
net myös ihmiseksi, joka tekee 
työnsä vastuullisesti. Kun hän 
ottaa jonkun tehtävän hoitaak-
seen, hän sen myös hoitaa, Petri 
Kupiainen perustelee valintaa.

Op Pohjolan ja Lemminkäi-
sen palveluksessa aiemmin toi-
minut Pentti Mähönen sanoo 
Kupiaisten yhteydenoton tul-
leen myönteisenä yllätyksenä.

– Täytyy myöntää, että siir-
ryn nyt suuriin saappaisiin. 
Edessä on paljon oppimista 
ja työ tulee olemaan haasteel-
lista. On kuitenkin paljon asi-
oita, joiden ansiosta toimitus-
johtajuus alkoi kiinnostaa.

– Perheyrittäjyys, hyvä mai-
ne, kevyt organisaatio, nopea 
päätöksenteko, hyvä henkilös-
tö, työpaikka kotiseudulla, it-
selle läheiset kiinteistöasiat...
siinä asioita, jotka painavat mi-
nun vaa´assani paljon, hän ki-
teyttää ja heittää samalla haas-
teen koko talousalueelle:

– Toivon todella, että yh-
teen hiileen puhaltaminen 
voimistuisi ja koko seutukun-
nalla alkaisi tapahtua myön-
teistä kehitystä.

Tervetuloa töihin, Petri ja Martti Kupiainen toivottavat Pentti Mähöselle. Hän aloittaa toimitusjohtajana ensi maanantaina.

�Kiteeläinen Kupiaisen 
kauppiasperhe vahvis-
taa omistamiensa yhtiöi-
den organisaatiota palk-
kaamalla K-Supermarket 
Kupiaisen, Kauppakeskus 
Kupiainen Oy:n ja Kiteen 
Liikekulma Oy:n toimitus-
johtajaksi Pentti Mähösen. 
Rokkalasta kotoisin oleva 
Mähönen aloittaa työt ensi 
maanantaina.

Pentti Mähösestä Kupiaisten
perheyritysten toimitusjohtaja

Kesälahden kunnanvirasto 
sai viime maanantaina Ki-
teen kaupunginhallituksen 
päätöksellä uuden nimen. 
Tästä eteenpäin kunnanvi-
rasto tunnetaan Kesälahti 
-talona.

Samassa kokouksessa Ke-
sälahden valtuustosali ristit-
tiin Puruvesi-saliksi ja kun-
nanhallituksen huone Aurin-
kokabinetiksi.

Uudet nimet annettiin ni-
mikilpailun pohjalta. Määrä-

aikaan mennessä ehdotuksia 
tuli 33 kappaletta, joista 26 
oli asiallisia ja 7 vähemmän 
asiallisia.

Kiteen kaupunki osallistuu 
Tieto liikkeelle II - sähköistä 
tietoa maaseudun toimintaym-
päristöstä tiedonvälityshank-
keeseen sijoittamalla siihen 
4 957 euroa. Hankkeen kus-
tannusarvio on 145 000 eu-
roa, josta Ely-keskus rahoit-
taa 108 750 ja kunnat 36 250 
euroa.

Pro Agria Pohjois-Karja-
lan hallinnoima hanke toteu-
tetaan 1.7.2013-31.12.2014 
ja on jatkoa parhaillaan käyn-
nissä olevalle Tieto liikkeelle 
hankkeelle.

Niin käynnissä olevan 
kuin tulevankin hankkeen 
tehtävänä on tukea maakun-
nan maidontuotantotavoit-
teen toteutumista tiedonvä-
lityksen keinoin sekä välit-
tää ajan tasalla olevaa tietoa 
tukijärjestelmistä ja niiden 

muutoksista.
Myös käynnissä olevan 

Ekotassu -hankkeen rahoit-
tamiseen kaupunginhallitus 
suhtautui suopeasti. Kiteen 
rahoitusosuus on tänä vuon-
na 2 500 euroa.

Ekotassuakin hallinnoi 
Pro Agria Pohjois-Karjala 
ja tavoitteena siinä on luo-
mu- sekä paikallisen elintar-
viketuotannon liiketoimin-
nan kehittäminen Pohjois-
Karjalassa.

Kesälahden kunnan-
virastosta Kesälahti-talo Rääkkylän kunta ryhtyy et-

simään seuraajaa joulukuun 
alussa eläkkeelle jäävälle 
kunnanjohtaja Yrjö Eroselle. 
Kunnanhallitus päätti keski-
viikkona julistaa toistaiseksi 
voimassa olevan kunnanjoh-
tajan viran haettavaksi. Viran-
hakuilmoitukset julkaistaan 
huomisen Helsingin Sanomis-
sa, Karjalaisessa ja seuraavas-
sa Kuntalehdessä. Lisäksi il-
moitus julkaistaa työvoima-
hallinnon mol-palvelussa ja 
Rääkkylän kunnan omilla In-
ternet-sivuilla.

Kunnanhallitus päätti vali-
ta kunnan ja Attendon edus-
tajista koostuvaan sosiaali- ja 
terveyspalveluiden palvelu-
sopimuksen mukaiseen joh-
toryhmään kunnanjohtajan, 
hallintojohtajan ja johtavan 

sosiaalityöntekijän. Ryhmän 
tehtävänä on palvelusopimuk-
sen johto ja valvonta. Ryh-
mä käsittelee muun muassa 
laatukriteerien toteutumista, 
potilas- ja henkilöstötyyty-
väisyyttä.

Kunnanhallitus hyväksyi 
Ketin osakassopimuksen uu-
simisen. Rääkkylän osakkei-
den määrä on 28 ja osakepää-
oma 2 800 euroa, ylikurssi-
rahasto on 11 100 euroa ja 
merkintähinta 13 900 euroa. 
Rääkkylän kunnan rahoitus-
osuus on 13,3 prosenttia eli 
83 566 euroa vuodessa.

Kunnanhallitus esittää val-
tuustolle Tilike -kuntatilitoi-
miston liikelaitoksen purka-
missopimuksen hyväksymis-
tä.

Riitta Makkonen

Eroselle 
haetaan seuraajaa

Kesla Oyj:n Kesälahden teh-
taan tehdaspäälliköksi ja Kes-
la Oyj:n johtoryhmän jäse-
neksi 22.4.2013 alkaen on ni-
mitetty koneteknikko Arvo 
Rönkkönen, 58 v.

Rönkkönen on toiminut 
Keslassa eriasteisissa esi-
mies- ja kehitystehtävissä 
vuodesta 1980 alkaen. Pitkän 
kokemuksensa myötä Arvo 
Rönkkönen tuntee Keslan ja 
erityisesti Kesälahden tehtaan 

toiminnot ja tuotteet hyvin.
Rönkkönen toimii myös 

Keslan paikallisena edustana 
Kesälahdella yhteistyökump-
paneihin päin. Hänen lähin esi-
miehensä on Kesla Oyj:n tuo-
tantojohtaja Paavo Hopponen.

Kesälahden tehtaan tehdas-
päällikkönä ja johtoryhmän 
jäsenenä 1.9.2011 alkaen toi-
minut Jussi-Pekka Multa-
nen jää pois yhtiön palveluk-
sesta 19.4.2013 alkaen.

Rönkkönen Keslan
tehdaspäälliköksi

Poikkeuksellinen säätila, niin 
kutsuttu radiokeli, aiheuttaa 
häiriötä antenni-tv-vastaanot-
toon Pohjois-Suomea lukuun 
ottamatta. Havaintoja radio-
kelien vaikutuksesta anten-
ni-tv-vastaanottoon on tehty 
Itä-, Länsi-, Keski- ja Etelä-
Suomessa.

Häiriöitä esiintyy tyypilli-
sesti tietyillä kanavilla. Ka-
navilla voi esiintyä ajoittai-
sia katkoksia tai ne eivät näy 
lainkaan. Radiokelien vaiku-
tus antenni-tv-vastaanottoon 
riippuu myös vuorokauden-
ajasta. Esimerkiksi aamulla 
televisio voi näkyä hyvin ja 
illalla vastaanotossa voi ilme-

tä ongelmia.
Radiokelit ovat jatkuneet 

poikkeuksellisen pitkään hy-
vin voimakkaina noin kah-
den viikon ajan. Tyypillisesti 
ilmiö kestää tunneista vuo-
rokausiin riippuen korkea-
paineen selänteen liikkeis-
tä. Häiriöt häviävät säätilan 
muututtua.

Radiokelihäiriössä on ky-
symys lähetyssignaalien niin 
sanotusta ylipitkästä etene-
misestä, jolloin yhden lähe-
tysaseman signaali häiritsee 
toisen lähetysaseman näky-
vyysalueen vastaanottoa. Il-
miö esiintyy yleensä korkea-
paineen vallitessa.

Radiokelihäiriössä sääolo-
suhteet saattavat aiheuttaa ra-
diotaajuuksille kanavan, jossa 
signaali etenee heijastumalla 
jopa satojen kilometrien pää-
hän ja aiheuttaa häiriöitä.

Lähetysteknisesti ilmiön 
aiheuttamia häiriöitä ei pysty-
tä korjaamaan. Digita seuraa 
tilannetta ja tiedottaa asiasta 
internet-sivuilla osoitteessa 
www.digita.fi .

Antennitaloudet kärsivät huo-
noista radiokeleistä Itä-, Län-
si-, Keski- ja Etelä-Suomessa.

Säätila aiheuttaa 
häiriöitä antennitalouksissa


