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Petri Kupiainen Oy:llä on ta-
kanaan pitkä historia, joka al-
koi sotien jälkeen 1947. Yri-
tyksen perustivat Martti ja 
Onerva Kupiainen, joiden 
puheenvuoro kuultiin yrityk-
sen historiikissa videoesityk-

senä. Kauppa on vuosien mit-
taan laajentunut kauppakes-
kukseksi.

Jari Sivosen vuonna 1984 
perustama Rääkkylän Pelti ja 
Metallityö Oy palkittiin inno-
vatiivisesta tuotekehityksestä. 
Sivosen ilmanvaihtokanavi-
en puhdistuslaitteita viedään 
eri puolille Eurooppaa. Yri-
tyksellä on AAA-luottoluo-
kitus.

Maakunnan yrittäjäpal-
kinnon saajat valitsi palkin-
toraati, johon kuuluivat Ka-
lervo Jaatinen Kiteeltä, Sei-
ja Leppänen, Pentti Mar-
tikainen ja Jussi Väisänen 
Joensuusta.

   Keski-Karjalan paikalli-
set Vuoden Yrittäjät ovat Ai-
nin Eines ja Anniskelu Oy Ki-
teeltä, Huoltokorjaamo P. Pir-
honen Tohmajärveltä, Vihan-

nes Lamminsalo Oy. Rääkky-
lästä, Sekatyöliike Suokuokka 
Oy. Kesälahdelta.

   Vuoden Nuori Yrittäjä 
-palkinnon saivat liperiläiset 
veljekset Petri ja Aki Park-
kinen ja heidän yrityksensä 
Erikoispuu Parkkinen Oy.

Vuoden Yrityskuntana pal-
kittiin toistamiseen Outokum-
mun kaupunki. Outokumpu 
tekee tiivistä yhteistyötä Ou-
tokummun Yrittäjien kanssa. 
Kaupunkiin on perustettu ker-
ran kuukaudessa kokoontuva 
elinkeinotyöryhmä tuomaan 
yrittäjien ääntä kunnan pää-
töksiin. Hankintayksiköt on 
ohjeistettu pilkkomaan han-
kinnat ja pyrkimään pienem-
piin kokonaisuuksiin. Näin 
myös paikallisilla yrityksil-
lä on kilpailuetu hankintati-
lanteessa.

Yritysverotus
johdonmukaiseksi
Juhlapuheen pitänyt liperiläi-
nen kansanedustaja ja yrittäjä 
Eero Reijonen arvosteli hal-
lituksen veroratkaisuja pouk-
koileviksi.

 – Yritysten verotuksen 
pitäisi olla pitkäjänteistä ei-
kä jatkuvasti muuttuvaa ja 
poukkoilevaa, Reijonen pe-
räänkuulutti käytännön vii-
sautta ja johdonmukaisuutta 
lainsäätäjiltä.

Veron alennukset hän koki 
pienten ja keskisuurten yritys-
ten kannalta ongelmallisiksi. 
Yhteisöverotuksen alentami-
nen 4,5 prosenttiyksiköllä saa 

Reijosen hyväksynnän, mut-
ta yritystä kohti vaikutus jää 
vuositasolla niin pieneksi, että 
sillä pitäisi hänen mukaansa 
yhden pikkujoulun.

 Osinkoverotuksen lieven-
täminen jättää pienyritykset 
väliinputoajiksi. Pankkivero 
puolestaan koituu lopulta asi-
akkaiden maksettavaksi. Li-
säksi yritysten laajentamista 
hidastaa entistä suurempien 
vakuuksien vaatiminen.

Onko onnellisuus
yrittämisen este?
Pohjois-Karjalan Yrittäjien 
puheenjohtaja Kari Iiskola 
uskoi Suomen selviävän ta-

louden taantumasta, vaikka 
tällä hetkellä kaikki talouden 
tunnusluvut ovat erittäin huo-
lestuttavia.

  – Suomi elää painekatti-
lassa ilman painetta, paine tu-
lee ulkoapäin, Iiskola kuvaili 
tilannetta.

 Hänen mukaansa Suomen 
kilpailukykyä on parannettava 
kehittämällä tuotteita, vientiä, 
rakenteita muuttamalla ja sää-
döksiä poistamalla.

   – Suomen työlainsäädäntö 
on laadittu aikana, jolloin sil-
le todella oli tarvetta. Nyt sää-
döksiä voitaisiin purkaa, sillä 
suomalaiset yrittäjät kantavat 
vastuuta työntekijöistään il-
man tiukkoja säädöksiäkin, 

Iiskola vakuutti.
 Talouden taantumasta huo-

limatta suomalaiset ja tanska-
laiset ovat maailman onnelli-
simpia kansoja.

– Onkohan onnellisuus pie-
ni este yrittämiselle, Iiskola 
aprikoi.

Taantumasta Suomi selviää 
yrittäjien puheenjohtajan mu-
kaan niin kuin aikaisemmin-
kin on tehty.

– Kovalla työllä, opiskelul-
la ja yrittämisellä.

Kunnat ja
yritykset
yhteistyöhön
Pohjois-Karjalan Yrittäjien 
toimitusjohtaja Matti Vuo-
järvi uskoi yrittäjille tulevan 
työtilaisuuksia, kun kunnat 
hankkivat palveluita tulevai-
suudessa entistä enemmän 
kunnilta.

– Rääkkylän kunta on pio-
neeri siirrettyään kaikki sosi-
aali- ja terveyspalvelut yksi-
tyisen toimijan tuotettavaksi, 
Vuojärvi korosti.

Yritysten ja kuntien yhteis-
työtä voidaan toteuttaa myös 
koulutuksessa, kuten Pohjois-
Karjalan Koulutuskuntayhty-
mä tulee tekemään Ylä-Karja-
lassa. Siellä koulutuskuntayh-
tymä kouluttaa tulevaisuudes-
sa elintarvikealan osaajia seu-
dun yritysten tarpeisiin.

Vuojärvi näki vaalipiiri-
uudistuksen ja Savo-Karja-
lan vaalipiirin sekä haasteena 
että mahdollisuutena.

– Pakko meidän on tehdä 
yhteistyötä savolaisten kans-
sa, mutta meidän on huoleh-
dittava myös omasta maakun-
nastamme. Mahdollisimman 
monia yrittäjiä pitäisi kan-
nustaa ryhtymään eduskun-
tavaaliehdokkaiksi, Vuojärvi 
rohkaisi.

Riitta Makkonen

Yrittäjät Petri Kupiainen ja Anu Hassinen Petri Kupiainen Oy:stä sekä yrittäjä Jari Sivonen Rääkkylän Pelti- ja Metallityöstä 
saivat Maakunnan Yrittäjäpalkinnot.

� Maakunnan yrittä-
jäjuhla Rääkkylässä oli 
Keski-Karjalan juhlaa. 
Petri Kupiainen Oy sekä 
Rääkkylän Pelti ja Metal-
lityö saivat maakunnan 
yrittäjäpalkinnot.
�   Lauantaina järjes-
tettyyn juhlaan osallistui 
runsaat 300 yrittäjää ko-
ko maakunnan alueelta.

Maakunnan yrittäjä-
palkinnot Keski-Karjalaan

Keski-Karjalan Vuoden Yrittäjät, vasemmalta lukien Hermanni Nieminen ja Sanne Seppälä Kesälahti, Kari ja Aini Sutinen, Kitee, 
Asko Lamminsalo Rääkkylä ja Pekka Pirhonen Tohmajärvi.

Anttu Koistinen näytti, mi-
ten sähkökanteleella onnistuu 
rock.

Yleisö antoi raikuvat aplodit Onerva ja Martti Kupiaiselle pit-
kästä yrittäjän taipaleesta ja menestyksekkään yrityksen ra-
kentamisesta.


