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Ensimmäiset kuvat ovat so-
taa edeltävältä ajalta. Niissä 
on kuvattu Ruskealan maise-
mia, niitä seutuja, mistä Mart-
ti Kupiaisen elämäntaival al-
koi. Kiteellä kauppatoimin-
ta alkoi vuonna 1947 Seka-
tavarakauppa V. Kupiaisen 
nimellä.

– Se oli aikaa, jolloin kai-
kesta oli pulaa. Elettiin kort-
tielämää ja kansanhuollon 
aikaa. Kaikki, mitä myytä-
väksi saatiin, meni kaupak-
si, Martti Kupiainen muis-
teli 65-vuotisjuhlapäivän al-
kajaisiksi.

Suomi vaurastui sotien 
jälkeen nopeasti. Tämä nä-
kyi Kupiaisessakin toiminnan 
monipuolistumisena; sekata-
varakaupan rinnalla harjoitet-
tiin myös puutavara- ja kar-
jakauppaa vuoteen 1959 as-
ti. Parhaimmillaan perheellä 
oli neljä omaa kuorma-autoa 
puutavara-ajossa.

Monta 
rakennusvaihetta
Valokuvanäyttelystä saa hy-
vän kuvan myös toimitilojen 
kehityksestä. Ensimmäisen 
kerran omiin tiloihin päästiin 
vuonna 1958 ja niiden ensim-
mäinen laajennus ajoittui vuo-
teen 1964.

Kauppa tunnettiin tuolloin 
nimillä Kiteen Talouskauppa 
ja Talouskauppa Kupiainen. 
Laajennuksen myötä siirryt-
tiin kokonaan omiin toimi-

tiloihin ja  alakerrassa alet-
tiin pitää rauta- ja maatalo-
uskauppaa.

 – Elintarvikkeiden rinnal-
le tuli tuolloin paljon erilai-
sia tuotteita kuten moottori-
sahoja, polttomoottorilla käy-
viä pesukoneita, leikkuupui-
mureita... kaikkea, mitä kan-
sa tarvitsi, Martti Kupiainen 
muistelee.

Nykyisen muotonsa ”van-
han kaupan puoli” sai vuonna 
1975, jolloin siinä avattiin K-
Halli Kupiainen.

Seuraava iso rakennusin-
vestointi tehtiin vuonna 1986, 
jolloin avattiin uusi kauppa: 
nykyisellä paikalla oleva K-
Tavaratalo Kupiainen. Sa-
malla Kauppakeskus Kupi-
aisen ensimmäinen vaihe oli 
valmis.

Tämän jälkeen toimitiloja 

on laajennettu vielä useaan 
otteeseen. Nykyisiin mittoi-
hinsa K-Supermarket Kupi-
ainen kasvoi vuonna 2008. 
Kauppakeskuksen neliömää-
rä nousi investoinnin myötä 
reiluun 12 000 neliöön ja K-
Supermarketin 3 400 neliöön. 
Samalla pohjakerrokseen val-
mistui Kiteen ensimmäinen 
parkkihalli.

Vuonna 2003
Petrin aikakauteen
Valokuvanäyttelyn viimei-
set otokset ovat Petri Kupi-
aisen aikakaudelta. Hän otti 
vetovastuun perheyrityksen 
johdossa heinäkuussa 2003. 
Tätäkin ennen hän toki ker-
too olleensa aktiivisesti mu-
kana erilaisissa kaupan toi-
minnoissa.

– Jo alun toisella kymme-
nellä ollessani olin koulun jäl-
keen laittamassa leimoja kir-
jekuoriin, työntelemässä os-
toskärryjä ja järjestelemässä 
paikkoja.

– Se oli minulle tärkeää ai-
kaa. Minulle tuli tunne, että 
olen osa perheyritystämme. 
Lopullisesti siirryin perhe-
yritykseemme kauppaopis-
ton käytyäni vuonna 1989, 
Petri kertoi.

Entäpä sitten tulevaisuus?
– Yhteiskunta muuttuu jat-

kuvasti, ja tälläkin hetkellä 
elämme mielenkiintoisia ai-
koja.

– Uskon, että toimintamme 
jatkuu lähivuosina entiseen 
malliin. Tavoitteenamme on 
pitää asiakkaat tyytyväisinä ja 
kehittää palveluja ajan hengen 
mukaan, hän tiivistää.

K-Supermarket Kupiaisella
K-Supermarket Kupiaisen aulaan on koottu mittava valokuvanäyttely kauppiasperheen vaiheista. Näyttelyä esittelemässä Martti 
ja Petri Kupiainen.

�K-Supermarket Kupi-
aisen aulatiloissa on par-
haillaan esillä näyttävä 
otos kiteeläistä kauppa-
historiaa. Näyttelyyn on 
koottu pari sataa kuvaa, 
jotka kertovat Kupiaisen 
kauppiassuvun vaiheista 
65 vuoden ajalta.

65 vuoden kauppa-
historiasta näyttävä näyttely

Kiitos hyvästä ja turvallisesta työpaikasta, henkilökunta esitti Petri ja Martti Kupiaiselle 65-vuo-
tiskukkia ojentaessaan.

M
ak

sa
ja

: 
A

ki
 P

ar
kk

o
ne

n

23
p. 0500 503 261 

www.parkkosenmaatila.net 

Avoimella
yhteistyöllä
eteenpäin

Aki Parkkonen

Jouko Karppanen

Jatkuvan kehittämisen
puolesta Jouko ”uuden”
Kiteen valtuustoon.
Katso internet: Kiteen kaupunki/
hallinto/talous  Arviointikertomukset
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Ratkaisukykyä tiukoissakin tilanteissa
Hoidetaan yhteisiä asioita,
YHDESSÄ

p. 050 374 5222
timo.v.paivinen@luukku.com

Timo
Päivinen (sit.) 55
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Kuntasi
tarvitsee
äänen.
Anna äänesi
kuulua
ISON JYTKYN
voimalla!

ARVO
TIKKANEN
maanviljelijä, Rääkkylä 32

Asiallista
yhteisten
asioiden
hoitoa myös
tulevalla
kaudella
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