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PERTTI MERILÄINEN

Valtimo-talossa lau-
antaina pidetty 
juhla osoitti, että 
Pielisen Karjalan 

yrittäjäyhdistykset tekivät 
hyvän ratkaisun ryhtyessään 
muutaman vuoden tauon 
jälkeen järjestämään seu-
tukunnallisia yrittäjäjuhlia. 
Lähes 200 yrittäjää Nurmek-
sesta, Valtimolta, Lieksasta ja 
Juuasta viihtyi erinomaisesti 
seuratessaan vuoden 2013 
yrittäjäpalkintojen ja muiden 
huomionosoitusten jakamis-
ta sekä puheita ja viihteellistä 
ohjelmaa. 

Nurmeksessa vuoden yri-
tys on koneita huoltava Val-
kor-Huolto oy, jonka omista-
vat Jarmo Hassinen ja Urpo 
Korkalainen. Valtimon Yrit-
täjät palkitsi Muoti-Martta-
vaatetusliikkeen omistajan 
Martta Halttusen.

Sääntely rasittaa
Europarlamentaarikko Sari 
Essayah (kd.) mainitsi juh-
lapuheessaan, että Suomi ei 
ole läheskään aina soveltanut 
säännöksiä kevyemmin pie-
niin yrityksiin, vaikka se olisi 
mahdollista. 

– Kansallinen perinne on 
se, että jäätelökioskilta ja mil-
joonabisnekseltä vaaditaan 
samat liput ja laput, alvit ja 
tyelit.

Essayah totesi, että sisä-
markkinoiden rakentami-
seksi ryhdyttiin alun perin 
rakentamaan sääntelyä, jotta 
tavarat, palvelut, työvoima ja 
pääoma voisivat liikkua va-
paasti.

– Nyt ollaan kuitenkin ti-
lanteessa, jossa tämä sään-
tely itsessään on estämässä 
vapaata liikkuvuutta, hän sa-
noi ja otti esimerkiksi kulje-
tuskaluston enimmäiskokoa 
koskevan direktiivin. Muu-
taman EU-maan vastustus 
uhkaa estää rajat ylittävän 
rekkaliikenteen, mikä Es-
sayahin mukaan toisi kym-
menien miljoonien eurojen 
lisälaskun kaupalle ja muille 
yrityksille.

Yrittäjiin uskotaan
Pohjois-Karjalan Yrittäjien 
puheenjohtaja Kai Iiskola 
arvioi Pohjois-Karjalan Yrit-
täjien tervehdyksessä, että 

yrittäjyyttä on alettu arvos-
taa entistä enemmän koko 
yhteiskunnassa.

– Meitä kutsutaan melkein 
joka pöytään, meihin luote-
taan ja uskotaan.

Yrittäjäkollegoita Iiskola 
rohkaisi uusiutumaan ja luo-
maan sekä näkemään kau-
emmaksi.

Valtimon kunnanjohtaja 
Leena Mustonen huomaut-
ti puheessaan, että kunnan 
identiteetillä ja imagolla on 
huomattava merkitys, kun ih-
miset valitsevat asuinpaikkaa 
tai yritykset sijaintipaikkaa. 

Uusia kunniajäseniä
Nurmeksen Yrittäjien pu-

heenjohtaja Ella Kärki luo-
vutti juhlassa Suomen Yrit-
täjien timanttiristin raken-
nusinsinööri Pauli Kärjelle 
30-vuotisesta yrittäjyydestä. 

Marja-Liisa ja Esko Heikki-
nen ottivat vastaan kultaisen 
yrittäjäristin. Samalla julkis-
tettiin yhdistyksen uudet 
kunniajäsenet: Matti Turu-
nen ja Lasse Nirhamo. 

Valtimon Yrittäjien tuore 
kunniajäsen on Aarne Tiai-
nen. 

Kunniajäsenten puoles-
ta puhunut Matti Turunen 
innosti toimimaan sen puo-
lesta, että Pielisen Karjalasta 
tulisi energiaomavarainen 
alue. Toisena asiana hänel-
lä oli jatkuvasti vahvistuvan 
pohjoisen ulottuvuuden 
liikenteellinen hyödyntämi-
nen.

Lieksan vuoden 2013 yri-
tys on Perhekokki A&R Sve-
holm Oy, jonka puolesta pal-
kinnon ottivat vastaan Mari-
ta Sveholm sekä Annukka ja 
Tero Tiainen. Vuoden liek-
salaisen kukkaset sai Rauni 

Hietanen. Juuan vuoden yri-
tyksenä palkittiin Tulikiven 
ravintolaa ja Nunnanlahden 
kyläkauppaa hoitava Johan-
na Pajarinen.

Onnistunut juhla
Seudullisen yrittäjäjuhlan 
järjesti tänä vuonna Valti-
mon Yrittäjät. Naapuriyh-
distysten edustajat kiittelivät 
vuolaasti illan antia.

Satu Tanskasen juonta-
man tilaisuuden viihteel-
lisestä tarjonnasta vastasi 
Markku Köntän johdolla 
Blue Notes -yhtye solistei-
neen. Tervetulosanat lausui 
Valtimon Yrittäjien puheen-
johtaja Hannele Taattola. 

Valtimon koulun ilmaisu-
taidon ryhmä esitti sketsejä 
työelämästä. Ilta huipentui 
Puukarin Pysäkin valmista-
maan ateriaan ja Blue Note-
sin tahdittamiin tansseihin.

Ensi vuonna seudullinen 
yrittäjäjuhla pidetään Juu-
assa.

Eilisessä kahvitilaisuudes-
sa Nurmeksen ja Valtimon 
yrittäjäyhdistykset luovut-
tivat yrittäjäviirin satavuo-
tiaalle Jukolan Osuuskau-
palle ja samalla muistivat 
eläkkeelle vuodenvaihteessa 
jäävää toimitusjohtaja Matti 
Konttista. 

Yrittäjäteema, sivut 3–12.

Ahkera työ palkittiin
Pielisen Karjalan yrittäjäyhdistykset muistivat jäseniään viihteellisessä juhlassa Valtimolla.

”Meitä kutsutaan 
melkein joka pöy-
tään.”
Kai Iiskola

Nurmeksen vuoden yrityksenä palkittiin Valkor-Huolto oy, jonka omistavat Urpo Korkalainen (vasemmalla) ja Jarmo Hassinen. Valtimon vuoden yrittäjä on 
Martta Halttunen. KUVA: PERTTI MERILÄINEN

TUIJAN PUODISSA
TAPAHTUU TUAS!

Teija Saarinen tulloo pitämään magneetti- eli
terveyskoruesittellyy 15.11. koko päiväks (siis klo 9-17).

Tuuppa ostoksille ja samalla hörppeemään pullakohveet!
Puodissa myynnissä nyt: huonekaluja, kästöitä, siivoustarvik-

keita ja joka päivä tuoreita leivonnaisia. Puodissa toimii myös
kirpputori ja divari. Joka perjantai rompepäivät, tuotteita -50%.
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Nurmeksen S-Marketissa
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