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Hyväntuuliset juhlat
Yrittäjien juhlassa säihkettä ja iloista mieltä.
Leila Virnes

K

un juhla avataan karjalaisella vieraan tervehdyksellä laulaen
ja ohjelma sisältää
muutenkin paljon paikallista
musiikkia, ei lopputuloksena
voi olla kuin hyväntuulinen
juhla. Ilomantsin Yrittäjien
50-vuotisjuhlassa myös yleisö
pääsi laulamaan ja komeasti
yhtyikin Matelista Topiin esityksen tangoihin.
Juhlapuhuja, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael
Pentikäinen luonnehtikin
tapahtuman alkua huikeaksi.
– Kalevala-tutkijan poikana
tällainen on minulle erityinen kokemus, minulle oli ensimmäinen kerta kuulla, kun
yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja avaa tilaisuuden laulamalla, hän kiitti Ilomantsin
yhdistyksen puheenjohtajaa
Hannu Lappalaista.

Hyvät vuodet mielessä

Laulu siivitti myös yhdistyksen historiikkiesitystä,
kun Ilomantsin Mieslaulajat
esittivät tilanteeseen sopivia
kappaleita Juha Riikosen kerronnan väliin. Riikonen muistutti, että yrittäjät halusivat
alusta lähtien olla vaikuttamassa monella tavalla alueen
hyvinvointiin.
– Ensimmäisistä kokouksista lähtien yrittäjät yrittivät
saada omia ehdokkaitaan läpi
kunnanvaltuustoon. Alku oli
kuitenkin hankalaa. Maatalousyrittäjät saivat omia ehdokkaitaan läpi helposti. Mutta myös kauppiaitten edustaja

Yrittäjäjuhlassa kukitettiin komea rivi entisiä puheenjohtajia, kuvassa oikealta Tuija Rytkönen, Matti Eskelinen, Pohjois-Karjalan yrittäjien entinen puheenjohtaja Mauri Vänskä ja Reino Niemi, joka oli mukana yhdistyksen perustavassa kokouksessa. Kuvat: Leila Virnes
haluttiin saada kunnanvaltuustoon. Ongelma oli tuttu
jo vuosien takaa. Mutta huippuvuonna 1989 saatiin peräti
seitsemän yrittäjien edustajaa
kunnanvaltuustoon.
Historiikin jälkeen kukitettiin kaikki paikalle tulleet
entiset puheenjohtajat, seitsemän kaikkiaan, sekä silloinen
Pohjois-Karjalan Yrittäjien
puheenjohtaja Mauri Vänskä, joka muisti lämmöllä
yhteistyötä ilomantsilaisten
kanssa.
– Meillä oli todella hienoja
yhteisiä hetkiä, mutta tärkeintä kaikessa oli se hyvä yhteisöllisyyden tunnelma, joka

täällä valitsi, hän totesi.

”Puheenjohtajavuodet olivat
hieno näköalapaikka.”
Tuija Rytkönen
Myös entiset puheenjohtajat muistelivat menneitä
aikoja.
– Vuodet Ilomantsissa olivat
elämäni rikkainta aikaa, kiitti
Matti Eskelinen.
– Puheenjohtajavuodet

olivat hieno näköalapaikka
ja opin niinä vuosina paljon,
totesi Tuija Rytkönen.
Veli Hiltunen muisteli Pyöritä pennejä Pogostalla -seurannutta Eurot kantsii jättää
Mantsiin -kampanjaa. Erkki
Hukka puolestaan iloitsi hyvästä yrittäjähengestä ja siitä,
että Ilomantsissa ovat yrittäjät
lähteneet todella hyvin mukaan erilaisiin yhteisiin hankkeisiin. Samalla hän onnitteli
ensi vuonna puheenjohtajana
aloittavaa Hannu Urjanheimoa.

Kunniamerkkien säihke

Yrittäjäjuhlaan toivat omaa

Palkintolautanen palasi Ilomantsiin
Leila Virnes
Ilomantsin Yrittäjien

vuonna 1968 järjestämän
näyteikkunakilpailun
ykköspalkintolautanen
palautettiin juhlassa takaisin
Ilomantsiin. Lautasen
kirpputorilta Vantaalla
ostanut Kari Laulajainen
oli selvittänyt, että kyseinen
palkinto oli luovutettu Ilona
Elsiselle. Kilpailusta löytyi

juttu Pogostan Sanomista
joulukuulta 1968, jossa
kerrotaan, että yhdistyksen
järjestämään näyteikkunakilpailuun osallistui 48 ja
palkintoja jaettiin neljässä
sarjassa. Suurimman
pistemäärän keräsi juuri
Ilona Elsinen ”kemikalio-,
taloustavara ym.” -sarjassa.
Hän oli somistanut
kemikalio Lonan ikkunan.
Elintarvikeliikkeiden sarjan

voitti Riitta Palviainen Timo
Kurvisen kaupan ikkunoilla,
tekstiilit ja kengät -sarjan
Raili Sarola Nykäsen liikkeen
ikkunoilla ja moottorisahat,
kodinkoneet ym. -sarjan
Heikki Sarola O. J. Niemen
-yrityksen ikkunoilla.
Juhlassa lautanen luovutettiin Pogostan Sanomille,
joka toimii Elsisen kirjakaupan ja kemikalio-liikkeen
tiloissa Kauppatiellä.

Palkintolautanen on
nyt palautettu Elsisten
kiinteistöön, mutta juhlassa
ideoitiin jo uutta kilpailua
tavoitteena laittaa lautanen
kiertämään ilomantsilaisissa
yrityksissä. Kuva: Leila Virnes

Timanttisen yrittäjäristit saivat Aapo Laatikainen (oik.), Elvi
Lemmetyinen, Jorma Lemmetyinen ja Matti Karvinen.
arvokasta tunnelmaansa juhlijoiden rintapielissä säihkyvät yrittäjäristit ja muut kunniamerkit, ja niitä jaettiin
juhlassa lisää. Timanttisen
yrittäjäristit saivat 40 vuoden
yrittäjäurasta Aapo Laatikainen sekä 30 vuoden yrittäjyydestä Elvi Lemmetyinen,
Jorma Lemmetyinen ja Matti
Karvinen.
Marja-Liisa Mielonen
sai hopeisen yrittäjäristin,
pronssisen puolestaan Kaija
Laatikainen.
Yksi yllätyskukitettavista
oli Osuuspankin toimitusjohtajana yrittäjien kanssa paljon tekemisissä ollut
Raija Tahvanainen. Häntä

luonnehdittin äiteeksi, joka
on paitsi antanut taskurahaa myös pitänyt yrittäjistä
huolta.
– Oli ilo olla yhdessä tekemässä työtä, että ilomantsilaiset yrittäjät ja heidän asiakkaansa menestyvät, kiteytti
nyt jo eläkkeellä oleva Tahvanainen.
Yhdistys palkitsi myös Josekin yritysneuvojana Ilomantsissa toimivan Tuomo
Roivaan. Samalla hänet hyvästeltiin, sillä hän on pikkuhiljaa siirtymässä muihin
tehtäviin Josekissa. Hänen
tilalleen Ilomantsin yritysneuvojaksi on tulossa Heli
Hirvonen.

Yrittäjien merkitys hyvinvoinnille on suuri
Ilomantsin Yrittäjäyhdistyk-

sen 50-vuotisjuhlassa puhunut Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen muistutti siitä arvokkaasta työstä, mitä yrittäjät
ovat tehneet koko maassa ja
Ilomantsissa kotimaan kehittämisen ja paikallisten
ihmisten hyväksi. Se on ollut myös yrittäjäyhdistysten
perustamisen taustalla.
– Haluttiin yhteistyön
kautta edistää pitäjän ja sen
asukkaiden hyvinvointia.
Kun yritykset ja yrittäjät menestyvät, tarjolla on työtä ja
toimeentuloa kaikille.
Vaikuttaminen, verkostoi-

tuminen ja toinen toisensa
tukeminen ovat Pentikäisen
mukaan edelleen ajankohtaisia.
– Me jokainen tiedämme,
että Ilomantsin haasteet
eivät ole loppuneet, päinvastoin. Todistamme paraikaa ehkä Suomen historian
vauhdikkainta kaupungistumiskehitystä. Nyt jos koskaan yrittäjien on pidettävä yhtä ja yhdessä kunnan
päättäjien kanssa taisteltava
jokaisesta työpaikasta ja jokaisesta investoinnista, jotta
täällä – lännen itäisessä etuvartiossa – säilyvät mahdollisimman hyvät elämisen ja

menestymiset eväät.
Pentikäinen oli huolissaan
suomalaisen hyvinvointimallin tulevaisuudesta.
– Valitettavasti talouskasvu parantaa työllisyyttä
erittäin hitaasti, koska työmarkkinoilla on rakenteellisia valuvikoja. Työttömyys
on Suomen suurin ongelma.
Yhtenä selityksenä työttömyyteen Pentikäinen nosti
työmarkkinoiden jäykkyyden.
– Talousnobelisti Holmström on sanonut, että työttömyys ei taltu, jos palkoista
sovitaan keskitetysti. Maailman vakaimmassa maassa

on maailman jäykin palkanmuodostus ja ainutlaatuinen
yleissitovuus, joka pakottaa
liittoihin kuulumattomat
noudattamaan muiden tekemiä työehtosopimuksia,
vaikka työpaikalla olisi halua
sopia toisin.
Pentikäinen totesi työmarkkinoiden joustavuuden
ja paikallisen sopimisen lisäämisen olevan erityisen
tärkeää suomalaiselle maaseudulle ja maakunnille.
Ne mahdollistavat yritystoiminnan harjoittamisen
läpi maan niin, ettei isojen
kaupunkien kiihtyvä imu vie
kaikkea.

Ilomantsin yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Lappalainen
(vas.) onnistui yllättämään juhlassa puhuneen Suomen
Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen toivottamalla
juhlayleisön tervetulleeksi laulamalla. Kuva: Leila Virnes

