Yrittäjyys on aina koko perheen juttu

Rovaniemen Yrittäjänaiset ry on valinnut Vuoden
2015 yrittäjänaiseksi kirjanpitäjä Seija Kupilan.
VELI-JUKKA MUSTAJÄRVI

Kun Seija Kupila oli nuori tyttö, hän haaveili suomen kielen opettajan urasta. Toisin kävi.
Kupilan työura on edennyt aivan toisilla raiteilla. Kuin juna. Työ on seurannut toistaan
ilman, että tekijä on ehtinyt yhtä ainoaa työhakemusta täyttää.
Koulun loputtua vuonna 1972 Seija Kupila suuntasi Osuusliike Lapinmaahan, joka oli iso
työllistäjä. Seija istutettiin keskukseen, joka oli auki iltaisinkin.
– Keskus oli myös pankki. Sinne tulivat kaikki Lapinmaan työntekijöiden palkat, sinne

maksettiin laskuja ja nostettiin rahaa. Siellä oli valuutanvaihtoakin. Siinä oppi kaikkea. Se
oli hyvä työpaikka, hän muistelee.

Kauaa hän ei kuitenkaan ehtinyt keskuksessa työskennellä, kun Kumi-Helenius kutsui.
– Lapinmaan pääkassan mies oli siellä konttoripäällikkönä. Kun yritys tarvitsi laskuttajaa,

pääkassa ehdotti, että työhön otettaisiin minut, Seija Kupila kertoo.
– Sekin oli iso työllistäjä. Meitä laskuttajiakin oli neljä. Viikko laskutettiin ja viikko

tarkistettiin.
Taaskaan ei mennyt kuin tovin, kun kyseinen konttoripäällikkö ja luotonvalvoja perustivat
oman tilitoimiston, Lapin Tilitoimisto Oy:n, ja pyysivät Seijaa sinne kirjanpitäjäksi.
– Kirjanpitotöistä minulla ei ollut juuri aiempaa kokemusta, mutta miehet neuvoivat.

Eikä taaskaan aikaakaan, kun Kupilaa pyydettiin taloushallinnon vastaavaksi Pelti ja Rauta
Pousi Oy:lle. Siellä hän oli palkkalaisena 20 vuotta, mutta perusti sinne menessään myös
oman yrityksen ja teki entisille asiakkaille kirjanpitotöitä sivutoimisena.
Askelkuviot muuttuivat, kun perheeseen syntyi tytär 1995. Seija halusi hoitaa pikkuneidin
kotona eikä enää palannut Pelti ja Rauta Pousille kokopäiväiseksi työntekijäksi, mutta hoiti
edelleen yrityksen taloushallinnon kunnes firma myytiin.
Työ ja koti limittyivät yhteen. Seija hoiti tyttöä päivät ja kun mies tuli kotiin, alkoivat
kirjanpitotyöt. Välillä vahtivuorossa olivat isot veljet.
– Yrittäjäperheessä kaikki joutuvat tekemään työtä. Yrittäjyys on aina koko perheen juttu,

Seija sanoo.
Nyt se on sitä entistä konkreettisemmin, sillä äiti ja poika ovat perustaneet kirjanpitoa
hoitavan osakeyhtiön.
– Jospa pojasta saisi jatkajan tähän. Kovasti toivon sitä, Seija sanoo.

Tosin ei hän eläkkeelle hinkua. Ei hän raski vielä luopua työstä eikä asiakkaista.
– Sitä paitsi, minun elämäni helpottui huomattavasti, kun isäntä jäi marraskuussa

eläkkeelle. Hän on nyt minun juoksupoikani.
Seija Kupila on kova yhdistysihminen. Kodin perua.
– Isäni oli aikoinaan kaupunginhallituksessa ja monissa yhdistyksissä rahastonhoitajana.

Seija on ollut liki 20 vuotta Rovaniemen yrittäjänaisissa, hallituksessa ja
puheenjohtajanakin kaksi vuotta. Rovaniemen Yrittäjien ja Lapin Yrittäjien hallituksessa
hän on ollut kymmenkunta vuotta.
Kun tytär harrasti sirkusta, Seija lähti Sirkus Taika-Ajan porukkaan. Kun poika pelasi
tennistä, lähti Seija Rovaniemen Verkkopalloseuran matkaan, on ollut rahastonhoitajana
25 vuotta.

– Se on minun yrityslapseni, tämä seura!

Yhdistystoimintaan liittyy saumattomasti talkootyö, sillä ilman talkootyötä ei
yhdistystoiminnasta tulisi mitään, Seija sanoo.
–
En ole koskaan kokenut, että minun pitäisi saada tekemisistäni jotain vastineeksi.
Päinvastoin. Kaikella ei ole hintaa.

KUKA?

Seija Kupila on monen toimen yrittäjänainen
60-vuotias Seija Kupila on syntyjään rovaniemeläinen.
Kirjanpitotyö S. Kupila perustettiin vuonna 1988.
Toimisto Rovaniemellä Syväsenvaarassa Nurmipolulla Salen kyljessä.
Puoliso Jouko Vaara, joka jäi 1. marraskuuta eläkkeelle Napapiirin Energia ja Vesi Oy:stä.
Uusperheessä kuusi lasta: Seijan -76 ja -78 syntyneet pojat, yhteinen -95 syntynyt tytär,
miehen kolme lasta sekä 10 lastenlasta, joista kaksi Seijan vanhimman pojan.
Oli osakkaana yhdessä miehensä kanssa vanhimman pojan pub-ravintolassa Oulussa
1999-2007.
Äiti ja poika perustaneet sittemmin osakeyhtiön kirjanpitoyritykseen.
Pojista nuorempi on Abu Dhabissa lennonjohtajana ja tytär opiskelee Oulussa.
Yhdistysaktiivi: Rovaniemen Yrittäjänaiset, Rovaniemen Yrittäjät ry, Lapin Yrittäjät ry,
Rovaniemen Verkkopalloseura ja Sirkus Taika-Aika.
Harrastaa myös hiihtämistä, lenkkeilyä, matkailua ja avantouintia
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