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Sotkamolaisella Matti Kilpeläisellä on takana pitkä ja värikäs ura. Pajunkissojen
kauppiaana ensimmäiset markkansa tienanneen Kilpeläisen tuorein yritys on matkailualan verkosto PKY Travel, jonka hermokeskuksena toimii Pajuniemen Kartano.
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Pyyhkeiden taiteelliset taittelut tuovat ripauksen Thaimaata myös
Pajuniemen Kartanoon.

PKY Travel näkyy myös Vuokatin Liikekeskuksessa, josta löytyy
myös yrityksen myyntikonttori.
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Pajuniemen Kartanon saunan terassilta aukeaa
järvimaisema. Ruopatulla rannalla päivystää vene,
joka palvelee kuljettajan kera PKY Travelin jäseniä.
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Pajuniemen Kartanon toimitusjohtaja Petri Makkonen sai idean
uudenlaisesta matkailualan verkostosta, joka Kilpeläisen kanssa pidetyn palaverin jälkeen jalostui liikeideaksi. Aiemmin Holiday Clubilla
matkailualan myyntitehtävissä pitkään toiminut Makkonen johtaa nyt
PKY Travelia ja kasvattaa sen verkostoa.
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Kuhmolaisen Juhani Korhosen entisöimä Neckar Jagst 770 vuodelta
1964 on Matti Kilpeläisen ensimmäinen auto, jonka kaappariovilla hän
kavereineen houkutteli tyttöjä kyytiin nuorena miehenä Sotkamon
kylänraitilla. Kilpeläinen etsi ostomielessä vastaavaa Neckaria, mutta
tuli sattumalta ostaneeksi aiemmin omistamansa yksilön.

