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Kesportista

Syksyyn
Tänään klo 9–14
Vedenpitävät jalkineet
koko perheelle.

Lasten
AX1
MID CP

39
Marimekon
vintti
90
59 avautui Kiteellä
90
(60,-)

koot: 30–39

Anneli Scheu piipahti ohikulkumatkallaan Marimekon vinttimyymälässä, josta hän löysi Mervi Lyyluoman avustamana vaatteita
lastenlapsille Saksaan.

AX1
MID GTX

(130,-)

na koot: 36–42
mi koot: 41–48

Fysioterapeutti

ARJA RAHUNEN
analysoi jalkasi veloituksetta ja
tarvittaessa valmistaa juuri
sinulle muotoillut
yksilölliset tukipohjalliset.

KITEE
Kiteentie 7 • Puh. 010 6666 370.
Palvelemme: ma–to 9–17, pe 9–18, la 9–14
Puheluhinnat 010 yritysnumeroon: Kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min.
Matkaviestiverkon liittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Vasemmistoliiton
kansanedustajia
vierailee
Rääkkylässä
Vasemmistoliiton kansanedustajien kiertue saapuu
Pohjois-Karjalaan syyskuun viimeisenä maanantaina. Kansanedustajat Jari
Myllykoski ja Kari Uotila vierailevat Joensuussa,
Rääkkylässä ja Ilomantsissa.
Rääkkylässä Kari Uotila tutustuu teollisuusalueeseen, jossa toimivat
mm. Rääkkylän Pakkaus
Oy, Vihannes Lamminsalo
Oy, Toimintakeskus Kynt-

tilä ja Yrittäjätalo.
Rääkkylän valtuustotalolla kuntaa esittelevät muun muassa kunnanjohtaja Yrjö Eronen
ja kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Harri Laasonen. Valtuustosalissa
kello 14 – 15 oleva esittelytilaisuus on kaikille
avoin. Esittely- ja tutustumiskierroksen jälkeen
Uotila jalkautuu vielä tunniksi Rääkkylän torille tapaamaan asukkaita.

 Syyskuussa Kiteentien varressa, Kauppakeskus Kupiaisen tiloissa, avautui kaksi uutta
yritystä. Ensimmäisenä
niistä ovensa avasi syyskuun ensimmäisellä viikolla Marimekon vinttimyymälä.

Teksti Marimekon myymälän
ikkunassa kertoo, millaisesta
myymälästä on kyse:
”Vintti on Marimekon
löytökauppa.
Kutsuva, vastustamaton,
kuin kotoinen ullakko,
jossa viihtyy.
Ajan kanssa.
Aarteita etsiskellen.”
– Olemme nimenneet entisiä tehtaanmyymälöitä. Kiteellä on vinttimyymälä, jossa myydään lähinnä edellisten
kausien sesonkituotteita sekä
niin sanottuja kakkoslaatuisia
kankaita, jotka eivät ole aivan kultamitaliluokkaa, esitteli vinttimyymälän ideaa
Marimekon viestintäpäällikkö Merja Paulamäki.
– Kiteen myymälässä on
kaikkien kolmen tuotelinjamme tuotteita: vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä sisustustuotteita ja kankaita.

Kiteen vetonaula
Marimekon myymälä on ollut erityisesti naisten suosima vierailukohde Kiteellä jo
vuosikymmenten ajan. Marimekon Kiteen tehdas on perustettu vuonna 1974 ja Kiteellä on toiminut Marimekon tehtaanmyymälä vuodesta 1979.
Kun Kiteen Savikolla toimineen tuotantolaitoksen ja
sen yhteydessä olleen tehtaanmyymälän lakkauttamisuhka
tuli keväällä julkisuuteen,
työpaikkojen menestyksen
lisäksi paikkakuntalaisia ehti hetken huolestuttaa paikkakunnan yhden vetonaulan
katoaminen: moni ohikulkumatkalainen on poikennut
valtatie 6:lta Kiteelle juuri
Marimekon tehtaanmyymälän vuoksi.

Tekstiilien lisäksi myymälän
valikoimassa on muun muassa käyttö- ja koristeastioita.

Marimekon myymälään
Scheun pariskunta tuli näkemänsä tienvarsiopasteen innoittamana. Tosin vanhassa
mainoskyltissä myymälän
paikkana luki edelleen Savikontie.
– Olen ostamassa lastenvaatteita, jotka vien tuliaisina Saksaan. Lastenlapsia on
kolme ja neljäs on tulossa,
Anneli Scheu kertoi.
– Marimekon vaatteet ovat
kestäviä, eivätkä värit haalistu pesussa. Samaa vaatetta voi
ensin käyttää yksi lapsi ja kun
lapsi kasvaa, vaatteen voi antaa seuraavalle.
Väriä ja piristystä kodin syksyyn saa vaikkapa Marimekon Kesätori-kankaalla, jota esitteli myymäläpäällikkö Raili Lipponen.

Marimekon uusi vinttimyymälä avautui 5. syyskuuta aiempaa keskeisemmälle paikalle, aivan Kiteen keskustaan. Sisätiloiltaan myymälä
on valoisa ja tilava.
Myymälässä huomio kiinnittyy heti tuttuihin, pirteisiin
Marimekon väreihin ja kuvioihin. Kirkkaat perusvärit
hehkuvat kankaissa yhdistettyinä mustaan ja valkoiseen:
raitoja, palloja ja unikonkukkia sekä muita kookkaita ja
selkeitä kuvioita.

Tuliaisostoksilla
Augsburgissa asuva Anneli Scheu pysähtyi Kiteelle ja
Marimekon myymälään matkalla Sotkamosta Etelä-Suomen kautta kotiin, Saksaan.
– Piti tulla katsomaan millaista Kiteellä on. Kiteetä ja
Sotkamoa yhdistää pesäpallo. Me voitimme kultaa! Olen
seurannut pesäpalloa, sillä
veljeni pelasi Sotkamon ensimmäisessä kultamitalijoukkueessa.

Tuija Marienberg

