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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 en-

tisiä tehtaanmyymälöitä. Ki-
teellä on vinttimyymälä, jos-
sa myydään lähinnä edellisten 
kausien sesonkituotteita sekä 
niin sanottuja kakkoslaatuisia 
kankaita, jotka eivät ole ai-
van kultamitaliluokkaa, esit-
teli vinttimyymälän ideaa 
Marimekon viestintäpäällik-
kö Merja Paulamäki.

– Kiteen myymälässä on 
kaikkien kolmen tuotelinjam-
me tuotteita: vaatteita, lauk-
kuja ja asusteita sekä sisus-
tustuotteita ja kankaita.

Kiteen vetonaula
Marimekon myymälä on ol-
lut erityisesti naisten suosi-
ma vierailukohde Kiteellä jo 
vuosikymmenten ajan. Mari-
mekon Kiteen tehdas on pe-
rustettu vuonna 1974 ja Ki-
teellä on toiminut Marime-
kon tehtaanmyymälä vuodes-
ta 1979.

Kun Kiteen Savikolla toi-
mineen tuotantolaitoksen ja 
sen yhteydessä olleen tehtaan-
myymälän lakkauttamisuhka 
tuli keväällä julkisuuteen, 
työpaikkojen menestyksen 
lisäksi paikkakuntalaisia eh-
ti hetken huolestuttaa paik-
kakunnan yhden vetonaulan 
katoaminen: moni ohikul-
kumatkalainen on poikennut 
valtatie 6:lta Kiteelle juuri 
Marimekon tehtaanmyymä-
län vuoksi.

Marimekon uusi vinttimyy-
mälä avautui 5. syyskuuta ai-
empaa keskeisemmälle pai-
kalle, aivan Kiteen keskus-
taan. Sisätiloiltaan myymälä 
on valoisa ja tilava.

Myymälässä huomio kiin-
nittyy heti tuttuihin, pirteisiin 
Marimekon väreihin ja ku-
vioihin. Kirkkaat perusvärit 
hehkuvat kankaissa yhdistet-
tyinä mustaan ja valkoiseen: 
raitoja, palloja ja unikonkuk-
kia sekä muita kookkaita ja 
selkeitä kuvioita.

Tuliaisostoksilla
Augsburgissa asuva Anne-
li Scheu pysähtyi Kiteelle ja 
Marimekon myymälään mat-
kalla Sotkamosta Etelä-Suo-
men kautta kotiin, Saksaan.

– Piti tulla katsomaan mil-
laista Kiteellä on. Kiteetä ja 
Sotkamoa yhdistää pesäpal-
lo. Me voitimme kultaa! Olen 
seurannut pesäpalloa, sillä 
veljeni pelasi Sotkamon en-
simmäisessä kultamitalijouk-
kueessa.

Marimekon myymälään 
Scheun pariskunta tuli näke-
mänsä tienvarsiopasteen in-
noittamana. Tosin vanhassa 
mainoskyltissä myymälän 
paikkana luki edelleen Savi-
kontie.

– Olen ostamassa lasten-
vaatteita, jotka vien tuliaisi-
na Saksaan. Lastenlapsia on 
kolme ja neljäs on tulossa, 
Anneli Scheu kertoi.

– Marimekon vaatteet ovat 
kestäviä, eivätkä värit haalis-
tu pesussa. Samaa vaatetta voi 
ensin käyttää yksi lapsi ja kun 
lapsi kasvaa, vaatteen voi an-
taa seuraavalle.

Tuija MarienbergVäriä ja piristystä kodin syksyyn saa vaikkapa Marimekon Kesä-
tori-kankaalla, jota esitteli  myymäläpäällikkö Raili Lipponen.

� Syyskuussa Kiteen-
tien varressa, Kauppa-
keskus Kupiaisen tilois-
sa, avautui kaksi uutta 
yritystä. Ensimmäisenä 
niistä ovensa avasi syys-
kuun ensimmäisellä vii-
kolla Marimekon vintti-
myymälä.

Marimekon vintti 
avautui Kiteellä

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

Tekstiilien lisäksi myymälän 
valikoimassa on muun muas-
sa käyttö- ja koristeastioita.

Vasemmistoliiton kansan-
edustajien kiertue saapuu 
Pohjois-Karjalaan syys-
kuun viimeisenä maanan-
taina. Kansanedustajat Jari 
Myllykoski ja Kari Uoti-
la vierailevat Joensuussa, 
Rääkkylässä ja Ilomant-
sissa.

Rääkkylässä Kari Uo-
tila tutustuu teollisuus-
alueeseen, jossa toimivat 
mm. Rääkkylän Pakkaus 
Oy, Vihannes Lamminsalo 
Oy, Toimintakeskus Kynt-

tilä ja Yrittäjätalo.
Rääkkylän valtuus-

totalolla kuntaa esittele-
vät muun muassa kun-
nanjohtaja Yrjö Eronen 
ja  kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Harri Laa-
sonen. Valtuustosalissa 
kello 14 – 15 oleva esit-
telytilaisuus on kaikille 
avoin. Esittely- ja tutus-
tumiskierroksen jälkeen 
Uotila jalkautuu vielä tun-
niksi Rääkkylän torille ta-
paamaan asukkaita.

Vasemmisto-
liiton
kansanedustajia
vierailee 
Rääkkylässä

Kesportista

Syksyyn
Tänään klo 9–14

KITEE

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 %. 

Kiteentie 7 • Puh. 010 6666 370.
Palvelemme: ma–to 9–17, pe 9–18, la 9–14

Vedenpitävät jalkineet
koko perheelle.

                            Fysioterapeutti

     ARJA RAHUNEN
analysoi jalkasi veloituksetta ja

tarvittaessa valmistaa juuri
sinulle muotoillut

yksilölliset tukipohjalliset.
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