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K-supermarket Kupiainen uudistui
 K-supermarket Kupiaisella oltiin viime viikolla juhlatunnelmissa.
Tammikuussa alkanut remontti oli saatu päätökseen ja uudistettu market
avattiin asiakkaille.

 Tulevalla viikolla vietettävän Taidon ja käsityön viikon teemana on
mosaiikki.
 Taitoviikko näkyy
Tohmajärven Taitokeskuksella monipuolisena
tarjontana työpajojen ja
kurssien maustamana.

KITEE
Kari Sarkkinen
Juhlatunnelmaan kuuluivat
muun muassa torstaipäivän
pika-arpajaiset. Kauppias
Petri Kupiainen myhäilee
tyytyväisenä markkinameiningin keskellä ja myös isä
Martti on tunnelmassa mukana. Markku Janhusen juontama pika-arvonta on saatu
päätökseen ja kolmelle tyytyväiselle kävijälle lähti tuotekassit kotiin viemisiksi.
Kun on nähnyt muita K-supermarketeja, Kupiaisella pistää silmään isomman oloinen
miljöö. Selitys on selvä:
– Myymälä on suunniteltu
pitkälti Citymarketin pohjalta.
Sen myötä myös valikoima on
iso ja merkkejä on paljon, Petri Kupiainen selvittää.
Kupiaisen uudistukset perustuvat tutkittuun ja kyselyillä saatuun tietoon.
– Tietoa saimme asiakaskyselyistä ja myyntiraporteista.
– Toiveiden ja asiakkaiden
todellisen ostoskäyttäytymisen perusteella teimme säätöjä: Mikä myy se sai tilaa ja
asiakastyytyväisyystutkimuksen tuomia toiveita yritettiin
toteuttaa. Tuotepuolella toiveina oli jalkineet, joten perustimme niille uuden osaston, Petri Kupiainen kertoo.
Kauppias on joutunut myös
miettimään keinoja, millä hän
pystyy vastaamaan tiukkenevaan hintakilpailuun.
– Organisaatiota muutta-

Taitoviikko
mosaiikkiteemalla

TOHMAJÄRVI
Kari Sarkkinen

K-Supermarket Kupiaisen avajaisten pika-arvonta toi tuotekassin Reino Majoiselle. Sen ojensi hänelle kauppias Petri Kupiainen.
Markku Janhunen juonsi tapahtumaa.

malla ja toimintaa tehostamalla karsimme kuluja, jotta
voimme hinnoitella tuotteita
edullisemmin.
Petri Kupiainen kertoman
mukaan henkilökunnan työaikoja on säädetty asiakasvirtojen mukaisesti. Ruokaosastolla on niin sanottua ojentamispalvelua vähennetty, mut-

ta vastaavat tuotteet löytyvät
marketin ruokamestarin pakkaamina hyllystä. Myös esimerkiksi grillissä kasvatetaan
itse pakattujen tuotteiden valikoimaa.
– Muutoksilla ei ole vaikutusta nykyisiin työsuhteisiin,
mutta tehtyihin työtunteihin
sillä on, Petri Kupiainen to-

teaa.
Edelleenkin K-supermarket Kupiainen on merkittävä
työllistäjä paikkakunnalla 30
työntekijällään.
Aukioloaikojen muutokseen Petri Kupiainen ei usko olevan suurempaa tarvetta,
vaikka ne nyt lain perusteella
vapaat ovatkin.

– Lauantaisin palvelemme
pidemmälle iltaan ja sunnuntaisin avaamme aikaisemmin.
Lisäksi laajennamme aukioloa useimpiin pyhäpäiviin,
mutta joulupäivänä ja pitkäperjantaina pidämme kaupan
jatkossakin kiinni, Petri Kupiainen kertoo.
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Mosaiikkitekniikkaa voi toteuttaa perinteisenä lasi-, kivitai keramiikkapaloista toteutettuna pintana eri tuotteisiin.
Mosaiikin voi ajatella myös
erilaisten palojen yhdistämisenä kuvioksi, vaikkapa vanhojen nappien kiinnittämisen
lasiastian pintaan.
Tohmajärven Taitokeskuksen käsityöneuvoja Hannele
Holopainen kertoo, että Keski-Karjalan aluetta palvelevan
Taitotalon ohjelmassa on toimintaa koko viikolle.
– Täällä Tohmajärvellä tutustumme työpajassa kananmunakuorimosaiikkiin sekä
päällystämme laseja vanhoilla napeilla.
– Maanantaina 11.4. alkaa
21 tuntia kestävä Mosaiikkia
kotiin ja puutarhaan kurssi. Se
järjestetään kansalaisopiston
kanssa yhteistyössä ja siihen
voi vielä ilmoittautua.
– Viikolla on myös kouluryhmiä työpajoissa. Myös
Lapsen kanssa kässäilykerhossa lauantaina 16.4. on aiheena kananmunakuorimosaiikki. Tämä kurssi on ollut
kerran kuussa ja kansalaisopiston kanssa yhteistyössä
toteutettava.
– Viikon aikana Tohmajärvellä avataan myös Neulenäyttely, Hannele Holopainen luettelee.

Jokaiselle jotakin
traktoriesittely Jesse Jolkkonen

tarjouslaskentaa Ville Lajunen

pilkekone-esittely
Isto Sallinen

SIEMENPERUNAT

traktorimönkkäri

OVAT SAAPUNEET!
säkkikoot

2,5 kg/5 kg/10 kg

10 490,-

+ toim. kulut 300,-

Hankkija KITEE
Yrittäjäntie 2, Kitee, puh. 010 768 4000
Avoinna ma–pe 8–17, la 9–14, www.hankkija.fi
Puhelun hinta on 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (sis. alv.) kaikista liittymistä.

Kahvitarjoilu!
to 7.4. klo 9–15.

Taidon ja käsityön viikkoon
voivat osallistua kaikki! Viikon tarkoituksena on nostaa
positiivisesti käsityön arvostusta ja innostaa ihmisiä tekemiseen.
Jokainen voi olla rakentamassa näköistään Taidon ja
käsityön viikkoa! Järjestä pop
up –tapahtuma, kutsu ystävät
tekemään yhdessä, vie käsityöharrastus työ- ja opiskelupaikan kahvitauolle tai ideoi
jotain muuta.
– Kaikki keinot ovat sallittuja, Taitojärjestöstä viestitetään.
Taidon ja käsityön viikkoa on vietetty jo 1990-luvun alusta alkaen. Viikko on
avoin käsityön tapahtumaviikko kaikille toimijoille.
Taitojärjestö, Tekstiiliopettajaliitto TOL ja Teknisten aineiden opettajat TAO tekevät
yhteistyötä viikon tiedotuksessa ja tuovat kaikki tapahtumaa esiin omissa toiminnoissaan.
Taidon ja käsityön teemaviikkoa vietetään vuosittain
huhtikuussa ja se sijoittuu aina viikolle, johon osuu 14.4.
eli Taito-nimen nimipäivä.
Taito- ja käsityökeskuksissa ympäri Suomen viikolla
järjestetään monia käsityön
tapahtumia, avoimia ovia, lyhytkursseja ja tempauksia.

