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Kiteen vanhempainyhdistys 
jätti 27.11. Kiteen kaupungin-
hallitukselle aloitteen, jossa 
vaaditaan koulujen sisäil-
maongelmia koskevan tiedo-
tuksen kuntoon saattamista.

Vanhempainyhdistys on 
saanut yhteydenottoja oppi-
laiden vanhemmilta, jotka 
ovat huolissaan koulujen si-
säilmaongelmista. Vanhem-
painyhdistys vaatii, että kau-
punki tiedottaa oppilaiden 
vanhemmille vallitsevasta ti-
lanteesta, tehdyistä ja tulevis-
ta korjaustoimenpiteistä sekä 
tulevista tilajärjestelystä.

Yhdistyksen aloittees-
sa esitetään, että tiedotus- ja 
toimenpideohjeet koteja var-
ten tulee laatia yhteistyössä 
teknisentoimen, sivistystoi-
men, kouluterveydenhuollon 
ja koulujen kanssa.

Lisäksi yhdistys vaatii oi-
rekartoitusten tekemistä lap-
sille, jotka joutuvat oleskele-
maan tiloissa, joissa epäillään 
olevan sisäilmaongelmia.

Vanhempainyhdistyksen 
tiedotteessa todetaan, että si-
säilmaongelmia on ainakin 
Kiteen keskustan perusope-
tuksen tiloissa.

Vanhempain-
yhdistys
tiukkana

Lions Club Rääkkylä lahjoit-
ti kunnan vanhusneuvostolle 
1 424 euroa kesällä 2014 jär-
jestetyn venearpajaisten tuo-
tosta.

Lahjoitus välittyi Rääkky-
län kunnanhallituksen kautta 
vanhusneuvostolle, joka päät-
ti valmistella rahan käyttöä 
teatteri- tai konserttiretkeen. 
Lopullinen päätöksen vanhus-
neuvosto tekee lahjoituksen 
käytöstä vuoden 2015 puo-
lella.

Teatteriretki
lahjarahalla

Kauppakeskus Kupiaisen au-
lassa otettiin käyttöön uusi 
käteisen rahan tallettamisen 
mahdollistava TallennusOt-
to-pankkiautomaatti. Auto-
maatti toimii samalla logii-
kalla kuin perinteiset Otto-
automaatit.

1. Laita sirukortti laittee-
seen ja valitse Debit, jos si-
nulla on yhdistelmäkortti. 
Anna tunnusluku ja valitse 
talletus. 2. Talleta rahat au-
tomaattiin. Laite hyväksyy 
kaikki eurosetelit ja -kolikot. 
3. Ota kuitti. Rahat ovat heti 
tilillä ja käytettävissä.

– Kun uusi kone otetaan 
käyttöön, moni arastelee, 
mutta turhaan, palvelupääl-
likkö Jouni Varis Automatia 
Pankkiautomaatit Oy:stä sa-
noo.

– Ottohan tapahtuu kuten 
ennenkin, mutta talletus on 
uusi palvelu, jossa kone kyl-
lä ohjaa käyttäjää.

– Ensimmäiset tällaiset 
TalletusOtto-automaatit asen-
nettiin vuosi sitten lokakuus-
sa pääkaupunkiseudulle. Ki-
teen automaatti on 83. tai 84, 
Varis tietää.

Ensimmäisten käyttäjien 
joukossa on Kiteen Seudun 
Osuuspankin henkilökuntaa. 
Paikalle uutta tallennustapaa 
kokeilemaan rientää myös 
pankin toimitusjohtaja Olli 
Koivula.

– Tässä on tosi selkeä näyt-
tö, on Koivulan ensimmäinen 
kommentti.

– Ajatellen esimerkiksi 

yrittäjiä on hyvä, että rahaa 
voi tallettaa sisätiloissa ja et-
tä koneessa on pitkä palve-
luaika.

– Nyt ei myöskään tarvitse 

miettiä, milloin pankki on au-
ki. Automaattihan on auki ai-
na, kun kauppakin on auki.

– Toiminta on reaaliaikais-
ta, rahat ovat heti tilillä, toi-

mitusjohtaja Koivula luette-
lee laitteen hyviä puolia.

Aladár Bayer

Ensimmäisten TalletusOtto-asiakkaiden joukossa oli Kiteen Seudun Osuuspankin toimitusjoh-
taja Olli Koivula. Oikealla vierestä seuraa palvelupäällikkö Jouni Varis Automatia Pankkiau-
tomaatit Oy:stä  ja vasemmalla koneen asentanut Petri Puustinen Wincor Nixdorfi n alihankki-
jana toimivasta Fix Forumista, Joensuusta.

Automaatti
tallettaa käteisenKokonaisuutena nettoinves-

toinnit vuonna 2015 ovat 
yhteensä noin 6,201 milj.€. 
Merkittävimpiä hankkeita 
ovat Arppenkoulun, Kesä-
lahtitalon ja Aurinkotalon ra-
kennushankkeet. 

Arppen koulun rakennuk-
sen loppuunsaattamiseen 
käytetään ensi vuonna 2,78 
miljoonaa ja kalustamiseen 
430 000 euroa. Kesälahti-
talon saneeraus tehostetun 
palveluasumisen yksiköksi 
on miljoonan euron inves-
tointi. Kesälahden Aurinko-
talon muuttaminen terveys-
asemaksi esitetään alkavaksi 
ensi vuonna. Rahaa siihen 
varattaisiin vajaa miljoo-
na euroa, josta ensi vuoden 
osuutta olisi 600 000 euroa.

Tänä vuonna toteutumatta 
jääneeseen kaasun tankkaus-
aseman rakentamiseen kau-
punki investoi ensi vuonna 
242 850 euroa.

Kaupungintalon uusim-
man osan katon ja julkisi-
vujen peruskorjaukseen esi-
tetään ensi vuodelle 375 000 
euroa.

Paloaseman rakentaminen 
Kiteelle sijoittuu investoin-
tiohjelmassa vuosille 2017-
2018. Meijerinrannan katu-
verkoston rakentaminen ta-
pahtuisi vuosina 2016-2017 
yhteensä 100 000 eurolla.

Kitee
investoi

   

Hinnat voimassa ma–ke 1.–3.12., ellei toisin mainita.

Lämpimät leivät ja leivonnaiset omista uuneista.

Grillistä
Porsaan
PAAHTO-
KYLKI
Suomi 890

kg

Ilman korttia 5,49/kpl (7,32/kg)

120
kpl

1190
kg

Yksittäin 0,95/kpl (4,75/l)

Atria
Kuoreton
NAKKI 
900 g (2,77/kg) 095

Palvelemme: ark. 8–21, la 8–18, su 12–18
petri.kupiainen@k-supermarket.fi    www.kupiainen.net

Kiteentie 6, Kitee, puh. info 0400 133 807KUPIAINEN
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MAAKUNNAN
VUODEN 2013

YRITTÄJÄ

Omista uuneista
Fazer
PIPARI-
PULLA
85 g (14,12/kg)

2 KPL

Herkkutorilta
Perhekokki
JAUHEMAKSAPIHVIT

Suomen laadukkain K-Supermarket

Yksittäin 1,65/pkt (4,71/kg)

Valio
RUOKA-
KERMA
15% hyla
2 dl (2,38/l)

199Atria
marinoitu
BROILERIN
KOIPI-REISI
Suomi

kg

Ota 2
maksa 1

249
pkt

KERÄKAALI
Suomi

039
kg
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399
kpl

Valio
Arkijuusto
EDAM
750 g (5,32/kg)

PIPAR-
KAKKU
350 g (4,29/kg) 300

2 PKT

Etu K-Plussa-kortilla

-27%

NYT
KURAT KURIIN

Arppentie Terveystie+
ARKISIN 8.30–17
LAUANTAISIN 9–13

Maton kanttaus
veloituksetta.


