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Tavallista parempi ruokakauppa

K U P I A I N E N

Palvelemme: ark. 7–21, la 7–21, su 9–21
info@kupiainen.net www.kupiainen.net
Kiteentie 6, Kitee, puh. info 0400 133 807

Aloitteet etenevät
tekniselle keskukselle
KITEE
Tuija Marienberg
Kiteen kaupunginhallituksen
käsiteltävänä oli maanantaiiltana kolme valtuustoaloitetta, jotka kaikki on esitelty
valtuustolle kokouksessa 17.
elokuuta. Kaupunginhallitus
päätti lähettää kaikki kolme
valtuustoaloitetta teknisen
keskuksen valmisteltavaksi.
Ensimmäisenä oli Erja Törösen (sd.) tekemä Kiteen sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän aloitte päiväkoti Kiepin piha-alueen peruskorjaamiseksi ja uudistamiseksi.

Kiepin pihalla ongelmaksi on koettu seisova vesi ja
maaperästä nouseva haju,
joista molemmista haittaa on
erityisesti keväisin. Lisäksi
muun muassa kiipeilytelineiden katsotaan tulleen käyttöikänsä päähän, nurmikko on
kulunut ja valaistus on puutteellinen.
Toisena oli Osmo Pirhosen (ps.) valtuustoaloite Kiteen koirapuiston huoltovastuun siirtämisestä. Puiston
hoito on ollut vuosia yhden
vapaaehtoisen pariskunnan
vastuulla.
Kaupunkiin muuttajille

koirapuisto, joissa lemmikki
saa vapaana ulkoilla, voi tuoda lisäarvoa. Pirhonen esittääkin, että kaupunki ottaisi nyt
asiassa vastuun.
Kolmantena käsittelyssä oli
Tarja Timosen (kesk.) aloite Puhokseen tehtävän perinnepuutarhan perustamiseksi.
Puhos on historiallisesti merkittävää aluetta, joten perinnepuutarha toimisi kuntalaisille ja matkailijoille nähtävyytenä.
Timonen esittää, että perinnepuutarhan suunnittelusta ja
toteutuksesta vastaisi kaupungin puutarhuri.

Maankäyttöpäällikkö
edustajaksi ohjausryhmään
KITEE
Tuija Marienberg
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1. vaiheen laatiminen on käynnistynyt.
Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
oli nähtävillä ja lausunnoilla
26.6. saakka, jona aikana Kiteen kaupunki sai kaikkiaan
35 palautetta. Näistä mielipiteitä oli yksi ja lausuntoja 34.

Kaavatyö on nyt lähdössä
liikkeelle selvityksineen ja
työryhmätyöskentelyineen.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on pyytänyt organisaatiokohtaisesti nimeämään
edustajan ja mahdollisen varaedustajan maakuntakaavan
ohjausryhmään.
Ohjausryhmän tehtävänä
on ohjata maakuntakaavatyötä ja maakuntakaavan sisällön suunnittelua. Ensimmäinen ohjausryhmän ko-

kous pidetään maakuntaliitossa 1.10.
Ohjausryhmä koostuu eri
alojen maakunnallisista toimijoista sekä kuntien edustajista. Kuntaedustajana on
jokaisesta kunnasta yksi jäsen ja yksi varajäsen.
Kiteen kaupungin varsinaiseksi edustajaksi kaupunginhallitus nimesi maankäyttöpäällikkö Juha Kervisen ja
varaedustajaksi hallintopäällikkö Teppo Koskisen.

MAAKUNNAN
VUODEN 2013 YRITTÄJÄ

Kaupunki Termostaatti
aiheutti käryä
ei osta
taloyhtiötä
KITEE
Tuija Marienberg
Asunto Oy Puhoksenrivit
-taloyhtiön osakkaat Elma
ja Seppo Lappalainen ovat
taloyhtiön osakkeenomistajien puolesta esittäneet Kiteen kaupungille taloyhtiön
ostamista. Useampi osakas
on halukas luopumaan asunnostaan.
Taloyhtiö sijaitsee Niinikummussa ja käsittää A- ja
B-talot, joissa on yhteensä
kuusi asuntoa.
A-talossa on kaksi kolmiota sekä tilava piha. B-talossa taloyhtiön sauna sekä
neljä asuntoa, joista kaksi
on kolmioita ja kaksi kaksioita.
Asunto-osakeyhtiön huoneistoista viisi on tällä hetkellä myytävänä.
Kaupunginhallitus kiitti
tarjouksentekijöitä todeten,
ettei kaupungilla ole tarvetta taloyhtiön ostamiseen tällä hetkellä.

Outo haju asunnossa sai
asukkaan hälyttämään apua
Kiteen Tolosenmäessä maanantaiaamuna. Asukas havaitsi voimistuvan ns. sähkönhajun talossa, soitti hätäkeskukseen ja katkaisi sähköt
sulaketaululta.
Pelastuslaitos selvitti läm-

pökameraa apuna käyttäen
käryn syytä. Käryn aiheuttajaksi selvisi kärähtänyt huonetermostaatti.
Pelastuslaitos tuuletti huoneiston savutuulettimella.
Laitevian korjaus jäi sähköasentajan tehtäväksi.

Kulttuuri-ikkuna
KITEE
● Mikko Iivananinen -soolona Kiteesalissa ti 15.9.
klo 19. A River Runs Through It -levynjulkaisukiertue. Järjestää Kiteen kaupungin kulttuuritoimi.
● Syysklassista Kiteesalissa su 20.9. klo 15. Johannes Hakulinen – viulu, Tatu Eskelinen – piano.
Ohjelmistossa Sibelius, Franck ja Mozart. Järjestää
Kiteen kamarikonsertit ja Kulttuuritoimi.
● Kitee Toursit Information – A Nightwish story
-näyttely avoinna ti-su klo 10-18.
KESÄLAHTI
● Maakuntapäivän lasten taidetta Sovintolassa.
Näyttely auki syyskuun ajan lauantaisin klo 1013.
● Syyspäivä Mäntyniemessä la 12.9. klo 10-16.
Päivän ohjelmassa on opastettuja luontokävelyjä
kartanon mailla, metsäjoogaa, historiakierroksia
sekä Anna hyvän kiertää -tori, josta voit tehdä löytöjä pikkurahalla tai aivan ilmaiseksi.
RÄÄKKYLÄ
● KukkiaBlommorFlowers -taidenäyttely Rääkkylän kunnantalolla. Outokummun Taideyhdistyksen
50-vuotisjuhlanäyttely. Kuuluu myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan. Avoinna virastojen aukioloaikoina.

