4 VUODEN
TAVOITTEET

Kirkkaasti kärkeen

“Terveyttä
kaikille”

Kysyimme teiltä,

MITÄ KITEE KAIPAA?
Tuloksena oli sadoittain ideoita
Kiteen kirkastamiseksi.

“Kitee-henkeä”

“siistiä ja
viihtyisää
ympäristöä”

Innostavaa
opetusta

"Monimuoto
ista
koulutusta"

Mahdollisuuksia
vaikuttaa
“lisää
työpaikkoja”

Me kiteeläiset
olemme tämän tehneet.

TÄSSÄ ON KAUPUNKISTRATEGIAMME
vuosille 2017–2021.

eläväistä
kaupunkia
“Satsaamista
yrityksiin”

Monipuolisia
harrastuksia
“Katsettan”
eteenpäi

Kirkkaita tekoja
Maailma muuttuu. Syntyy uusia mahdollisuuksia ja uusia tarpeita.
Jotta Kitee säilyy elinvoimaisena muutosten keskellä, tarvitsemme nopeita
liikkeitä, oikeasti vaikuttavia ja vastuullisia päätöksiä, työvoimaa ja
työpaikkoja, vilkasta yrittäjyyttä… Kirkkaita tekoja!

1.
Hoidamme kaupungin
talouden vastuullisesti
Taloutemme on kunnossa.
Emme kuitenkaan tuudittaudu
siihen, koska tulevaisuudesta
ei kukaan tiedä.

MEILLÄ ON LAINAA KORKEINTAAN
2500 EUROA / ASUKAS

TULOVEROPROSENTTI
PYSYY ALLE MAAKUNNAN
KESKIARVON

KITEE 2021

2.
Meillä on työtä ja tekijöitä
Kiteellä on puitteet kaikenkokoisille ja kasvuhakuisille
yrityksille. Yritystoiminnasta
syntyy työpaikkoja, ja työpaikat houkuttelevat
kaupunkiin uusia osaajia.
MEILLÄ ON RAHAA SUKAN
VARRESSA VÄHINTÄÄN
1500 EUROA / ASUKAS

PANKKI

3.
Kiteeläisiä on aina vähintään
viiden numeron edestä
Kitee on vetovoimainen ja
eloisa. Käännämme asukasluvun laskevan suunnan.
TYÖTTÖMYYSASTE
ENINTÄÄN 9 %
KITEELÄISIÄ ON
VÄHINTÄÄN 10 000
TYÖVOIMAA ON 4500
KITEELÄISEN VERRAN

Kirkkaana
koko elämä
Tarjoamme raamit kiteeläisten hyvinvoinnille, kasvamiselle ja kehittymiselle
vauvasta vaariin. Sille matkalle mahtuu monenlaisia palveluita aina päiväkodista
perusopetukseen, jatkokoulutukseen, terveydenhuoltoon ja vapaa-ajan rientoihin.

1.

2.

Varhaiskasvatus ja
koulu tukevat kasvua
Meillä on laadukasta varhaiskasvatusta, erinomaiset puitteet
oppimiselle ja kiinnostavia toisen
asteen opintoja. Opetuksen laadusta ja vetävyydestä ei tingitä.

Vaalimme terveyttä
Hoitoa saa Kiteellä silloin
kun sitä tarvitaan. Sosiaali- ja
terveyspalvelut järjestämme ja
mittaamme Siun soten mittareilla. Liikunta ehkäisee vaivoja,
joten laitamme liikettä niveliin.

3.
Kulttuuria kaikille
Kaikki saavat nauttia kulttuurielämyksistä. Kehitämme tarjontaa vuosittain.
KITEELÄISET LIIKKUVAT
ENEMMÄN KUIN POHJOISKARJALAISET KESKIMÄÄRIN
(Pokalin liikuntakysely)

VANHEMPIEN MIELESTÄ
VARHAISKASVATUS ON
LAADUKASTA
(Tavoitearvosana 4 asteikolla 1-5)

KAIKKI PERUSKOULUN
PÄÄTTÄNEET SUORITTAVAT
TOISEN ASTEEN TUTKINNON

KOULUNKÄYNTI ON MEILLÄ
MUKAVAMPAA KUIN
SUOMESSA KESKIMÄÄRIN
(THL:n kouluterveyskysely
4- ja 5-luokkalaisille)

KULTTUURIA ON
TARJOLLA KAIKILLE
KOHDERYHMILLE

Kirkas
kuin vesi
Meillä on mieltä hellivää metsää ja kirkkaat vedet. Kitee on viihtyisä ja
turvallinen elinympäristö, kaupungin palvelut keskellä puhdasta ja
monimuotoista luontoa. Otamme ympäristöarvot huomioon.

1.
Viihtyisä ja virkeä kaupunki
Teemme Kiteen keskustasta
kaupungin ja Kesälahdesta
elävän taajaman. Kitee on ilo
silmälle, ja se jos mikä on
vetovoimaa.

KITEEN TAAJAMASSA ASUU
4500 IHMISTÄ
KESÄLAHDEN TAAJAMASSA
ASUU 900 IHMISTÄ

KITEE 2021

2.
Elämää ympäristöä
kunnioittaen
Kiteetä ympäröi upea
pohjoiskarjalainen luonto,
jonka suojelemiseksi pienennämme energiankulutusta.

VÄHENNÄMME
ENERGIANKULUTUSTA
4,5 % VUODESTA 2017

3.
Tilaa kaikkiin tarpeisiin
Kaavoitamme tontteja asumiseen, yrityksille ja vapaa-aikaan.

40 UUTTA
KESKUSTA-ALUEEN TONTTIA
40 MYYTYÄ TONTTIA
(asuin- ja yritystontit)
40 MYYTYÄ
TONTTIA
(asuin- ja yritystontit)
20 UUTTA YRITYSTONTTIA

Kirkkaasti yhdessä
Yhteistyöllä saadaan aina enemmän aikaan. Siksi lisäämme keskustelua
kuntalaisten kanssa ja kumppanuutta kaikkien yhteistyötahojen kesken.
Meiltä saa iloista palvelua.

1.
Jokaisella on
mahdollisuus vaikuttaa
Palaute on meille tärkeää.
Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, ja sovellamme meillä muiden kuntien
hyviä käytäntöjä.

KITEELÄISET OVAT TYYTYVÄISIÄ
ASIAKASPALVELUUN
(Tavoitearvosana 4 asteikolla 1-5)

SIDOSRYHMÄT PITÄVÄT
YHTEISTYÖTÄ TOIMIVANA
(Tavoitearvosana 3,5 asteikolla 1-5)

KITEE 2021

2.

3.

Viesti tavoittaa jokaisen
Viestimme monipuolisesti eri
kanavissa: kotisivuilla, sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Jalkaudumme usein
kiteeläisten pariin.

VIESTINTÄMME
TULOKSIA TUTKITAAN
OPINNÄYTETYÖSSÄ

Hyvää palvelua hyvinvoivalta henkilöstöltä
Hyvinvoiva, motivoitunut ja
asiantunteva henkilöstö tarkoittaa hyvää palvelua kuntalaisille.
Meillä on voimakas yhdessä
tekemisen kulttuuri. Kaikilla
on töissä hyvä olla.

KOULUTAMME HENKILÖSTÖÄ SÄÄNNÖLLISESTI
JA PIDÄMME KIINNI HYVISTÄ TEKIJÖISTÄ
MYÖS VAIKEAMPINA AIKOINA

MEILLÄ VOIDAAN HYVIN:
SAIRASPOISSAOLOJA ENINTÄÄN
13 PÄIVÄÄ VUODESSA HENKEÄ KOHTI
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KITEYTETTYNÄ
Kitee on Pohjois-Karjalan maakunnan eteläisin kunta ja KeskiKarjalan talousalueen keskus
Lähin naapurikaupunkimme on
Joensuu: maanteitse 67 km
Helsinkiin 396 km
Sortavalaan 105 km ja Niiralan
rajanylityspaikalle 27 km

Kitee perustettiin 1631 ja Kiteen
kaupunki syntyi 1992
Kiteen Puhoksessa on rakennettu
Suomen ensimmäinen höyrylaiva
Ilmarinen vuonna 1833; Puhoksessa on edelleen aktiivinen satama ja
teollisuusalue, ja satama-aihe näkyy
Kiteen vaakunassa ruorina

Kesälahti liittyi Kiteeseen 2013
Asukkaita noin 10 800
Kiteen kaupunki on kooltaan
noin 1725 neliökilometriä, josta
vesipinta-alaa on hieman yli
neljäsosa

Kuvat: Jarno Artika / Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, Niko Nyrhinen, Niilo Hirvonen, Ville Akseli Juurikkala ja Lentokuva Vallas Oy, / Hannu Vallas

Julkinen tiedote

KIRKKAASTI
KÄRKEEN
www.kitee.fi

