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Uudenvuoden aattoiltana 
muisteltiin Keisarinkujalla 
menneitä yöjuoksuja. Haku-
lisen entiset urheilijaveljek-
set, Ari ja Timo, intoutuivat 
vertailemaan menestystään 
öisillä juoksuilla.

Siinä kohtaa vaimoihminen 
valpastui ja alkoi ihmetellä 
moista muistelun intoa.

– Tässähän sitä käytiin 
kääntymässä ja väkeä oli pal-
jon katsomassa.

Kun alettiin kaivaa sinikan-
tisia tulosvihkoja esille, alkoi 
selvitä, että muistelun koh-
teena olivatkin oikeat juok-
sukilpailut. Ja lisäksi kysees-
sä oli useampana uudenvuo-
den yönä ihmisjoukkoja lii-
kuttanut yleisötapahtuma Ki-
teellä. Tästä täytyi ottaa lisää 
selvää.

Mallia maailmalta
Kiteen urheilijoiden yleisur-
heilujaosto järjesti Uuden-
vuoden yöjuoksut 1970-80 
-luvuilla vähintään yhdeksän 
kertaa.

– Ensimmäinen kilpailu jär-

jestettiin vuoden 1976 alkaes-
sa, muistelee jaoston puheen-
johtajaksi edellisenä syksynä 
valittu Jorma Reponen.

– Mallia otettiin maailmal-
ta. Esimerkiksi Sao Paolossa 
järjestetään vieläkin uuden-
vuoden yöjuoksuja. Päätettiin 
meille Kiteellekin tehdä sel-
lainen tapahtuma. Silloin nii-
tä ei muualla Suomessa vielä 
järjestetty, muistelee jaostossa 
aktiivina toiminut Reijo Ha-
kulinen.

Kilpailun lähtö- ja maali-
paikkana toimi Kiteen palo-
aseman piha. Juoksuratana 
oli Keisarinkujan kevyenlii-
kenteen väylä, jonka Repo-
nen muistelee valmistuneen 
hieman ennen ensimmäisiä 
kisoja.

Juoksumatka oli reilu neljä 
kilometriä. Kääntymispaikka 
oli kevyenliikenteen väylän 
päässä, Reijo Hakulisen ta-

lon kohdalla.

Lähtö keskiyöllä
Kisaan saatiin mukaan Poh-
jois-Karjalan alueen kovia 
juoksijoita. Yleisen miesten 
sarjan lisäksi oli sarja naisille, 
veteraaneille ja jonain vuonna 
myös nuorille. Kaikki juoksi-
vat matkan yhtä aikaa.

Kilpailu käynnistyi keski-
yöllä vuoden vaihtuessa. Rei-
jo Hakulinen muistelee, että 
kunnanjohtaja piti ensin ly-
hyen uudenvuoden puheen ja 
toimi sitten kilpailun lähet-
täjänä.

– Väkeä kerääntyi varsin-
kin ensimmäisenä vuotena 
runsaasti sekä palotalon pi-
haan että reitin varrelle. 40 
kiloa makkaraa sain tingattua 
myyntiä varten ja kaikki lop-
pui kesken, muistelee Jorma 
Reponen.

Ensimmäisen vuoden suu-
ren menestyksen myötä ta-
pahtuma herätti laajempaa 
mielenkiintoa. Seuraavana 
vuotena tapahtuma radioi-
tiin, ja juoksujen yhteyteen 
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Helmikuun 6. päivänä 1865 
annettu asetus kunnallishal-
linnosta maalla erotti kirkol-
liset ja maalliset asiat, edel-
liset kirkonkokousten ja jäl-
kimmäiset kuntakokousten 
käsiteltäväksi.

Vuoden 1865 kunnallis-
asetus myönsi kuvernöörille 
oikeuden antaa kunnille uu-
den asetuksen toimeenpane-
miseen 10 vuotta. Kun, rääk-
kyläläiset eivät ryhtyneet an-
netun asetuksen täytäntöön 
panemiseksi Kuopion läänin 
kuvernööri määräsi Rääkky-
län kunnallishallinnon valitta-
vaksi ennen kesäkuun loppua 
vuonna 1873. Saman kuun 
15. päivänä pidettiin pitäjä-
kokous, jossa valittiin kun-
takokouksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kunnal-
lislautakunnan puheenjohtaja 
ja jäsenet. Ensimmäinen kun-
takokous pidettiin 6.1.1874 
kirkonkylän keskeisessä ta-
lossa Kinnulassa. Rakennus 
on vielä olemassa, se on tuo 
Tarinatupa.

Ennen vuotta 1865 oli kan-
sanopetus tapahtunut ns. kier-
tokoulujen avulla. Nimi joh-
tui siitä, että koulun opettaja 
”koulumestari” kulki kautta 

pitäjän viipyen yhdessä talos-
sa 2–3 viikkoa. Sinne lapset 
kokoontuivat saaden alkeis-
opetusta, etupäässä lukemis-
ta, kirjoitusta, laskentoa ja us-
kontoa.

Viinavoitto-
rahoilla
kerrytettiin
kansakoulukassaa
Uusi kunnallisasetus perusta-
essaan kansakoululaitoksen 
määräsi kuntien perustamaan 
kouluja eri piireihin. Jo pitäjä-
kokousten aikana kunnissa oli 
ns. kansakoulukassa, jota kar-
tutettiin viinavoittovaroilla. Jo 
ensimmäisessä kuntakokouk-
sessa 1874 käsiteltiin kunnal-
le tullutta velvoitetta koululai-
toksen perustamisesta. Pöytä-
kirja kertoo, että ”asetetaan 
nyt ja vastedes kansakoulun 
perusteen viinavoittorahat si-
joittamalla ne Yhdyspankkiin 
kuten ennenkin.” Kansakou-
lun perustaminen oli ensim-
mäisen kerran kuntakokouk-
sen esityslistalla 27.4.1876, 
jolloin päätökseksi tuli 192 
äänellä 147 vastaan, ettei kou-
lua vielä perusteta. Seuraa-
van kerran asiaa käsitellään 
2.5.1883. Tällöinkin on pää-
tös hylkäävä ja perustellaan 
sitä sillä, ettei kansakoulukas-
sa ole tarpeeksi suuri.

Vuonna 1884 oli läänin 
kuvernööri Järnefelt käynyt 
Rääkkylässä kunnallislauta-
kunnan kokouksessa kehot-
tamassa kuntaa kansakoulun 
perustamiseen, huomautta-
en, että kansakoulukassa on 
jo 8000 markkaa.

Kuvernöörin käynnin jäl-

keen 28.4.1884 oli kuntako-
kous, jossa jälleen käsitel-
tiin kansakoulun perustamis-
ta. Äänestyksen tulos oli 286 
ääntä vastaan ja 218 puoles-
ta. Kansakoulua ei perustettu 
vieläkään.

Tästä päätöksestä koulun 
kannattajat valittivat läänin-
hallitukseen, josta seurasi, 
että kuvernööri määräsi 300 
markan sakon uhalla kunnan 
valitsemaan kansakoulun joh-
tokunnan. Kuntakokous valit-
si johtokunnan, mutta valitsi 
siihen etupäässä koulun vas-
tustajia.

Nyt kului 4 vuotta, ennen 
kuin kansakoulun perusta-
minen tulee esille kuntako-
kouksessa. Vuonna 1887 oli 
kuntakokous päättänyt, että 
kansakoulukassasta lainataan 
yksityisille kuntalaisille raho-
ja 6 % korolla johtokunnan 
hyväksymiä takuita vastaan. 
Maaliskuun 1. päivänä 1888 
kuvernööri Järnefelt saapuu 
jälleen kuntakokoukseen, jon-
ka pitämisestä hän oli antanut 
määräyksen. Kuntakokouksen 
pöytäkirja kertoo, että ”lää-
nimme Herra kuvernööri pu-
hui lämpimillä sanoilla kansa-
koulun tarkoituksesta ja siitä 
suuresta hyödystä, jota kan-
sakoulu voisi aikaan saattaa 
ja huomautti siitä pääomasta 
ja niistä tuloista, joita kunnal-
la sanottua tarkoitusta varten 
olisi ollut käytettävänä, joten 
kunnalla olisi kyllin turvattu 
perustus kansakoulun käytän-
töön panemiseksi, kun myös 
mainitsi esimerkkiä kunnista, 
joitten varallisuus ei suinkaan 
ole vähentynyt kansakoulujen 
takia, vaan se on vaikuttanut 
päinvastoin, jos ei missä ru-

vettu liiallisuuksiin rakennuk-
sissa ym. puuhissa. Toivoen 
menestystä kunnalle kuver-
nööri poistui kokouksesta.”

”Koulun
vastustajat
raivosivat 
kuin villit”
Kuvernöörin poistuttua ko-
kous jatkui. Puheenjohta-
ja Elias Hirvonen pyysi nii-
tä, jotka haluavat koulun al-
kamaan ensi syksynä, kuten 
Elias Hirvonen oli esittänyt, 
siirtymään hänen puolelleen 
huonetta. Suurin osa koko-
uksen osanottajista siirtyi kui-
tenkin vastakkaiselle puolelle. 
Kansakoulun puheenjohtaja 
Kalle Puhakka ehdotti, että 
koulu perustettaisiin 3 vuoden 
perästä ja tästä ehdotuksesta 
sitten äänestettiin. Puhakan 
ehdotus sai 341 ääntä, mutta 
niiden ehdotus, jotka tahtoivat 
lykkäystä vielä kauemmaksi, 
sai 347 ääntä. Näin ollen 6 
äänen perusteella kouluasia 
vielä lykättiin edelleen.

Pitäjän virkamiesten ja 
muiden koulua kannattavien 
pyynnöstä kuntakokous oli 
kutsuttu koolle 20.11.1889, 
viidennen kerran käsittele-
mään koulukysymystä. Ko-
koukseen oli saapunut suuri 
joukko kansaa, sillä propa-
gandaa asian puolesta ja vas-
taan oli harjoitettu pitkin pi-
täjää. Valtakirjalla äänestäjiä 
oli paljon, mutta puutteelli-
suuksien vuoksi niitä hylättiin 
suuri joukko. Tämän johdosta 
kokouksessa nousi suuri me-
teli. Tästä pöytäkirja kertoo 
seuraavaa. ”Koulun vastusta-
jat nousivat vihan vimmaan, 

raivosivat, kiljuivat ja parkui-
vat kuin villit. Puheenjohtaja 
Romppanen kehotti kokousta 
rauhoittumaan, mutta jouk-
ko hyökkäsi puheenjohtajan 
kimppuun huutaen ”kirjat her-
roilta pois”, minkä vuoksi pu-
heenjohtaja keskeytti kokouk-
sen ilmoittaen sitä jatkettavan 
seuraavana päivänä.”

Niin tapahtuikin ja yleisö 
oli silloin rauhoittunut, olipa 
poliisi kutsuttu kokoukseen. 
Suuri osa kuntalaisista, jotka 
edellisenä päivänä olivat jo 

äänestäneet, eivät enää olleet 
saapuvilla. Koulun vastustajat 
tahtoivat sen vuoksi, että ää-
nestys oli aloitettava alusta, 
mihin puheenjohtaja ilmoit-
ti tämän kokouksen olevan 
edellisen jatkoa, joten eilinen 
äänestys oli voimassa. Ään-
ten laskettua kävi ilmi koulun 
puoltajien saaneen 546 ään-
tä ja vastustajien 295 ääntä. 
Päätökseksi tuli, että koulu 
aloittaa toimintansa syksyl-
lä 1890. 

Päätös ei kuitenkaan saanut 

Simanainen muistelee

Rääkkylän ensimmäinen kansakoulu

� Ensimmäinen kansa-
koulu Rääkkylään perus-
tettiin senaatin määräyk-
sestä viimeisenä kuntana 
laajassa Kuopion läänis-
sä. Sitä vastoin Rääkky-
lä siirtyi peruskouluun 
ensimmäisenä kuntana 
Pohjois-Karjalan läänis-
sä ja ensimmäisten jou-
kossa koko maassa.

Tarinaa koululaitoksen
kehityksestä Rääkkylässä

Uudenvuoden yöjuoksu 1985 
on lähdöillään. Onkohan Ha-
kulisen Timo edessä toinen va-
semmalta?

Menneiden aikojen yöjuoksuja Kiteellä
Hakulisen juoksijapojat muistelevat
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vahvistusta. Koulun vastus-
tajat huomasivat, ettei edelli-
sen kokouksen ilmoitusta ol-
tu pantu julki kokoushuoneen 
ilmoitustaululle. Päätöksestä 
valitettiin. Kuvernööri joutui-
kin kumoamaan tehdyn pää-
töksen. Samalla kuvernööri 
määräsi pidettäväksi uuden 
kokouksen. Seuraava kuver-
nöörin määräämä kokous pi-
dettiin 28.7.1890, joka oli 
kuudes, jossa käsiteltiin en-
simmäisen kansakoulun pe-
rustamista Rääkkylään. Huo-

limatta heinäkuisesta päivästä 
oli nytkin runsaasti osanot-
tajia, kuten myös oikein kir-
joitettuja valtakirjoja. Muser-
tavalla äänten enemmistöllä 
1.219 vastaan 182 annettiin 
koulun perustamisen jälleen 
raueta.

Koulu
perustettiin
senaatin käskystä
Seuraava vaihe oli sitten, et-
tä Kuopion läänin kuvernööri 

määräsi 1.000 markan sakon 
uhalla koulun perustettavaksi 
1891, koska kansakoulukassa 
oli jo karttunut 16.000 mark-
kaan. Tästäkin kuvernöörin 
päätöksestä koulun vastusta-
jat valittivat senaattiin. Myös 
koulun kannattajat jättivät kir-
jallisen vastavalituksen. Se-
naatti vahvisti kuvernöörin 
päätöksen, mihin kuntako-
kous sitten 19.4.1892 tyytyi 
ja suostui aloittamaan kou-
lun saman vuoden syksynä, 
viimeisenä kuntana laajassa 

Kuopion läänissä.
Näin oli saatu päätökseen 

pitkällinen riita ensimmäi-
sen kansakoulun perustami-
sesta, riita, joka oli herättänyt 
huomiota muuallakin, vaikka 
Rääkkylä ei liene ollut ainoa 
kunta jossa ensimmäisen kou-
lun perustamisesta riideltiin.

Herää kysymys, mistä sit-
ten johtui tällainen ankara 
vastarinta kansakoulua koh-
taan. Maisteri, maanviljelijä 
Eero Kankaanrinta laatimas-
saan muistiossa Rääkkylän 
kuntakokousten toiminnas-
ta vv. 1874–1918 kirjoittaa 
seuraavaa: ”Varmaan siihen 
oli useitakin syitä. Edelliset 
vuodet olivat olleet katovuo-
sia. Hätäapurahastoon oli täy-
tynyt turvautua ja sen johdos-
ta oli seurannut ylimääräinen 
veronkanto. Samasta syystä 
oli kansakoulurahaston va-
rat otettu pankista ja lainat-
tu maanviljelijöille. Pelättiin-
kö, jos kansakoulu peruste-
taan ja varoja tarvitaan, syn-
tyy maanviljelijöille suuria 
vaikeuksia lainojen maksa-
misessa kunnalle. Yhtenä syy-
nä lienee ollut pelko, että kan-
sakoulun käyneet vieroksuvat 
työntekoa, asia, josta kuultiin 
mainintoja kunta-kokouksis-
sa. Voitaisiinko ajatella, jotta 
kun kansakoulun vastustajien 
joukossa oli myös suurimpi-
en talojen isäntiä, jotka tähän 
asti olivat tottuneet kokouk-
sissa itse päättämään asioista 
ja nyt korkeammalta tahol-
ta tuli asiassa määräyksiä, se 
herätti jonkunlaista vastarin-
taa. Ja kentiespä paikallisen 
virkamiehistön esiintyminen 
koulukysymyksessä ei aina 
ollut kyllin harkittua, vaan lii-
an pontevaa.”

Kunnallishallinnon alku-
aikoina näyttää Rääkkylässä 
esiintyneen koulun perustami-
sen lisäksi vastustusta yleensä 
kaikkiin kunnallishallinnon 
tuomiin uudistuksiin. Rääk-
kylä ei pitänyt myöskään kii-
rettä vuoden 1865 kunnallis-
asetuksen toimeenpanossa. 
Läänin kuvernöörihän mää-
räsi päätöksellään Rääkky-
län kunnallishallinnon valitta-
vaksi ennen kesäkuun loppua 

1873. Vastustajina ovat esiin-
tyneet juuri ne ihmiset, joitten 
hyväksi uudistukset olivat tar-
koitetut. Ensimmäisen kou-
lun perustamista vastustim-
me niin paljon, että saimme 
toimenpiteillämme nimem-
me kansakoululaitoksen ja 
kunnallishallinnon historian 
lehdille. Aavarannan emäntä 
Aune Hirvonen, kirjoittajana 
käytti nimeä Aune Aavaranta, 
sai aiheen kuntamme kansa-
koulun perustamisen vaike-
uksista kirjoittaa näytelmän, 
jonka nimenä on ”Senaatin 
käskystä”. Rasivaaran Nuo-
risoseuran näyttelijäryhmä 
esitti näytelmän kunnallis-
hallinnon 100-vuotisjuhlas-
sa 1974. Parhaat kohtaukset 
näytelmässä ovat 20.11.1889 
kuntakokouksesta, joka näyt-
tää menneen täydelliseksi hu-
linaksi.

Viisitoista
koulupiiriä
Kansakoulu aloitti toimintan-
sa syksyllä 1892, kun opet-
tajaksi saatiin Korhonen ni-
minen tehtäväänsä valmistu-
nut opettaja. Koulutalona oli 
kunnan aikaisemmin käräjä-
taloksi ja kuntakokousten pi-
topaikaksi rakennettu talo kir-
konkylässä. Tällä paikalla kir-
konkylän koulu oli sitten 70 
vuotta, aina uuden kansa-kan-
salaiskoulun valmistumiseen 
saakka. Kaksikerroksista kou-
lurakennusta kutsuttiin ”Baa-
peliksi”. Rakennus purettiin 
vasta liikuntahallin rakennus-
työhön ryhdyttäessä.

Jos ensimmäisen koulun 
perustaminen olikin vaike-
aa, niin jatkossa koululaitok-
sen kehittämisessä on men-
nyt monin verroin paremmin. 
Kun ensimmäinen koulu kun-
taan saatiin perustetuksi, ol-
tiin Rääkkylässä valmiita pe-
rustamaan uusia kouluja var-
sin nopeassa tahdissa. Syn-
tyi kilpailua eri kyläkuntien 
kesken koulujen perustami-
sesta.

Vuonna 1896 koulupiirejä 
oli jo neljä, nimittäin kirkon-
kylä, Rasivaara, Nieminen ja 
Oravisalo ja 1900 kymme-

nen, joskin kaikissa piireis-
sä ei tuolloin vielä ole ollut 
omaa koulurakennusta. Kun-
takokousten ajan päättyessä ja 
kunnallislain tullessa voimaan 
1917 koulurakennuksia kun-
taan oli pystytty rakentamaan 
yhdeksään koulupiiriin.

Enimmillään koulupiirejä 
Rääkkylässä on ollut viisitois-
ta ja näissä oppilaita alun tois-
ta tuhatta. Jos tarkastellaan 
meidän aikamme Rääkkylän 
koululaitoksen kehitystä, on 
todettava, että 1950 lukua 
voidaan kuvata koululaitok-
sen ulkoisten puitteiden ke-
hittämisen kaudeksi. Tuolloin 
puolet kouluista rakennettiin 
uudelleen tai peruskorjattiin. 
Varsinainen koulutoimen si-
säinen kehittäminen keskittyi 
1960 luvulle ja 1970 luvun al-
kuvuosiin. Kuntaamme perus-
tettiin ensimmäisenä Pohjois-
Karjalassa 2-vuotinen kansa-
laiskoulu, jonka teki mahdol-
liseksi uusien koulurakennus-
ten rakentaminen 1960-luvun 
alussa kirkonkylään.

 Merkittävä kehitys Rääk-
kylän koululaitoksessa on 
1953 tapahtunut yksityisen 
oppikoulun saaminen paik-
kakunnalle. Aluksihan kun-
taan puuhattiin kunnallista 
keskikoulua, mutta kun si-
tä ei saatu, perustettiin oppi-
kouluyhdistys ylläpitämään 
yksityistä oppikoulua. Koulu 
otettiin 1966 kunnan hoitoon 
ja 1968 koulu saatiin muute-
tuksi kunnalliseksi keskikou-
luksi. Koululle rakennettiin 
kansakoulun yhteyteen oma 
uusi koulurakennus. Nämä 
toimenpiteet aloittivat kehi-
tyssarjan, joka johti Rääkky-
län siirtymisen peruskouluun 
vuonna 1973, ensimmäisenä 
kuntana Pohjois-Karjalassa ja 
ensimmäisten joukossa koko 
maassa.

Ilkka Simanainen
syyskuussa 2012
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u toimi tässä rakennuksessa. Kuva: Rääkkylän kunnan kuva-arkisto.

Haluan tuoda julki petty-
mykseni Kiteen evl.seura-
kunnan kirkkoneuvoston ja 
vs.kirkkoherran päätökseen 
sivuuttaa Kesälahden kirkko-
kuoron tahdon koskien kuo-
ron väliaikaista johtajuutta. 

 Kirkkokuoro valitsi syys-
kokouksessaan yksimielisesti 
Samuli Niileksen kuoronjoh-
tajaksi siihen saakka, kunnes 
kanttorin virka saadaan Ke-
sälahdella täytettyä. Samuli 
lupautui omasta puolestaan 
kevätkaudeksi meitä johta-
maan, vaikka onkin Risti-

järvellä töissä, sillä hän käy 
myös Rääkkylässä kuoroa 
johtamassa (toimituspalkki-
ota vastaan).

Niinpä jatkoimme tammi-
kuussa harjoituksia ja suun-
nitelmat keväällekin on jo 
pitkälle tehtynä. Sitten kävi-
kin ilmi ettei Samulille aio-
ta maksaa palkkiota vaan 
vs.kirkkoherralla oli muita 
suunnitelmia kuoron varal-
le. Meiltä mitään kysymättä 
oli hän järjestellyt kuoronjoh-
to asiaa! Tästä tietenkin me 
kuorolaiset suivaannuimme ja 

päätimme yksimielisesti laatia 
jälleen kerran kirjeen neuvos-
tolle, jossa esitimme tahtom-
me kuoronjohtajuudesta.

Perustelimme tätä sillä että 
tilanne on sama kuin syksyllä 
2013, jolloin neuvosto hyväk-
syi Niileksen kuoronjohtajak-
semme vuoden 2013 loppuun 
asti kunnes vakinainen kant-
tori saataisiin palkattua. (Täl-
löin kuoron mielipide otettiin 
vielä huomioon.) Lisäksi oli-
si aivan hassua vaihtaa kuo-
ronjohtajaa tässä vaiheessa 
kautta, kun harjoitukset on jo 

aloitettu ja suunnitelmat lähes 
koko kevääksi tehty ja kant-
torin viran täyttyminen voi 
tapahtua piankin,  jolloin oli-
si todella hassua opetella uu-
det ”tavat” tähän väliin toisen 
väliaikaisen johtajan kanssa, 
olkoonkin kyseessä varmasti 
taitava ja mukava ihminen. 
Siitä ei ole kyse enkä halua 
kyseisen ihmisen mieltään pa-
hoittavan. 

 Haluaisin kuulla neuvos-
ton ja Ilmo Kurkolan syyt 
miksi ette voineet ottaa mei-
dän toivetta huomioon teh-

dessänne päätöstä Kesälah-
den kuoronjohtajasta? Entä 
aikooko neuvosto myöntää 
Samuli Niilekselle toimenpi-
depalkkiot jo tehdyistä töistä 
vai ei? Kuorohan ei olisi toi-
minut ilman Samulin panosta 
vuodenvaihteen jälkeen, sil-
lä kielteinen päätös meidän 
kannaltamme tehtiin vasta 
tiistaina 28.1.2014 eikä vie-
lä ainakaan kukaan ole ollut 
yhteydessä kuoroomme asi-
an tiimoilta ja tulevaisuudes-
ta kertoen.

SANNA PALVIAINEN
kirkkokuoronjäsen
Kuoron varapuheenjohtaja

Miksei Kesälahden
kirkkokuoron tahtoa kunnioitettu?

Kiteen seurakunnan kirkko-
neuvosto päätti kokoukses-
saan 15.10.2013, että Samuli 
Niiles voi harjoituttaa Kesä-
lahden kirkkokuoroa vuoden 
2013 joulukuun loppuun asti 
palkkiotoimisesti. Tarkoituk-
sena oli, että katsotaan uu-

destaan vuoden 2014 alussa, 
mikä on tilanne ja sen mu-
kaan tehdään jatkosta päätök-
siä. Tällä hetkellä Kesälah-
den kanttorinvirka on laitettu 
haettavaksi. Odotamme, että 
saamme mahdollisimman pi-
an täyttää sen. Sitä ennen on 

sovittu, että Veijo Komulai-
nen hoitaa kanttorin tehtävät 
viikonloppujen osalta yhteis-
työssä Kiteen virassa olevan 
kanttorin kanssa. Mitä tulee 
kuoron harjoittamiseen, niin 
tässä vaiheessa Kiteen viras-
sa oleva kanttori on tarjou-

tunut hoitamaan tämän teh-
tävän. Näin ollen kirkkoval-
tuusto ei katsonut enää mah-
dolliseksi maksaa korvauk-
sia Samuli Niilekselle tästä 
tehtävästä.

Tietoa asiasta on tammi-
kuun aikana lähetetty Samuli 

Niilekselle sähköpostitse. Ja 
myös kuoronpuheenjohtaja 
on saanut asiasta tiedon use-
ampaan otteeseen.

Ystävällisin terveisin
ILMO KURKOLA
Kiteen vs kirkkoherra

Vastinetta Sanna Palviaiselle

EXTRA LUKIJAN PORINAT
järjestettiin uudenvuodenyön 
tanssit. Tanssien vuoksi kil-
pailun lähtöpaikka siirrettiin 
Huvikeskukselle ja juoksurata 
kiersi Sepänniemessä.

Kylmä ei 
kangistanut
Yöjuoksut järjestettiin vä-
hintään yhdeksänä perättäi-
senä vuotena. Jorma Reposen 
lehtileikekansion viimeinen 
kisan lehtileike on vuodel-
ta 1985, jolloin kisan voitti 
ToU:n Esa Pulkkinen.

– Useampana vuotena taisi 
olla kunnolla pakkasta, mutta 
kertaakaan ei tarvinnut kisaa 
peruuttaa, muistaa Reponen.

Palkintoja kisaan saatiin 
kerättyä paikallisista liikkeis-
tä. Tavarapalkinnoissa oli va-
tupassia ja toppatakkia. Yksi 
hauska muisto Reposelle on 
jäänyt mieleen palkintojen 
keruusta:

– Apteekkari Anttila tarjot-
teli ensin palkinnoksi kumita-
varaa ja lohkaisi, että kyllähän 
niitä yöjuoksuilla tarvitaan. 
Lopulta hän taisi päätyä an-
tamaan kempparitavaraa nais-
tensarjalaisille.

Vaikka talvipakkaset ei ki-
saajia kangistanut, kisojen jär-
jestäminen hyytyi aktiivisten 
toimijoiden vähenemiseen.

Riitta Hakulinen


