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130-vuotisjuhlaa Rääkky-
lässä suunniteltaessa ja vie-
tettäessä kunnanhallinnossa 
eletään monien kriisien kes-
kellä. Kunnan talous on vai-
keuksissa. Rahoitusvalmius 
on olematon. Välttämättömi-
en menojen kattamiseksi on 
ryhdyttävä myymään kunnan 
omaisuutta. Rääkkylä on su-
keltamassa syvälle. Näin tote-
aa kunnanjohtaja juhlavuotta 
seuraavan vuoden talousarvi-
ota ja viiden seuraavan vuo-
den taloussuunnitelmaa esi-
tellessään.

 Johtavia luottamusmiehiä 
jättää tehtävänsä. Keskeisiä 
virkamiehiä eroaa tehtävis-
tään. Kunnanjohtaja pyytää 
juhlavuoden alussa eroa tehtä-
vistään. Uudeksi kunnanjoh-
tajaksi valitaan Markku Lap-
palainen. Kunnallishallinto 
on aktiivista, mutta riitaista. 
Rääkkylän keskeisillä yrityk-
sillä on taloudellisia vaikeuk-
sia. Erityistilintarkastuksia ja 
selvityksiä kunnan heikenty-
neestä taloustilanteesta vaa-
ditaan.

Kansanmusiikkiyhdistyk-
sen taloudellisista vaikeuk-
sista johtuen Rääkkylän kun-
takuvalle tärkeän Kihaus-fes-
tivaalin järjestäminen tuottaa 
vaikeuksia. Puheenvuoroja 
kuntaliitosneuvotteluista jo 
käytetään. Kiteen kaupungin-
hallitus kutsuu alueen kun-
nat kuntaliitosneuvotteluun. 
Rääkkylä katsoo, ettei se ai-
ka ole vielä.

Paikallislehti Koti-Karja-
la otsikoikin Rääkkylän kun-
nan vuosijuhlaa kertoneessa 
numerossaan” Rääkkylässä 
unohdettiin rahahuolet, jaet-
tiin mitalit ja viirit, syötiin 
kermakakkua ja kuunneltiin 
musiikkia ja juhlapuheita”.

Juhla alkoi kahvitarjoilul-
la koulukeskuksen ruokasa-
lissa kello 11. Sisääntulomu-
siikkia esitti kansanmusiik-
kiyhtye Ruuhi. Kahveilta 
juhlayleisö siirtyi koulukes-
kuksen liikuntasaliin. Juhlan 
avasi puheellaan kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Harri 

Laasonen.
Juhlapuheen pitää Kun-

taliiton hallituksen puheen-
johtaja kansanedustaja Pek-
ka Nousiainen. Puheessaan 
hän korosti valtion ja kunti-
en välisen kustannustenjaon 
tarkistamisen tärkeyttä. Kun-
tien valtionosuustarkistuksen 
2006 tavoitteena tulee olla se, 
että kunnalliset peruspalve-
lut turvataan jatkossakin koko 
maassa kohtuullisella vero- 
ja maksurasituksella. Kuntien 
rahoituspohjasta ja toiminta-
kyvystä on huolehdittava.

Kuntatalouden kannalta 
merkittävintä on miten val-
tion ja kuntien välinen kustan-
nustenjaon tarkistus tapahtuu. 
Kuntaliitto vaatii, että verotu-
lotasauksen epäkohdat kor-
jataan. Nousiaisen mukaan 
valtion toimista huolimatta 
kuntien talous pysyy kireä-
nä koko vaalikauden. Kunti-
en haasteina ovat kansalais-
ten ikääntyminen, sosiaalinen 
eriytyminen, kuntatalous sekä 
kansainvälinen kilpailu. Tämä 
vaatii päättäjiltä kuntien toi-
mintatapojen ja palveluraken-
teiden uudistamista ja palve-
lutragedian luomista kuntiin.

– Mitään yhtä uutta raken-
netta ei kannata luoda, vaan 
antaa kuntien vapaasti hakeu-

tua parhaaseen tapaan tuot-
taa palvelut kuntapareittain, 
seutukunnittain, eri kuntien 
kesken hallintorajat jousta-
vasti ylittäen. Kuntajaotusta 
on kehitetty, kuntaliitoksiin 
on kannustettu yhdistymisa-
vustuksilla. Etuja ja hyötyjä 
voidaan saavuttaa nopeam-
min ja tehokkaammin kuntien 
välisellä yhteistyöllä. – Kun-
taliitokset voivat tapahtua 
vain vapaaehtoisesti, muis-
tutti Nousiainen.

Pohjois-Karjalan liiton on-
nittelut, Pohjois-Karjalan vaa-
kunan ja maakuntalipun 130 
vuotiaalle Rääkkylälle toi 
maakuntajohtaja Pentti Hyt-
tinen. Puheessaan hän iloit-
si mm. siitä, että maakunnan 
erään keskeisen kulttuurita-
pahtuman Kihaus-festivaalin 
ongelmat ovat väistymässä. 
Maakuntajohtaja Hyttinen 
tarkasteli puheenvuorossaan 
paitsi Rääkkylän kunnan ke-
hitystä myös koko maakun-
taa. – Teolliset työpaikat Poh-
jois-Karjalassa ovat lisäänty-
neet, hän iloitsi.

– Nousua on ollut nyt Rääk-
kylässäkin. Uhkakuvia koko 
maakunnassa ovat muuttotap-
pio ja työttömyys.

Kunnanjohtaja Markku 
Lappalainen esitti lyhyen 

historiikin Rääkkylän kun-
nan synnystä ja toiminnas-
ta. Historiikki paljasti kun-
nan perusluonteen, ns. ”rus-
tokorvaisuuden”. Kaikki en-
simmäisestä kuntakokoukses-
ta kouluun ja vaivaustaloon 
asti on saatu aikaiseksi vasta 
kuvernöörin tai senaatin sa-
konuhkan tai määräyksen jäl-
keen. Myöhemmin Rääkkylä 
on ollut kuntaa kehitettäessä 
monissa asioissa esimerkilli-
nen ja edelläkävijä.

Ansiomerkkejä 
jaetaan pitkään 
kuntaa palvelleille
 
Rääkkylän kunta muisti pit-
kän päivätyön tehneitä työn-
tekijöitään ja luottamushen-
kilöitään ansiomitaleilla. 40 
vuoden palveluksesta palkit-
tiin keittäjä Eeva Luukkainen. 
Hän on ollut Rääkkylän kun-
nan palveluksessa yli 40 vuot-
ta. Hän tuli kuntaan työhön 
vuonna 1963.

Yli 30 vuoden palvelukses-
ta palkittiin seuraavat henki-
löt: keittäjä Annikki Harinen, 
luokanopettaja Pertti Häkki-
nen, keittäjä Seija Leskinen, 
lehtori Orvokki Luukkainen, 
kanslisti Salme Soininen, ko-

dinhoitaja Pirkko Suomalai-
nen, kodinhoitaja Marjatta 
Tolvanen.

Yli 20 vuoden palvelukses-
ta ansiomerkin saivat: lehtori 
Aimo Autio, kiinteistönhoi-
taja Heimo Hirvonen, kodin-
hoitaja Hilkka Hirvonen, per-
hepäivähoitaja Marja Hirvo-
nen, perhepäivähoitaja Pirk-
ko Holopainen, erityisopettaja 
Tuula Häkkinen, toimistovir-
kailija Erkki Härkönen, lait-
osapulainen Vuokko Ikonen, 
laitosapulainen Kirsti Karvi-
nen, piirtäjä Kari Kinnunen, 
toimitilahoitaja Mirja Kin-
nunen, lehtori Matti Kontiai-
nen, järjestelyapulainen Toivo 
Koponen, lastentarhan opet-
taja Jukka Korhonen, toimi-
tilahuoltaja Sylvi Kuittinen, 
keittäjä Marjatta Kähkönen, 
kanslisti Aune Laakkonen, 
lehtori Marita Lehtinen, kir-
jastotoimenjohtaja Merja Les-
kinen, koulunkäyntiavustaja 
Eeva Lievonen, toimitilahoi-
taja Kirsti Mehtonen, perus-
hoitaja Paula Mikkonen, keit-
täjä Saila Multanen, toimis-
tosihteeri Seppo Multanen, 
laitosapulainen Tuula Mölsä, 
emäntä Raija Niiranen, kiin-
teistönhoitaja Ossi Niiranen, 
sekatyömies Jouni Nuutinen, 
kiinteistönhoitaja Seppo Oi-

nonen, perushoitaja Sinikka 
Pakarinen, sosiaalityöntekijä 
Hilkka Peuhkurinen, perhe-
päivähoitaja Riitta Päivinen, 
toimistovirkailija Irma Rau-
tiainen, Pirjo Shemeikka, toi-
mitilahuoltaja Tuula Tiainen 
koti- ja laitoshoitaja Hannu 
Tiittanen, kodinhoitaja Riitta 
Vaittinen, päivähoitaja Laila 
Vänskä ja kirjastovirkailija 
Leena Väyrynen.

Yli 20 vuotta Rääkkylän 
kunnan luottamushenkilöinä 
toimineita muistettiin kun-
niamerkein. Kunniamerkin 
saivat: Reino Harinen, Osmo 
Hirvonen, Kauko Kaasinen, 
Vilho Koskelo, Arvo Kurki, 
Niilo Kuusela, Unto Lievo-
nen, Raili Makkonen, Toimi 
Pakarinen ja Asser Pietari-
nen.

Juhlassa muistettiin myös 
kuntalaisia, jotka ovat tehneet 
vapaaehtoistyötä vuosikym-
menet kunnassa eri järjestöis-

  .ässämäleonieknile ätöyt aj äs
Kunnan pöytästandaarin sai-
vat: Raili ja Aulis Mononen 
sekä Eeva Hirvonen nuoriso-
työn hyväksi tehdystä työs-
tä; Pirkko ja Kauko Kaasi-
nen, Tellervo ja Esa Halonen 
sekä Tuula ja Osmo Mölsä 
kulttuuri- ja urheilutyön hy-
väksi tehdystä työstä; Niina 
Pykäläinen, Lyyli Ilvonen ja 
Helmi Turunen sosiaalityön 
hyväksi tehdystä työstä sekä 
Heljä ja Esko Mononen elin-
keinoelämän hyväksi tehdys-
tä työstä. 

Kunnan ensimmäistä kun-
nanjohtajaa Ilkka Simanais-
ta ja Salme Simanaista muis-
tettiin kauniilla kukkasilla. 
Muistettujen puolesta ison 
kiitoksen oli riimitellyt ja esit-
ti Marjatta Tolvanen.

Vuosijuhlan musiikista 
vastasivat kansanmusiikki-
yhtyeet Rämpsäkät ja Ruu-
hi. Pertti Häkkisen johtama 
Kirkonkylän koulun oppilas-
kuoro lauloi. Tilaisuus päättyi 
Karjalaisten lauluun.

Ilkka Simanainen
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Valtuuston ja hallituksen 

pöytäkirjat
Kunnan ja oman arkiston 

asiakirjat
Sanomalehdet: Karjalai-

nen, Karjalan Maa,
Kotiseutu-uutiset, Koti-

Karjala

Kunnallishallinnon vuosijuhlien viettoa Rääkkylässä, osa 3

Pitkästä palveluksesta Rääkkylän kunnassa tuli rintaan ansiomitali.

� Rääkkylässä on jär-
jestetty kolmet kunnal-
lishallinnon vuosijuhlat. 
Maalaiskuntien Liiton 
suosituksesta järjestet-
tiin vuonna 1965 maalais-
kuntien kunnallishallin-
non syntymisen 100-vuo-
tisjuhlat, niin kuin var-
maan muissakin suomen 
maalaiskunnissa.  Vuonna 
1974 järjestettiin Rääk-
kylän kunnanhallinnon 
syntymisen 100-vuotis-
juhla ja vuonna 2004 juh-
littiin 130 vuotta täyttä-
vää kuntaamme.

Rääkkylän kunnan 
130-vuotisjuhla 12.12.2004


