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Niiralassa
epäilty törkeä
rattijuopumustapaus
Virolaisen 48-vuotiaan mieshenkilön epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen tiistaina. Mieshenkilö
saapui Niiralan kansainväliselle rajatarkastusasemalle
aamuyöllä klo 03.30 aikaan
kuljettaen henkilöautoa. Henkilö oli menossa Suomesta
Venäjälle.
Kuljettaja puhallutettiin
rajavartiomiehen toimesta
rajatarkastuksen yhteydes-

sä. Puhalluskokeen tuloksen
perusteella henkilö määrättiin tarkkuusalkometrikokeeseen. Tarkkuusalkometrikoe
antoi tulokseksi 0,68 milligrammaa alkoholia litrassa
uloshengitysilmaa. Törkeän rattijuopumuksen raja on
0,53 mg/l.
Henkilö määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. PohjoisKarjalan rajavartiosto suorittaa tapauksen esitutkinnan.

HYVÄ KUNTO
– TYÖSSÄ JAKSAMINEN
SEMINAARI

KITEE

da muutosta.
● HOPEATÄHTIELOKUVAT kevät 2012 keskiviikkoisin Kino-Hovissa klo
13.00. Ensimmäisenä
nähdään ke 1.2. PIIAT.
Ks yllä.
● VEDETÄÄN NENÄSTÄ
-koko perheen taikashow
Jokeri Pokeri Box Kiteesali la 11.2. klo 15.00.

KESÄLAHTI

● KIRJAKAHVILA torstaisin Sovintoalassa klo 17–
20. SOVINTOLA-ILTA to
26.1. klo 18.00 Sovintola-yhdistyksen jäsenille
ja muillekin Sovintolan
toiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille
tai Sovintolan toimintaan
mukaan halajaville.

RÄÄKKYLÄ

● SINISTÄ JA VALKOIS-

KORSUORKESTERIN
VIIHDEKONSERTTI

Kiteesali, Koulutie 3, Kitee
pe 3.2.2012 klo 18–20
Hyvän kunnon merkitys työssä jaksamiseen/
Pia Pekonen
Urheilijan polku, valmentajan näkökulma/
Janne Hyyppä/Ilkka Jarva
Seminaarimaksu 10 /hlö (sis. kahvi ja pulla)

KULTTUURI-IKKUNA
● Kevään MATINEAELOKUVAT alkavat Kino-Hovissa su 29.1.klo 15.00.
Tate Taylorin ohjaama
PIIAT perustuu Kathryn
Stockettin samannimiseen menestysromaaniin. Pääosissa nähdään
Emma Stone - Skeeter,
Oscar-ehdokas Viola Davis - Aibileen ja Octavia
Spencer - Minny – kolme
hyvin erilaista ja ainutlaatuista naista 60-luvun
Missisipistä, joiden yllättävä ystävyys saa alkunsa salaisesta kirjaprojektista, joka rikkoo kaikkia
yhteiskunnan normeja ja
osoittautuu jopa vaaralliseksi. Koskettava, huumorilla ja toivolla höystetty ”Piiat” on ajaton ja
universaali tarina rohkeudesta ylittää rajoja ja luo-

Lauantai 28.1.2012

TA - Vesa Sallisen valokuvanäyttely Rääkkylän
kirjastossa 10.2. saakka.

TOHMAJÄRVI

● RINKILÄNMÄELLÄ
KEPPIHEVOSTELLAAN
11. – 12.2. Tarkoitettu kaikille Keski-Karjalan alaasteikäisille. llmoittautumista jatkettu 6.2.2012
saakka! ilmoittautumiset
050 305 9029/sari.rinkinen@pp.inet.ﬁ.
● ”AUTOKUUMETTA TOHMAJÄRVELLÄ
1920–30 -LUVUILLA”
näyttelyssä esitellään kuvin ja sanoin autoilevia
tohmajärveläisiä autoineen ennen sotia. avoinna kirjastolla 31.1. saakka. Näyttelyn ovat koonneet Kyösti Jaatinen ja
Seppo Luukas.

Pohjois-Karjalan
Syöpäyhdistys ry
Kiteen osaston

VUOSIKOKOUS
tiistaina 7.2.2012 klo 15.30
Peltolan Turinatuvalla, Kellonsoittajantie 10, Kitee.
Käsitellään toimintaohjeen kohdassa 8 määrätyt
asiat. Tervetuloa!

Haarajärven
Metsänkävijät ry:n

VUOSIKOKOUS
ke 8.2.2012 klo 18.00 metsästysmajalla. Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Johtokunta

tiistaina 31.1.2012 klo 19.00
Kiteen VesPelissä.
Liput ovelta 25,- ja
ennakkoon 23,- Kiteen Musiikista, Olkontie 4.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Konsertin kesto n. 2 tuntia.
Väliajalla KAHVIBUFFETTI.
Kuljetus Rääkkylästä, kunnanvirasto klo 17.30,
myös matkalta mukaan.
Kuljetuksen järjestämisen takia VARAA PAIKKASI.
Lippu autosta 23,-. Kuljetus Rääkkylä–Kitee–Rääkkylä 10,-.
Lisätietoja p. 045 233 3264 tai 0500 558 519.
Järj. Taksi ja tilausajot O.Vänskä
www.tilausajovanska.ﬁ

Tanssit
• Tilaukset
• Osoitteenmuutokset
• Rivi-ilmoitukset

kotikarjala.ﬁ

Puhoksen Seurojentalolla, Huvikuja 7, Puhos,
sunnuntaina 5.2.2012 klo 13.00.

Musiikista vastaa MARKKU LEINONEN.
Liput 10 €, sis. kahvin ja kahvileivän.
TERVETULOA TANSSIMAAN! Järj. Kiteen Eläkkeensaajat ry

Simanainen muistelee

Taistelu
kirkonkylän paikasta II
Kun tutustuin 1950-luvun
kunnanvaltuuston pöytäkirjoihin, totesin, että kunnallishallinto oli tuolloin kovin
riitaista. Lähes jokaisesta vähänkin tärkeämmästä asiasta
äänestettiin.
Vuodet 1958-1960 olivat
erittäin vaikeita. Siksipä valtuuston puheenjohtaja, Säästöpankin johtaja, Tapio Soininen kiinnitti vuoden 1960
ensimmäistä kokousta avatessaan asiaan erityistä huomiota.
Hän toivoi, että kunnanhallinnossa ja erityisesti valtuustossa nähtäisiin kunnan
kokonaisuus ja yhteinen etu
ja saataisiin suurempi yksimielisyys kunnan tulevalle
kehitystyölle.
Sakari Vaaranrinta, Armas
Paakkunainen ja Veikko Mikkonen valittivat kansalaiskoulun sijoittamispäätöksestä. Valitus tuli aikanaan hylätyksi lääninoikeudessa. Kansalaiskoulun toimitilat tulivat
rakennettavaksi kirkonkylälle
kirkonkylän koulurakennuksen yhteyteen.

Vääntö
jatkuu
Pysyvää lääkäriä ei saatu. Oli
ryhdyttävä toimiin parempien

toimitilojen saamiseksi. Kokouksessaan 26. maaliskuuta 1959 valtuusto päätti ottaa kolmen miljoonan markan lainan uuden lääkärintalon rakentamista tai entisen
kunnostamista varten.
Samassa kokouksessa valittiin toimikunta tutkimaan
kunnanlääkärintalon asiaa ja
antamaan lausuntonsa rakennetaanko uusi vai peruskorjataanko entistä. Toimikunta
pyysi lausunnot Lääkäriliitolta ja lääninlääkäriltä ja teetti
kustannusarvioita molemmista vaihtoehdoista.
Toimikunta päätyi lopputulokseen, että on parempi rakentaa uusi kuin lähteä korjaamaan vanhaa lääkärintaloa, vaikka kustannukset olisivatkin pienemmät. Kunnanhallitus esittikin toimikunnan
esityksen mukaisesti valtuustolle uuden lääkärintalon rakentamista ja sijoittamista
kirkolle vanhainkodin läheisyyteen.
Valtuusto käsitteli asiaa
kokouksessaan 16. kesäkuuta 1959. Viiden eri äänestyksen jälkeen, äänin 15-7, yksi tyhjä, valtuusto päätti, että uusi lääkärintalo rakennetaan kirkolle kunnalliskodin
läheisyyteen kolmen vuoden
kuluessa.

Asian piti olla nyt lääkärintalonkin rakentamisen osalta
selvä, mutta eipä ollutkaan.
Valtuusto vaihtui vuoden
1960 alusta. Valtuutettu Lauri
Pitkänen ja 13 muuta henkilöä ”manneralueelta” esittivät valtuustolle osoittamassaan kirjelmässä, että valtuusto aikaisemmat päätöksensä
lääkärintalon rakentamisesta
kumoten päättäisi rakentaa
talon Rasivaaraan.
Esitystä käsiteltiin valtuuston kokouksessa 20. helmikuuta 1960. Kunnanhallitus
esitti, että kun lääkärintalon
rakentamisesta on päätetty ja
päätös on saanut lainvoiman,
asiaa ei oteta käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksen päätös
syntyi äänestyksen jälkeen.
Valtuuston kokouksessa
kuitenkin esitettiin, että asia
käsitellään. Lisäksi kokouksessa esitettiin, että kuntaan
rakennettaisiin kaksi lääkärintaloa, toinen kirkolle ja toinen Rasivaaraan ja asia siirrettäisiin kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Äänestysten tuloksena asia siirrettiin
kunnanhallituksen uudelleen
valmisteltavaksi.

Rauha palaa
Seuraavan kerran asia tuli

Tehtävä nro 195, keskivaikea

valtuuston käsiteltäväksi 13.
toukokuuta 1960. Kunnanhallitus esittikin nyt valtuustolle, että Rasivaaraan rakennettaisiin Päivärinteen tilalle
terveystalo ja sen yhteyteen
hammaslääkärin vastaanottotilat ja asunto.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
esityksen. Rauha palasi, kun
rasivaaralaiset saivat taistelunsa tuloksena terveystalon
ja hammaslääkärin. Kuntakeskuksen kehittäminen kirkolle sai jatkua.
Minun tullessa Rääkkylään
keväällä 1963 kunnanlääkärintalo kirkolle oli valmistunut ja hammaslääkärintalo
Rasivaaraan valmistumassa.
Kirkonkylän uusi koulurakennus oli vielä rakenteilla.
Rakennustyö oli viivästynyt kuopiolaisen rakennusliike Rakennus-Pekan tehtyä
konkurssin.
Rakennus valmistui kunnan omana työnä. Kuntaan
saatiin vakinainen kunnanlääkäri ja hammaslääkäri. Kirkonkylän lapset saivat uuden koulun ja kansalaiskoulun toiminta voi siirtyä useista tilapäisistä tiloista uusiin
opetustiloihin.
Ilkka Simanainen

Sudoku-tehtävän
194 ratkaisu
Tehtävä
nro 194:n
ratkaisu.

Tehtävä numero 195.

Täytä ristikko siten, että
jokaisella pysty- ja vaakarivillä ( ja paksuilla
viivoilla rajatuissa 3 x 3
laatikoissa) on jokainen
luku yhdestä yhdeksään.
Kerran ja vain kerran!
Apua Sudokun ratkaisuun osoitteessa:
www.sudoku.org.uk
Täytä ristikko siten, että jokaisella pysty- ja vaakarivillä (ja paksuilla viivoilla rajatussa 3x3 laatikoissa)
on jokainen luku yhdestä yhdeksään.
Kerran ja vain kerran!
Apua Sudokun ratkaisuun osoitteessa
www.sudoku.org.uk
Ratkaisu ensi lauantain Koti-Karjalassa.
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