
Koti-Karjala

Alkuviikosta Kiteen ortodok-
sisella kirkolla valmistettiin 
virpomavitsoja huomista pal-
musunnuntaita sekä pääsiäis-
kirkon koristelua varten.

Virvonta eli virpominen 
on alkuaan itäsuomalainen, 
ortodoksiseen kristinuskoon 
liittyvä perinne, jossa lapset 
käyvät koristelluin pajunok-
sin palmusunnuntaina toivot-
tamassa onnea ja terveyttä su-
kulaisille ja naapureille.

Palmusunnuntain virpomi-
sessa muistellaan Kristuksen 
Jerusalemiin ratsastamista, 
kansan - erityisesti lasten - 
tervehtiessä häntä palmunok-
sin ja riemuhuudoin.

Virpomisperinne on edel-
leen voimissaan Itä-Suomes-
sa. Ortodoksiseen uskontoon 
on kuulunut pajunoksien siu-
naaminen kirkossa lauantain 
jumalanpalveluksen yhtey-
dessä, jotta niillä voitiin vir-
poa läheisiä tulevana palmu-
sunnuntaina.

Ortodoksista perinnettä 
noudattaen virpomavitsojen 
siunaaminen toteutettiin Ki-
teellä perjantaina Kiteesalis-
sa, jossa isä Tuomas Järvelin 
siunasi sekä Arppen koulun 
1.-6.-luokkalaisten koristele-
mat että Pyhän Kolminaisuu-
den ja Pyhän Nektarios Egi-

nalaisen kirkossa tehdyt pa-
junoksat.

Virpominen on siunauksen 
tuomista taloon, mikä myös 
monissa virpomaloruissa nä-
kyy. Loruja ja niiden muun-
nelmia on lukuisia.

Virvon, varvon,
tuoreeks terveeks,
tulevaks vuodeks.
Isännälle ihramaha,
emännälle perä leviä.
Poika tuokoon miniän,
tytär hyvän sulhasen.
Siulle vitsa, miulle palkka.
Miulle muna kanasestais
maitotilkka lehmäsestäs,
vähän voita vakkasestas
kopeekka kukkarostas.
Luoja sinnuu siunatkoon.

Tuija Marienberg
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”Kuulepas Markku! Rääkkylä 
ei siirtynyt 1970- luvulle van-
hoin ajatuksin eikä siirry van-
hentunein ajatuksin 1980-lu-
vullekaan. Viimeiset 15 vuot-
ta Rääkkylässä on eletty ja 
toimittu kirkkain ja aina uu-
distuvin ajatuksin. Uskon, et-
tä näin tulee myös jatkumaan. 
Tuloksiakin on nähtävissä ja 
ne tunnustetaan.

Kirjoituksesi ”punainen 
lanka” on, että Rääkkylässä 
olisi unohdettu haja-asutus-
alueitten kehittäminen ja ke-
hitystyö olisi kohdistunut yk-
sinomaan taajaman ja teollis-
ten ammattien kehittämiseen. 
Mistä ihmeestä johtuu, että 
määrättyjen henkilöiden ta-
holta kiihtyvänä esitetään ja 
väitetään, ettei Rääkkylässä 
toimittaisi haja-asutusaluei-
den kehittämisen hyväksi.

Missä muussa kunnassa 
esim. kuluneen vuosikym-
menen aikana maaseutuelin-
keinojen kehittämiseksi, jon-
ka varaan haja-asutusaluei-
den toiminnat on perustetta-
va, on tehty niin paljon kuin 
Rääkkylässä? Meillä Rääk-
kylässä nämä toiminnat aloi-
tettiin jo 1960 luvun lopulla, 
monet kunnat vasta 10 vuot-
ta myöhemmin. Tuloksia-

kin on luettavissa ja ne tun-
nustetaan.

 En väitä, ettei Rääkkyläs-
sä haja-asutusalueiden kehit-
tämiseksi olisi vielä tehtävää, 
mutta pelkkien yleisarvoste-
lujen tilalle on vaadittava ar-
vostelijoilta ja konkreettisia ja 
toteuttamiskelpoisia esityksiä 
ja vaihtoehtoja mahdollisesti 
väärin tehdyille ratkaisuille. 
Toinen asia on sitten se, et-

tä valtiovallan toimenpiteet 
päättyvällä vuosikymmenel-
lä eivät ole olleet riittävän te-
hokkaita haja-asutusalueiden 
toimintojen säilyttämiseksi ja 
kehittämiseksi. On muistetta-
va, että kuntien mahdollisuu-
det tässä suhteessa ovat rajoi-
tetut, Rääkkylän taloudellinen 
asema huomioon ottaen eri-
tyisen rajoitetut.

Markku Lappalaisen ei oli-

si pitänyt lähteä tekemään ar-
vostelujaan Rääkkylän kunta-
suunnittelun tavoitteista pelk-
kien suppeiden lehtikirjoitus-
ten perusteella. Jos Markku 
olisi tutustunut Rääkkylän 
kuntasuunnitelman tavoittei-
siin, niin tuskinpa hän olisi 
esittänyt näin perusteetonta 
vuodatustaan.

Kunnanvaltuuston 4.1.1980 
yksimielisellä päätöksellään 
hyväksymä kuntasuunnitel-
man suunnitteluohjelma, jo-
ka sisältää kuntasuunnittelu-
tavoitteet vuosille 1981-1985, 
on kehityshenkinen ja ottaa 
tasapuolisesti huomioon taa-
jaman ja haja-asutusalueen 
kehittämispyrkimykset. Maa-
talouden ja sen sivuelinkeino-
jen kehittämiseen kiinnitetään 
edelleen suurta huomiota. Sa-
moin haja-asutusalueiden kai-
kinpuoliseen kehittämiseen, 
kuten tähänkin asti on tapah-
tunut.

Vinoutuneen väestökehi-
tyksen oikaiseminen ei ole 
ollut, eikä vastaisuudessa-
kaan ole mahdollista, yksis-
tään kunnan pääelinkeinon, 
maatilatalouden turvin. Mui-
den, lähinnä teollisten elinkei-
nojen, kehittäminen tulee olla 
kunnan keskeisintä elinkeino-
politiikkaa. Puuttumatta Mar-
kun kirjoituksessa esittämiin 
muihin asioihin totean vain, 
että moniin kirjoituksessa esi-

tettyihin kysymyksiin haetaan 
vastausta ja parannusta laadit-
tavassa kunnan ensimmäises-
sä kokonaisvaltaisessa kunta-
suunnitelmassa.

Mielestäni enempi keskus-
telu asiasta lukijan palstalla 
lehdissä ei ole tarpeellista, ei-
kä meidän Rääkkylän kunnal-
lismiesten tapoihin kuuluvaa. 
Keskustellaan asioista demo-
kraattisesti valituissa kuntam-
me hallintokunnissa, kyläko-
kouksissa ja muissa kunnan 
tiedotustilaisuuksissa.”

Markun kanssa yli 30 vuot-
ta sitten käydyn keskustelun 
ymmärtää nyt hyvin. Elettiin-
hän aikaa, jolloin eräät piirit 
Rääkkylässä eivät olisi salli-
neet puhua edes maaseutupo-
litiikasta, vaan olisi pitänyt 
puhua maatalouspolitiikasta. 
Laadin tuolloin kuntasuun-
nitelmaa varten Rääkkylän 
maaseutupolitiikan kehittä-
misohjelman. Tuottajajärjes-
tön eräät aktiivit jopa vaativat, 
että kehittämissuunnitelman 
nimen pitää olla maatalouspo-
litiikan kehittämisohjelma.

Eipä nuoren innokkaan po-
litiikan vaikuttajaksi pyrkivän 
kirjoitukset hukkaan menneet. 
Keskustanuori Markusta tuli 
aikanaan keskeinen vaikuttaja 
Pohjois-Karjalaan, Koti-Kar-
jalan päätoimittaja-toimitus-
johtaja, Rääkkylän valtuuston 
puheenjohtaja ja kunnanjoh-
taja, Pohjois-Karjalan keskus-
tapiirin puheenjohtaja, Poh-
jois-Karjalan sairaanhoitopii-
rin liittohallituksen puheen-
johtaja. Nykyisin hän johtaa 
Ilomantsin kuntaa. Markku 
ottakoon tämän muisteluni ys-
tävällismielisenä, positiivise-
na jopa kehuna vastaan.

Ilkka Simanainen
Joulukuu 2012

Simanainen muistelee

Nuori Markku Lappalainen arvosteli Rääkkylän 
kunnan kehittämistoimia 1980-luvulla Karjalan 
Maan palstoilla.

� Poliittiseksi vaikutta-
jaksi pyrkivä keskusta-
nuori Markku Lappalai-
nen kirjoitti vuonna 1980 
Karjalan Maan lukija-
palstalla kotikuntansa tu-
levia toimintoja käsittele-
vän kirjoituksen, otsikko-
na oli ”Rääkkylä vanhoin 
ajatuksin 1980-luvulle.
� Olin katsonut tarpeel-
liseksi vastata Markulle. 
Näinpä kirjoittelin.

Lappalaisen ja Simanaisen
sanailua 1980-luvun alussa

Kunnanjohtaja Ilkka Simanaisen mielestä Mark-
ku Lappalaisen olisi pitänyt perehtyä Rääkkylän 
kuntasuunnitelmaan.

Poliisi valvoi tehostetusti 
viikon ajan suojatiekäyt-
täytymistä koko maassa. 

Pohjois-Karjalan maa-
kunnan alueella valvon-
taviikon aikana annettiin 
kaikkiaan 27 sakkoa au-
toilijoille suojatiesään-
nösten rikkomisesta. 

Kyseessä olivat pää-
asiassa tapaukset, jois-
sa autoilija oli ohittanut 
pysähtymättä suojatien 
eteen pysähtyneen toi-
sen ajoneuvon. 

Lisäksi poliisi antoi 
kaksi sakkoa jalankulki-
joille, jotka olivat ylittä-
neet ajoradan käyttämättä 
suojatietä. Yksi kuljettaja 
määrättiin ajokieltoon.

Valvontaa ei tehty kat-
tavasti, vaan muun toi-
minnan ohessa lyhyinä 
otoksina, joten tuloksia 
pidetään huolestuttavina 
ja ne vahvistavat vallal-
la olleen käsityksen, että 
autoilijat eivät kunnioita 
suojatiesäännöksiä riittä-
vän hyvin Pohjois-Kar-
jalassa.

Poliisin mielestä val-
vonnalle on tarvetta jat-
kossakin. Suojatiesään-
nösten noudattaminen 
onkin maakunnassa otet-
tu poliisin yhdeksi tämän 
vuoden teemaksi ja siihen 
palataan vuoden mittaan 
vielä useasti.

Suojatie-
rikkomukset
yleisiä

Virpominen on itäsuomalainen palmusunnuntain perinne

Virvon varvon
vitsasella,
kosken kevätpajusella,
terveyttä toivottelen,
siunausta siivittelen,
onnea oksalla tällä.

Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks

Kiteen ortodoksisella kirkolla askarreltiin tiistaina virpomavitsoja.


