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Satavuotisen maalaiskuntien 
kunnallishallinnon juhlavuo-
den juhlinta aloitettiin Hel-
singissä Kansallisteatterissa 
29.3.1965 järjestetyllä kansa-
laisjuhlalla, jossa juhlapuheen 
pitää tasavallan presidentti 
Urho Kekkonen. Sisäminis-
terinä tuolloin oli Niilo Ryhtä. 
Silloisen kuntien keskusjär-
jestön Maalaiskuntien Liiton 
liittovaltuuston puheenjohta-
jana agronomi Einar Wingvist 
ja liiton johtajana Aarne Es-
kola. Olin läsnä tuossa tilai-
suudessa. Juhlan ohjelma ja 
pääsylippukin löytyi omasta 
arkistosta. Olen istunut rivil-
lä 11, paikalla 342.

Suomen 
maalaiskuntien 
100-vuotisjuhla 
Rääkkylässä
100-vuotista kunnallista it-
sehallintoa juhlittiin kunnas-

samme sunnuntaina huhti-
kuun 25 päivänä 1965. Au-
rinkoinen keväinen sää suosi 
juhlapäivää. Juhlaliputettuun 
kirkonkylään oli saapunut 
runsaasti kuntalaisia ottamaan 
osaa kunnan ja seurakunnan 
järjestämään kunnallisen it-
sehallinnon juhlaan.

Juhlallisuudet aloitettiin jo 
aamuvarhaisella Varpasalon 
Voiniemessä, missä kunnan 
edustajat kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Erkki Kähkö-
nen, valtuuston puheenjoh-
taja Jouko Melasaari ja kun-
nansihteeri Ilkka Simanainen 
laskivat seppeleen kunnallis-
neuvos Onni Hirvosen hau-
dalle. Muistelen, että oli ”ros-
puutto”. Ihalansalmen lossi ei 
vielä kulkenut. Jäätie salmes-
sa oli vaarallisen heikko. Kä-
velimme salmen yli vene, vai 
liekö ollut hevosen ajo reki 
turvanamme.

Juhlajumalanpalvelus 

aloitti päivän juhlallisuudet 
kirkonkylässä. Juhlasaarnan 
piti kirkkoherra Matti Haku-
linen. Hän oli tullut Rääk-
kylän kirkkoherraksi vuon-
na 1964. Kirkkokuoro lauloi 
Heikki Lemetin - Ken täällä 
kuulee jumalan. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkoväki 
kokoontui sankarihaudoille. 
Seurakunnan edustajana El-
jas Hirvonen ja kunnanhal-
lituksen puheenjohtaja Erkki 
Kähkönen laskivat seurakun-
nan ja kunnan seppeleen san-
karihaudoille. Virren jälkeen 
kirkkokuoro esitti Elokkaan 
- Isänmaan rukouksen.

Siirryttiin vanhalle hauta-
usmaalle osoittamaan kunni-
oitusta sinne haudatuille enti-
sille kunnallismiehille. Seppe-
le laskettiin kirkkoväärti Olli 
Kinnusen haudalle.

Juhlallisuudet jatkuivat uu-
den ensimmäistä lukuvuotta 
toiminnassa olleen kansalais-

koulun tiloissa juhlakahvila. 
Pääjuhlan alkaessa koulun 
juhlasali oli tungokseen asti 
täynnä juhlayleisöä.

Rääkkylässä kunnallishal-
linnon juhla oli sikäli erikoi-
nen ja poikkeava muiden Poh-
jois-Karjalan kuntien järjestä-
mistä juhlista, että meillä oli 
koulukeskukseen järjestetty 
kunnallishallinnon näyttely, 
jossa vanhojen valokuvien ja 
esineiden, asiakirjojen ja pöy-
täkirjojen kautta esiteltiin pi-
täjää ja sen vaiheita. Ennen 
juhlan alkua kahvin lomassa 
juhlayleisöllä oli tilaisuus tu-
tustua näyttelyyn. Juhlan jäl-
keisinä koulupäivinä näyt-
telyn avulla oppilaille ker-
rottiin kotipitäjän menneistä 
ajoista.

Lisäksi erikoista Rääkky-
län juhlassa oli, että lopussa 
Rasivaaran nuorisoseura esitti 
tosiasioihin perustuvan kunta-
kokousnäytelmän ”Senaatin 

käskystä”.
Musiikkiesitysten jälkeen 

tervehdyspuheen pitää val-
tuuston puheenjohtaja Jouko 
Melasaari. Hän lausui mm. 
- Halki vuosisadan saaton 
me voimme nähdä tuhansien 
kansalaisten työn kotikuntan-
sa hyväksi. Heidän uhrauksin 
luomalta perustalta nykypol-
ven on turvallista aloittaa uusi 
vuosisata maalaiskuntien his-
toriassa.  Viitoittakoon hei-
dän työnsä meidän toimiam-
me niin, että me kulkisimme 
kohti onnellisimpia ja turval-
lisempia aikoja ja kohti onnel-
lisempaa isänmaata.

Juhlapuhujana oli varatuo-
mari Ilpo Ahtola Maalaiskun-
tien Liitosta. Hän loi puhees-
saan katsauksen vanhaan kun-
nallishallintoon ja tarkasteli 
nykyistä hallinnon tilaa ja tu-
levaisuutta. Hän totesi mm. - 
Kunnallishallinto on ollut voi-
makkaasti kehittämässä Suo-

mea ja sen kansaa. Hallinnon 
on pysyttävä jatkuvasti ajan 
tasalla. Ahtola sanoi että kun-
tien nykyiset ongelmat ovat 
sekä taloudellisia että hallin-
nollisia.  Varatuomari Ahtola 
kosketteli vielä puheessaan 
mm. niitä muutoksia, joita 
pienkuntakomitean mietintö 
toteutuessaan saattaa Rääk-
kylänkin kunnassa saada ai-
kaan. (Muistelijan toteamus 
tähän: kysymys oli vuosikym-
menen lopussa esiin tulleesta 
kuntauudistussuunnitelmas-
ta, jossa pahimpana uhkana 
oli koko Rääkkylän kunnan 
loppuminen.)

Kunniamerkkien 
jako
Rääkkylän kunta ja seura-
kunta muistivat ansiomer-
kein niitä kuntalaisia, jotka 
vuosikausia ovat nähneet vai-
vaa ja työskennelleet uhrau-
tuvasti Rääkkylän yhteisek-
si hyväksi. Maalaiskuntien 
Liiton kunniamerkin saivat: 
maisteri maanviljelijä Eero 
Kankaanrinta, opettaja Aar-
ne Ryynänen, maanviljelijät 
Mikko Ikonen, Heikki Tik-
kanen, Antti Asikainen, Pek-
ka Ihalainen (vanh.), Mikko 
Hirvonen, Maikki Vaaranrin-
ta, Eljas Hirvonen sekä en-
tinen maalari Robert Seura-
la. Opettaja Silju Rouviselle 
annettiin Maalaiskuntien lii-
ton myöntämä hopeinen an-
siomerkki.

Senaatin käskystä
Rasivaaran Nuorisoseura 
esitti emäntä Aune Hirvosen, 
käytti kirjoittajana nimeä Au-
ne Aavaranta, kirjoittaman 
näytelmän ”Senaatin käskys-
tä”. Näytelmässä käsiteltiin 
Rääkkylän ensimmäisen kan-
sakoulun perustamisvaiheita 
ja ongelmia. Kirjoituksessani 
”Tarinaa koululaitoksen ke-
hityksestä ”käsitellään asiaa 
laajemmin.

Ilkka Simanainen

Kunnallishallinnon vuosijuhlien viettoa Rääkkylässä, osa 1

Nämä 1965 kunnallishallinnon juhlassa ansiomerkin saaneet henkilöt ovat toimineet keskeisissä luottamustehtävissä vuosikym-
menet, Eero Kankaanrinta ja Eljas Hirvonen jo 1920-luvulta saakka. Vasemmatlta: Eero Kankaanrinta, Aarne Ryynänen, Heikki 
Tikkanen, Mikko Ikonen, Antti Asikainen, (kaksi seuraavaa tunnistamatta) Robert Seurala ja Eljas Hirvonen. Kirkkoherramme 
Matti Hakulinen äärimmäisenä oikealla.
Kuva: Simanaisen arkisto.  (nuo kaksi henkilöä ovat Pekka Ihalainen ja Mikko Hirvonen, mutta kumpi on kumpi)

� 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.

Maalaiskuntien
100-vuotisjuhla Rääkkylässä

KITEE
� SOVINTOLAN ELO-
TORI la 6.9. klo 10-13. 
Suoramyyntitorilla leivon-
naisia ja maan tuotteita. 
Toimentuvan vaatekaup-
pa, marttojen sieninäytte-
ly, taimimyyntiä, arpajai-
set...Myymälät ja kahvila 
ovat avoinna.
� Dome Karukosken 
MIELENSÄPAHOITTA-
JA käynnistää syksyn 
HOPEATÄHTI-SARJAN 
Kino-Hovissa ke 10.9. klo 
13.00. Hopeatähti-sarjan 
järjestää yhteistyössä Ki-
teen kulttuuritoimi ja Sa-
von Kinot Oy.
� IMPROTENTIT! Im-
proteatteriklubi Ravinto-
la Reinossa pe 12.9. klo 

21.00. ”Maailman mai-
neeseen tähtäävä imp-
rovisaatioteatteriryhmä. 
Yleisö kertoo mitä meil-
tä haluaa ja me teemme 
sen miten haluamme. 
Tule ja kerro heille mitä 
haluat - ja pidä penkistä 
kiinni! Järj. Kiteen kult-
tuuritoimi.
� Helena Heinvuoren 
TEKSTIILEJÄ JA VA-
LOKUVIA Intiasta esillä 
Kiteen kirjastossa 26.9. 
saakka.

RÄÄKKYLÄ
� 140-JUHLAVUODEN 
KUNTALAISJUHLA la 
13.9. klo 13.00  koulu-
keskuksen liikuntasa-
lissa. Ohjelmassa mm. 
Riäkkyteatteri, musiikki-
esityksiä, historiikkikat-
saus, juhlapuhe arkkiatri 
Risto Pelkonen. Kahvitar-
joilu klo 12.00 alkaen.
� ”NUORTA OSAAMIS-
TA” -valokuvanäyttely 
Rääkkylän kirjastossa 
elokuun ajan. Näyttelys-
sä on Nuori Kulttuuri Mo-
ves -Itä-Suomen alueta-
pahtuman tanssin vahvo-

ja tunnelmia sekä nuor-
ten valokuvaajien omia 
tärkeitä aiheita ja tarinoi-
ta. Valokuvanäyttely on 
osa Keski-Karjalan nuor-
ten mediakasvatushan-
ketta. Valokuvaajien oh-
jaajana toimi Martti Ro-
sendahl.
� Valokuvaaja Tero Mak-
kosen ”VINSKI - ERÄÄN 
KISSAN MUOTOKUVIA” 
valokuvanäyttely Paksu-
niemen Satamakahvios-
sa, Paksuniementie 241. 
Avoinna 6.8.–28.9. su-to 
klo 11.00–21.00, pe ja la 
klo 11.00–01.00.
� OMENAKIHHAUS Pak-
suniemen meijerissä ja 
satamassa la 20.9.2014 
klo 14.00-22.00. Avaus 
meijerisalissa klo 14.00. 
Työpajat klo 14.00-18.00. 
Musiikkia meijerisalissa 
ja satamaravintolassa 
alkaen klo 15.00. Avoi-
met ovet Paksuniemen 
Juomatehtaalla. Piha-
alueella klo 14.00-18.00 
toripäivä, lettukahvio ja 
arpajaiset. Järj. Rääkky-
lä-Seura ry.

KULTTUURI-IKKUNA

Aamuauringon paisteessa komeilevat Ilmarisentien ja Hovintien risteysmaiseman auringonkukat 
tervehtivät Kiteelle saapuvia. Silmänilosta saamme kiittää ympäristön asukkaita.

Aurinkoinen kaupunkikuva


