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Eduskunta sääti tammikuun 
l0 päivänä 1946 lain (10/-
46) kansakouluun kuuluvan 
keskikoulun ja ammatillisen 
jatkokoulun perustamisesta 
kokeilutarkoituksessa. Lain 
mukaan kunta on valtioneu-
voston luvalla oikeutettu pe-
rustamaan ja ylläpitämään 
kansakoulun osana sen 3-6 
vuosiluokan pohjalle rakentu-
van keskikoulun, jossa vuosi-
luokkien määrä on sama kuin 
valtion vastaavanlaisessa kes-
kikoulussa. Kunta saa valtion-
apua koulun ylläpitämiseen 
samoin perustein kuin kansa-
koulun osalta on säädetty.

Kokouksessaan 27.3.1946 
kunnanvaltuusto käsitteli en-
simmäisen kerran kunnalli-
sen keskikoulun perustamista 
Rääkkylään. Valittiin toimi-
kunta asiaa valmistelemaan. 
Seuraavan kerran koulun pe-
rustamista käsiteltiin valtuus-
ton kokouksessa 17.4.1946. 
Kunnanhallitus esitti valtuus-
tolle, että kuntaan perustetaan 
lain 10/-46 mukainen kunnal-
linen keskikoulu kolmeluok-
kaisena ja siihen otetaan oppi-
laat kansakoulun viidenneltä 
luokalta. Valtuusto päätti ää-
nestyksen jälkeen 13-6 hy-
väksyä kunnanhallituksen esi-
tyksen ja valitsi toimikunnan 
asiaa edistämään.

Hakemus koulun perus-
tamisesta opetusministeriöl-
le tehtiin. Ministeriö palautti 
hakemuksen ilmoituksin, ettei 
koulua hyväksytä perustetta-
vaksi kolmeluokkaisena. Ko-
kouksessaan 25.9.1946 val-
tuusto käsitteli seuraavan ker-
ran keskikoulun perustamista. 
Valtuusto päätti tarkastaa pää-
töstään niin, että koulu perus-
tetaan neljäluokkaisena. Kou-
lun perustamista koskeva ha-
kemus uudistettiin. Opetusmi-
nisteriö antoi kielteisen pää-
töksen koulun perustamisesta. 
Kunnan arkistosta ei löydy 
asiakirjaa, mihin kielteinen 
päätös perustuu. Valtuusto 
käsitteli keskikoulun perus-
tamista 4.12.1946 ja päätti, 
että hakemus opetusministe-
riölle uudistetaan.

Oppikoulu-
yhdistys
perustetaan
Mitä tämän jälkeen kunnalli-
sen keskikoulun perustamis-
asiassa tapahtui, ei minulle lu-
kemistani asiakirjoista selvin-
nyt. Kului kuusi vuotta ennen 
kuin Rääkkylässä ryhdyttiin 
toimenpiteisiin oppikoulun 

saamiseksi paikkakunnalle. 
Keväällä 1953 kunnanhallin-
non ulkopuolella heräsi aja-
tus, jospa kuntaan saataisiin 
yksityinen oppikoulu. Sei-
näilmoituksin kirkonkylällä 
pyydettiin asiasta kiinnostu-
neita kuntalaisia saapumaan 
3.6.1953 kunnantalolle kes-
kustelemaan asiasta. Saapu-
villa oli 18 henkilöä. Tuossa 
joukossa ei näytä olleen yh-
tään keskeistä kunnan päät-
täjää. Kokouksessa päätettiin 
tehdä selvitys kouluun tule-
vista oppilaista. Paljonko op-
pilaita ilmoittautui ensimmäi-
selle vuosiluokalle, ei selvin-
nyt käyttööni saamista oppi-
koulun asiakirjoista.

Seuraava kokous oli 
19.6.1953, jossa päätettiin 
perustaa Rääkkylän Oppi-
kouluyhdistys ja valita sille 
johtokunta. Puheenjohtajaksi 
valittiin kirkkoherra Muilu. 
Oppikoulu aloitti vuoroluku-
na kirkonkylän kansakoulun 
tiloissa 1.9.1953. Koulun en-
simmäiseksi opettajaksi valit-
tiin kuudesta hakijasta Marja 
Väänänen.

15.10.1953 kokoukses-
sa johtokunta päätti esittää 
Rääkkylän kunnalle, että kun-
ta ottaisi koulun kunnan omis-
tamaksi oppikouluksi. Oppi-
kouluyhdistyksen esityksen 
johdosta kunnanvaltuusto 
päätti 29.12.1953, ettei ota 
oppikoulua kunnan omistuk-
seen. Kunta liittyi kyllä yh-
distyksen jäseneksi ja päätti 
varata vuoden 1954 talousar-
vioon 150.000 markan mää-
rärahan avustuksen myöntä-
miseksi koululle ja 100.000 
markan määrärahan kunnan-
hallituksen päätöksellä jaet-
tavia koulunkäyntiavustuksia 

varten. Lisäksi valtuusto päät-
ti antaa 4.000.000 milj. mar-
kan takauksen yhdistyksen 
ottamalle lainalle, joka tar-
vittiin peruspääomaksi, jotta 
lupa koulun perustamiseksi 
valtioneuvostolta saataisiin.

Oppikouluyhdistys teki 
19.3.1954 hakemuksen val-
tioneuvostolle yksityisen 
oppikoulun perustamisesta 
Rääkkylän kuntaan. Hakemus 
hylättiin muotovirheen vuoksi 
(opetusministeriö 20.5.1954). 
Koulu jatkoi kuitenkin toimin-
taansa 1.9.1954 seurakunnal-
ta vuokratuissa kirkkoherran 
pappilan tiloissa. Opiskelunsa 
aloitti 36 oppilasta. Lopulta 
lupa saatiin ja koulun toimin-
nalle ruvettiin saamaan val-
tionapua.

Yksityinen oppikoulu eli 
sitten omaa elämäänsä 10 
vuotta. Se osti 1956 seurakun-
nalta vuokralla olleet Iso-pap-
pilan rakennukset tontteineen 
koulutiloiksi, kunnosteli kou-
lutilojaan, rakensi pappilan 
navettarakennukseen liikun-
tatilan ja Arava-rahoitteisen 
opettajien asuntotalon 1963 
koulun tontille.

Kiista uuden
koulun paikasta
Kunnanhallituksen kokouk-
sessa 24.10.1963 olivat läs-
nä oppikouluyhdistyksen pu-
heenjohtaja Eljas Hirvonen 
ja koulun rehtori Pauli Teit-
tinen. He selostivat oppikou-
lun tulevia rakennussuunni-
telmia ja jättivät valtuustolle 
osoitetun hakemuksen, jossa 
pyydettiin kunnan takausta ra-
kennuslainoille. Tästä alkoi 
kaksi vuotta kestänyt vaikea 
prosessi, joka jopa tulehdutti 

oppikoulun ja kunnan päättä-
jien välit.

Oppikouluyhdistyksen ta-
kaushakemusta käsiteltiin jo 
26.10.1963 valtuuston koko-
uksessa, jossa koulun rehto-
ri esitteli valtuustolle raken-
nussuunnitelmia. Oppikoulun 
lisätilat oli tarkoitus raken-
taa koulun opetustiloina 10 
vuotta toimineen kirkkoher-
ran pappilan viereen. Raken-
nushankkeen kustannukset 
oli arvioitu olevan 600.000 
markkaa, jotka rahoitettaisiin 
500.000 pankkilainalla ja val-
tiolta saatavalla 100.000 mar-
kan valtionlainalla. Kunnan 
takausta haettiin tuolle pank-
kilainalle. Teittisen esittelypu-
heenvuoro sisälsi virheellistä 
tietoa ja väitteitä, jotka ärsyt-
tivät valtuuston jäseniä.

Jo tässä kokouksessa nou-
si esille siirtyminen yhtenäis-
kouluun, kunnallisen keski-
koulun saaminen taloudelli-
sesti köyhään kuntaan ja lu-
kion saaminen. Käytetyissä 
puheenvuoroissa epäiltiin si-
tä, onko oikein rakentaa uut-
ta oppikoulua nykyiselle pai-
kalleen, joka on varsin kau-
kana kirkonkylän keskustas-
ta ja kansalaiskoulusta. Tu-
levaisuuden yhtenäiskoulul-
le saattaa olla haittaa koulu-
rakennusten ollessa kaukana 
toisistaan. Asia pantiin pöy-
dälle tarkemmin valmistel-
tavaksi ja valittiin lähetystö 
käymään neuvotteluja kou-
luhallituksessa.

Lähetystö, johon kuuluivat, 
valtuuston puheenjohtaja Ta-
pio Soininen, kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja Erk-
ki Kähkönen ja valtuutetut 
Väinö Karppanen ja Veikko 
Sallinen sekä kunnansihtee-

ri Ilkka Simanainen kävi-
vät kouluhallituksessa 16.–
17.12.1963 kouluneuvos Sal-
melan ja koulutoimenjohtaja 
Haahtelan luona selvittämäs-
sä Rääkkylän tilannetta ja saa-
massa ohjeet, miten Rääkky-
län kunnan tulisi asiassa toi-
mia.

Olen laatinut matkasta kir-
jallisen muistion, joka on esi-
telty valtuustolle kokouksessa 
28.12.1963.

Muistion mukaan
1. Oppikoulun rakennus on 

rakennettava juuri valmistu-
neen kansa- ja kansalaiskou-
lurakennuksen välittömään 
läheisyyteen. Yli kilometrin 
välimatkaa ei hyväksytä.

2. Taloudellisesti köyhän 
Rääkkylän on mahdollista 
saada kunnallinen keskikou-
lu nopeasti, jos kunta ja oppi-
kouluyhdistys molemmat sitä 
haluavat.

3. Jos oppikoululle halu-
taan saada toimitilat raken-
netuksi nopeasti, olisi ne ra-
kennettava yksityisenä op-
pikouluna, koska kansakou-
lujen rakennuslupia on run-
saasti jonossa. Rääkkylällä 
köyhänä ja syrjäisenä kunta-
na saattaisi olla jonkinlaisia 
mahdollisuuksia saada lupa 
kunnallisen keskikoulun ra-
kentamiselle. Rakennettaessa 
on otettava huomioon koulu-
toimen kehitys, joka johtaa 
yhtenäiskouluun. Mikään ei 
estä yksityisen koulun siirtä-
mistä myöhemmin kunnalli-
seksi keskikouluksi.

4. Kouluneuvos Salmelan 
mukaan, jos kunta menee ta-
kaukseen on samalla tehtävä 
erillinen sopimus, jossa so-
vitaan, ettei oppikouluyhdis-
tys hanki mitään taloudellista 

etua siinä vaiheessa, kun op-
pikoulu siirtyy kunnan omis-
tukseen.

5. Oppikoulun opettajien 
asuntotalon sijainnilla ei asi-
assa ole merkitystä.

Kunnanhallituksen, oppi-
kouluyhdistyksen ja koulu-
lautakunnan välinen neuvot-
telu pidetään 20.1.1964. Asia 
ei etene mihinkään. Rehtori 
Teittinen toistaa, mitä oppi-
kouluyhdistyksen kirjallises-
sa esityksessä aikaisemmin on 
esitetty. Kunnan kaikki edus-
tajat ovat sitä mieltä, että op-
pikoulun uudisrakennus on 
rakennettava kansa- ja kan-
salaiskoulun välittömään lä-
heisyyteen. Yksityinen op-
pikoulu on saatava mahdol-
lisimman pian kunnalliseksi 
keskikouluksi.

Neuvottelun jälkeen kun-
nanhallitus pyytää oppikoulu-
yhdistystä virallisesti ilmoit-
tamaan

1. Onko oppikouluyhdis-
tys valmis luovuttamaan hal-
linnassaan olevan yksityisen 
oppikoulun kunnalle kunnal-
liseksi keskikouluksi muutta-
mista varten.

2. Mikäli oppikouluyhdis-
tys ei katso voivansa suos-
tua koulun muuttamista kun-
nalliseksi kouluksi, voiko 
oppikouluyhdistys rakentaa 
koululle uuden rakennuksen 
kansalaiskoulun läheisyyteen 
tontille, jonka kunta sille luo-
vuttaa.

Vastauksessaan oppikoulu-
yhdistys ilmoittaa suostuvan-
sa rakentamaan uuden kou-
lutalon kunnan lahjoittamal-
le sopivalle tontille kansa- ja 
kansalaiskoulun läheisyyteen, 
jos kunta lunastaa käyvästä 
arvosta yhdistyksen nykyiset 

Simanainen muistelee

Rääkkylän yksityinen oppikoulu vuokrasi vuonna 1954 ja osti vuonna 1956 seurakunnalta vanhan Iso-pappilan, jota kunnosteli koulutiloiksi. Tässä rakennuksessa 
oppikoulu toimi toukokuuhun 1967 saakka. Sen jälkeen rakennuksessa on pidetty ammattikursseja ja Lomaravintolaa. Se on toiminut myös nuorisotalona ja val-
tuustosalina. Nykyisin Kantele Koistinen valmistaa siellä kanteleita.

� Rääkkylän koulutoi-
men kehitykseen kuuluu 
myös erittäin keskeise-
nä yksityisen oppikou-
lun toiminta 1953–1968. 
Kunnan koulutoimen ke-
hittämisestä oppikoulun 
johdolla, erityisesti kou-
lun rehtorilla, ja kunnan 
päättäjillä oli kovin eri-
lainen näkemys 1960 lu-
vun puolivälissä.

Rääkkylän oppikouluyhdistyksen 
perustaminen ja toiminta 
oppikoulun toiminta 1953–68
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kiinteistöt ja myöntää tarvit-
tavat lainojen takuut. Oppi-
kouluyhdistys lisäksi ilmoit-
taa, että koulurakennus tultai-
siin suunnittelemaan kunnan 
muusta koulutoimesta täysin 
erillään, vain oppikoulun ny-
kyinen huonetila ja toimin-
ta huomioiden. Oppikoulu ei 
myöskään voi ottaa rakennus-
suunnitelmissaan huomioon 
kansalaiskoulun ja oppikou-
lun yhteisten huonetilojen 
käyttömahdollisuutta.

Asenteet esteenä
kunnallistamiselle
Luonnollisesti kunta ei tällai-
seen koulutoimen kehittämi-
seen voinut suostua. Koko-
uksessaan 8.8.1964 kunnan-
valtuusto kunnanhallituksen 
esityksen mukaisesti päätti, 
ettei kunta anna oppikoulu-
yhdistykselle sen pyytämää 
takausta koulun rakentami-
seen otettaville lainoille, kos-
ka koulun rakentaminen op-
pikouluyhdistyksen toimesta 
kansalaiskoulunkaan lähei-
syyteen ei ole tuleva kouluke-
hitys ja kunnan koulutoimen 
nykyinen ja tuleva huonetila- 
ja rakennustarve huomioon 
ottaen kokonaisuuden edun 
mukaista eikä taloudellista ja 
tarkoituksenmukaista. Tämän 
vuoksi valtuusto päätti, että 
kunnanhallituksen on ryhdyt-
tävä pikaisiin toimenpiteisiin 
neuvottelujen aloittamiseksi 
oppikouluyhdistyksen kanssa 
kunnassa toimivan yksityisen 
oppikoulun siirtämiseksi kun-
nan hoitoon ja muutettavaksi 
kunnalliseksi keskikouluksi.

Seuraava toimenpide op-
pikouluyhdistykseltä oli, et-
tä se lähetti oppilaiden van-
hemmille 14.12.1964 kirjeen. 
Sen keskeinen sisältö oli, et-
tä Rääkkylän oppikouluky-
symys on ensisijaisesti lukio-
kysymys. Kunnallinen kes-
kikoulu, jota kunta ajaa, ei 
voi saada lukiota. Väitehän ei 
pitänyt paikkaansa. Kirjeestä 
sai sen käsityksen, että kunta 
vain jarruttaa oppikoulun ke-
hitystä, kun ei anna takuita.

Tilanne alkoi olla kestämä-
tön. Kunnassa jo tuolloin val-
mistauduttiin koulusuunnitel-
man laatimiseen tarkoitukse-
na siirtyä yhtenäiskouluun. 
Oppikoulukysymys polki pai-
koillaan. Varmaan oppikoulu-
kysymys on 1964 ollut muis-
telijallekin ongelmallinen. Si-

tä kuvannee parhaiten se, et-
tä kun sanomalehti on vuo-
denvaihteessa kysynyt, mitä 
päättyvänä vuonna jäi erityi-
sesti mieleen on vastaukseni 
ollut, oppikoulun ongelmat. 
Toiveena tulevalle vuodelle 
olen esittänyt, että oppikou-
lukysymyksen ratkeaminen 
puoleen tai toiseen, jotta häly 
koulun ympärillä päättyisi.

Rääkkylässä tuolloin hy-
vin tiedettiin, että kysymys 
oli myös oppikoulussa ope-
tettavasta vieraasta kielestä, 
joka oli saksa. Teittinen oli 
saksankielen opettaja ja hän 
tiesi, että koulun siirtyminen 
kunnalle merkitsi myös vie-
raankielen muuttumista eng-
lanniksi, jota myös oppilaiden 
vanhemmat vaativat. Siispä 
Teittinen kaikin keinoin tais-
teli, ettei kunta pääse koulun 
isännäksi. Menipä Teittinen 
kunnan esityksiä vastustaes-
saan niin pitkälle, että tou-
husi oppikoulun rakennus-
lainoille yksityishenkilöitten 
takausta.

Sopu syntyi
Vuoden 1965 aikana ei oppi-
kouluasiassa tapahtunut en-
nen kuin vasta aivan vuoden 
lopulla. Marraskuun 23 päi-
vänä on pidetty oppikoulun 
ja kunnan edustajien välillä 
neuvottelu. Merkille panta-
vaa on, että nyt oppikoulua 
neuvottelussa edustivat rehto-
rin lisäksi maanviljelijä Aulis 
Pakarinen ja kansalaiskou-
lun opettaja Maija Vuorjo-
ki. Tämä neuvottelu on ollut 
erittäin positiivinen ja ratkai-
suun pyrkivä. Olihan asia ol-
lut käsiteltävänä kaksi vuot-
ta. Koulutoimen kehittäminen 
kunnassa oli jäissä. Keskei-
nen rooli tässä neuvottelussa 
näyttää olleen johtokunnan 
luottamushenkilöjäsenillä.

Olisikohan uuteen tilantee-
seen vaikuttanut myös se, et-
tä muistelija ja kansakoulu-
lautakunnan sihteeri, opettaja 
Jouko Melasaari olivat ryh-
tyneet vuoden alussa hankki-
maan oppikoulun kannatusyh-
distykseen uusia jäseniä, tar-
koituksena vallata yhdistys. 
Jäsenten hankinta oli helppoa, 
sillä suurin osa kuntalaisista 
oli oppikoulun kehittämisestä 
samaa mieltä kunnan päättä-
jien kanssa. Kun käytettävis-
säni ei ole ollut oppikoulu-
yhdistyksen pöytäkirjoja on 

vaikea muistella, käytettiin-
kö ja miten tuota ”vallanku-
mouksellista” tavoitetta kun-
tamme koulutoimen kehittä-
miseksi.

Neuvottelukokouksessa 
sovittiin kunnanhallituksel-
le ja oppikouluyhdistyksen 
johtokunnalle esitettäväksi, 
että oppikoulun rakentami-
nen toteutetaan yksityisenä 
oppikouluna kansalaiskoulun 
viereen, koska tämä tie on no-
pein oppikoulun uusien toimi-
tilojen rakentamiseksi. Kun 
oppikouluyhdistys oli tehnyt 
hakemuksen lukion saamisek-
si oppikouluun päätettiin, et-
tä koulu toimii siihen saakka 
kun lukiokysymys on ratkais-
tu kannatusyhdistyksen hal-
linnassa. Kuitenkin koulun 
hallinta siirretään kunnalle 
viimeistään kun koulun ra-
kentamiseen ryhdytään. Luki-
on saamista Rääkkylään hoi-
detaan yhteistyössä. Lisäk-
si sovittiin, että mikäli lukio 
kuntaan saadaan, kunta huo-
lehtii lukion toimitilojen ra-
kentamisesta.

Kokouksessaan 31.12.1965 
valtuusto päätti kunnanhalli-
tuksen esityksen mukaises-
ti, että kunta ottaa Rääkkylän 
oppikoulun hoitoonsa yksityi-
senä oppikouluna ja ryhtyy 
toimenpiteisiin kouluraken-
nuksen rakentamiseksi, jos 
oppikouluyhdistys luovuttaa 
koulun kunnalle varoineen 
ja velkoineen. Edelleen val-
tuusto päätti oikeuttaa kun-
nanhallituksen ryhtymään he-
ti toimenpiteisiin oppikoulun 
huonetilaohjelman laatimi-
seksi ja koulun rakentamisen 
rahoituksen järjestämiseksi. 
Valtuusto päätti, että lukio-
luokkien saamista oppikou-
luun hoidetaan yhdessä. Mi-
käli lukio saadaan, tulee kunta 
huolehtimaan siitä, että luki-
olle hankitaan asianmukaisest 
huonetilat.

Koulua
rakentamaan
 Samassa kokouksessaan val-
tuusto eri asiana päätti koulu-
suunnittelutoimikunnan va-
litsemisesta ja epävirallisen 
koulusuunnitelman laatimi-
sesta. Valtuusto myös päätti, 
että kunta pyrkii peruskou-
luun niin nopeasti kuin se 
lainsäädännön perusteella on 
mahdollista.

Kun käytettävissäni ei ole 

ollut oppikouluyhdistyksen 
pöytäkirjat, tiedossani ei ole, 
mitä oppikouluyhdistys neu-
vottelukokouksessa sovituista 
asioista on päättänyt.

Kaksi vuotta meni ennen 
kuin päästiin sopimukseen, 
minne oppikoulu rakenne-
taan, ja kuka rakentaa. Sitten 
alkoikin tapahtua. Jo helmi-
kuussa v. 1966 pitämässään 
kokouksessa valtuusto hy-
väksyi oppikoulurakennuksen 
huonetilaohjelman ja alusta-
van kustannusarvion ja valit-
si suunnittelijaksi kansa- ja 
kansalaiskoulun suunnitteli-
jan Arkkitehtitoimisto Veikko 
Nortomaan. Koulurakennuk-
sen piirustukset ja lopullinen 
kustannusarvio hyväksyttiin 
heinäkuun valtuustossa. Ra-
kennustöihin voitiin ryhtyä 
syyskuussa ja rakennustyöt 
valmistuivat kesällä 1967. 
Oppikoulu aloitti toimintan-
sa uusissa toimitiloissa luku-
vuoden 1967–1968 alussa. 
Oppikoulun käytöstä vapau-
tuneet opetustilat tulivat am-
mattikurssien käyttöön. Aika-
naan pappilan navettaan ra-
kennettuihin liikuntatiloihin 
rakennettiin sipulivarasto, jo-
ka vuokrattiin Rääkkylän Si-
puli Oy:lle.

Koulu rakennettiin täysin 
lainavaroin. Aikanaan kunta 
sai valtionlainan ja -avustuk-
sen oppikoulun rakennuslai-
nojen maksuun. Rääkkylän 
yksityinen oppikoulu siirtyi 
kunnalliseksi keskikouluksi 
lukuvuoden 1968–69 alusta 
lukien.

Mietinpä tätä tarinaani kir-
joittaessa, miksi Rääkkylän 
valtuusto oppikoulun joh-
tokunnan esittäessä v. 1953 
koulun ottamista kunnan kou-
luksi, teki kielteisen päätök-
sen. Olisipa saattanut olla 
niinkin, että kunnan hoitaessa 
koulua kunnallinen keskikou-
lu olisi saatu Rääkkylään 10 
vuotta aikaisemmin ja lukio, 
kuten synnyinpitäjääni Pol-
vijärvelle. Kunnallinen kes-
kikoulu saatiin Rääkkylään 
viimeisenä kuntana Pohjois-
Karjalassa. Tullessani Rääk-
kylään minua ihmetytti, miksi 
täällä taloudellisesti eräässä 
köyhimmistä kunnista toimi 
yksityinen oppikoulu.

Ilkka 
Simanainen
Lokakuussa 2012
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Moni rääkkyläläinen tunnistaa itsensä ja entisen luokkakaverinsa tästä Rääkkylän oppikoulun syksyllä 1968 luokkakuvasta. Luo-
kanvalvojana toimi äidinkielen lehtori Hilkka Nyman. Yksityinen oppikoulu oli juuri kunnallistettu ja se toimi uudessa oppikoulu-
rakennuksessa. Nykyisin tässä rakennuksessa käyvät koulua Rääkkylän peruskoulun 1-6 luokkien oppilaat sekä esikoululaiset.

KITEE
� ”TAAKSE JÄÄNYTTÄ 
ELÄMÄÄ” -konsertti Ki-
teesali pe 7.3. klo 18.00. 
Oopperalaulaja Raimo 
Laukka ja harmonikka-
taituri Pekka Pöllänen. 
Unohtumattomia sävel-
miä sota-ajalta. Konsert-
ti vie kuulijat aikaan, jol-
loin laululla ja musiikil-
la oli erityinen tehtävä. 
Laulujen mukana mat-
kataan Eldanka-järveltä 
Äänisen aalloille ja lau-
letaan niin Liisa-pienes-
tä kuin Isosta Iitastakin. 
Tunnelma vaihtelee reip-
paista marsseista haike-
aan valssiin.
� MATINEAELOKUVA 
su 9.3. klo 15.00 Kino-
Hovissa: Ben Stiller: 
WALTER MITTYN IH-
MEELLINEN ELÄMÄ. 
Hyvänmielen draama-
komedia Walter Mittys-
tä – tavallisesta miehes-
tä, jonka arkisen elä-
män vilkas mielikuvitus 

muuttaa uskomattomak-
si seikkailuksi.

RÄÄKKYLÄ
� SATUTUOKIO Rääk-
kylän kirjastossa ma 
10.3. klo 9.30. Satuja lu-
kevat yläkoulun ysiluok-
kalaiset Elisa ja Saara.

TOHMAJÄRVI
� PAPERINARUA JA 
POPPANOITA -NÄYT-
TELY 24.2.–7.3. Tohma-
järven kunnankirjastos-
sa, kirjaston aukioloai-
koina. 
� HYVINVOINTITAPAH-
TUMA naistenpäivänä la 
8.3.  klo 10-15 Hotelli Jo-
essa, mm. marttavinkit 
kevääseen. Vapaa pää-
sy!

KULTTUURI-
IKKUNA

Ilmoittaja! Nyt kannattaa olla mukana
viestittämässä palveluistasi niin uusille

kuin vanhoillekin lukijoille.
Kontakteja riittää... (lukijoita yli 50 000).
Mainosviestisi teemanumerossa menee

perille koko Keski-Karjalaan.

Tilaajien lisäksi lehti jaetaan
jokaiseen talouteen Kesälahdella, 

Rääkkylässä ja Tohmajärvellä
sekä postitetaan Keski-Karjalan 

ulkopuolella vakituisesti
asuville kesäasukkaille.
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Soita ja varaa mainospaikka teemaan
040 684 8424, 040 684 8411

PAIKALLINEN ALUELEHTI – TEHOKAS MAINOSVÄLINE!

Mainosaineiston jättö
viimeistään

torstaina 20.3.2014
klo 15.00 mennessä.
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Koti-Karjala ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö KETI
julkaisevat alueen vetovoimaisuutta esittelevät

ERIKOISSIVUT
Asumaan – lomailemaan – yrittämään Keski-Karjalaan

         Koti-Karjalan

      OMA MÖKKI
suurjakelunumerossamme

              ke 26.3.2014

Vuoden verran Kiteen kau-
pungin hallinnossa esillä 
ollut Maija Kaalimaan kiu-
saamisasia sai viime viikon 
maanantaina pidetyssä kau-
punginhallituksen kokouk-
sessa uuden käänteen.

Kaupunginhallitus hyväk-
syi nyt äänin 5-4 Eetu Keinä-
sen, Erkki Arovainion, Heik-
ki Laisin, Jaakko Uuksulai-
sen, Kaisa Saaren, Kari Suti-
sen, Marko Koskisen, Merja 
Kupiaisen, Osmo Pirhosen, 
Sanna Halttusen ja Timo Päi-
visen viime syyskuussa teke-
mät samansisältöiset oikaisu-
vaatimukset ja totesi, ettei se 
selvityksessään eikä oikai-
suvaatimuksissa esille tuo-
dun perusteella ole havainnut 
työturvallisuuslain mukaista 
työpaikkakiusaamista tapah-
tuneen oikaisuvaatimuksen 

tekijöiden toimesta.
Kaikki oikaisuvaatimuk-

sen tekijät katsoivat, etteivät 
he ole syyllistyneet työpaik-
kakiusaamiseen tai poliitti-
seen ajojahtiin.

Kaupunginjohtajan esitys 
oli, etteivät oikaisuvaatimuk-
set anna aihetta kaupungin-
hallituksen syyskuussa sa-
masta asiasta tekemien pää-
tösten muuttamiseen ja hyl-
kää ne aiheettomina.

Kaupunginhallitus hylkäsi 
syyskuussa äänin 5-4 oikai-
suvaatimusten tekijöiden ai-
emmin tekemät vaatimukset 
ja totesi, että Maija Kaalimaa 
on tuntenut, että häneen on 
kohdistunut ja epäasiallista 
kohtelua.

Samalla kaupunginhallitus 
totesi, että se ei työnantajan 
edustajana hyväksy häirintää 
tai kiusaamista kenenkään ta-
holta ja että kaikille työnte-
kijöille on taattava työrauha 
ja mahdollisuus tehdä työtä, 
johon heidät on valittu.

Kiusaamis-
asiaan
uusi käänne


