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Rääkkylässä huomattiin jo 
1960 luvulla, että selvästi 
kunnan sosiaalitoimelle kuu-
luvia tehtäviä voidaan hoitaa 
vapaaehtoisin toimin, järjes-
töjen kautta. Kolmannen sek-
torin toiminnaksihan sitä ny-
kyisin sanotaan. Rääkkylässä 
todettiin, etteivät tulevaisuu-
den ongelmat ole ratkaista-
vissa yksin kunnan hallinnon 
toimin.

Asuntojen rakentaminen 
ikääntyvälle väestölle todet-
tiin 1960-luvun lopulla kun-
nissa välttämättömäksi. Näin 
myös valtiovallan taholla, 
kun Raha-automaattiyhdistys 
ryhtyi myöntämään avustus-
ta asuntojen rakentamiseen. 
Avustus teki mahdolliseksi ra-
kentaa pieniä asuntoja vuok-
ran pysyessä kohtuullisena.

Avustus myönnettiin vain 
yhdistyksille ja säätiöille. 
Näin rakennushankkeitten to-
teuttamista varten oli perus-
tettava yhdistys. Perustettiin 
Rääkkylän Vanhustentaloyh-
distys, josta tuli jo seuraavana 
vuonna Keski-Karjalan Van-
hustentaloyhdistys ja toimi-
alueeksi myös Kiteen kunta. 
Tässäkin asiassa olimme liik-
keellä Tuupovaaran kunnan 
kanssa ensimmäisinä Pohjois-
Karjalassa.

Kun vanhustentaloyhdis-
tyksen toiminnasta ja tulok-
sista kokemukset olivat hy-
vät, perustettiin Rääkkylän 
Suojakotiyhdistys, joka ta-
vallaan oli jatko vanhusten-
taloyhdistykselle. Oli saatava 
”työväline” toteuttamaan pal-
velutalon rakentaminen kehi-
tysvammaisille, psyykkisesti 
sairaille ja invalideille.

Varmaan sen hetkinen tar-
ve palveluasunnoista kiirehti 
toimenpiteitämme. Julkaistut 
tilastotkin kertoivat, että on 
toimittava, jotta tulevaisuu-
den ongelmista selvittäisiin. 
Väestön ikärakenne Rääkky-
lässä oli heikko ja heikkeni 
edelleen. Työkyvyttömyys-
eläkkeen saajia kaikista eläk-
keensaajista Rääkkylässä oli 
14 %, koko maan keskiarvon 
ollessa 7.7 %. Luku oli maan 
kolmanneksi suurin. 16 - 64 
vuotiaitten osuus eläkkeen-
saajista oli 21 %, kun koko 
maan keskiarvon oli 11 %. 
Tämä luku oli maan toisek-
si suurin.

 Lukusarjat kertoivat, että 
Rääkkylässä oli suhteellises-
ti paljon ihmisiä, jotka jäivät 
nuorina eläkkeelle, kehitys-
vammaisia, psyykkisesti sai-
raita ja invalideja. Suurin osa 
heistä asui vielä vanhempien-

sa kodissa, mutta vanhempien 
ikääntyessä palveluasumisen 
ja laitoshoidonkin tarve tuli 
ratkaisevasti lisääntymään.

Suojakotiyhdistyksen pe-
rustaminen tapahtui niin, et-
tä vanhustentaloyhdistyksen 
toiminnassa olleita henkilöitä 
kokoontui 26.4.1973 pidetyn 
valtuuston kokouksen päätyt-
tyä. Perustava kokous hyväk-
syi vanhustentaloyhdistyksen 
puheenjohtajana toimineen 
kunnanjohtajan laatimat yh-
distyksen perustamisasiakir-
jat. Rääkkylän Suojakotiyh-
distyksen 30-vuosijuhlasta 
julkaistu lehtiartikkeli ker-

too, että perustamiskokouk-
sen pöytäkirjan ovat allekir-
joittaneet Maija Vuorjoki, Os-
mo Hirvonen, Ilkka Simanai-
nen, Marja Leskinen, Veikko 
Sallinen ja Toivo Konttinen. 
Osmo Hirvosta ja Marja Les-
kistä lukuun ottamatta muut 
näyttävät olleen Keski-Karja-
lan Vanhustentaloyhdistyksen 
silloin johtokunnan jäseniä.

 Yhdistyksen perustamisen 
jälkeen, en osallistunut yh-
distyksen hallintoon.  Hoidin 
kuitenkin Viherpolun ensim-
mäisen rakennusvaiheen käy-
tännön tehtävät yhdistyksen 
puolesta.

Voitaneen todeta, että tänä 
vuonna jo 40 vuotta täyttä-
vä Rääkkylän Suojakotiyh-
distys on ollut tärkeä toimi-
ja Rääkkylän sosiaalitoimes-
sa vanhusten ja vammaisten 
asumispalvelujen järjestäjänä. 
Ilman yhdistyksen toimintaa 
vammaisten hoito olisi ollut 
ongelmallista. Vanhainkoti 
olisi pitänyt rakentaa paljon 
aikaisemmin ja suurempana. 
Suojakotiyhdistyksen toimin-
taa kunta ei ole tarvinnut sa-
nottavammin rahoittaa. Suo-
jakotiyhdistyksen kunnalle 
myymät palvelut ovat olleet 
edulliset. Nykyisinhän yhdis-

tyksen tuottamat palvelut ovat 
monella paikkakunnalla liike-
toimintaa.

Taidettiinpa aikanaan tehdä 
oikeita ratkaisuja. Mainitse-
massani yhdistyksen 30 vuo-
sijuhlasta julkaistussa paikal-
lislehden artikkelissa kunnal-
lisneuvos Osmo Hirvosen sa-
notaan lausuneen ”silloin teh-
tiin, eikä meinattu”. Taidanpa 
yhtyä tuohon.

Ilkka Simanainen
tammikuu 2013

�Rääkkylän menneitä muistellessani olen pyrkinyt 
tuomaan esille niitä positiivisia asioita ja toimintoja, 
joissa rääkkyläläiset ovat olleet ennakkoluulottomia 
ja edelläkävijöitä. Erääksi sellaiseksi voidaan lukea 
suojakotiyhdistyksen perustaminen 1973.

Rääkkylän Suojakotiyhdistyksen perustaminen

Sisällä myymälässä yllättää 
tuotevalikoiman monipuoli-
suus. Esillä on useiden erilais-
ten leipien ja pullien lisäksi 
muun muassa karjalanpiira-
koita, riisipyörösiä, pasteijoi-
ta, lihapiirakoita, kasvis- ja 
kinkkupiirasta, kahvikakkua, 
marjapiirakkaa, pikkuleipiä, 
viinereitä ja unelmatorttua.

– Teemme kaiken itse, joten 
tuotteissamme ei ole säilöntä-
aineita, yrittäjä Harri Vaitti-
nen informoi.

– Tuotevalikoimamme 
vaihtelee viikonpäivien ja 
vuodenaikojen mukaan. Tors-
taisin leivomme lanttukukko-
ja ja kesäisin teemme kala-
pasteijoita. Tilauksesta teem-
me myös täytekakkuja. Paljon 
tuotteistamme on laktoosit-
tomia. Pakasteena meiltä saa 
myös gluteenittomia leivon-
naisia, mutta niitä emme it-
se leivo.

Harri Vaittisella on 30 
vuoden työkokemus leipuri-
na: ensin 15 vuotta Hangos-
sa, kunnes synnyinseutu al-
koi vetää puoleensa ja perhe 
muutti takaisin Kiteelle, jos-
sa on vierähtänyt jo 15 vuotta 

paluumuuttajina. Tänä aika-
na leipomo on saanut paljon 
kanta-asiakkaita paikallisis-
ta sekä seudulla lomailevis-
ta ihmisistä, mutta päivittäin 
leipomon pihamaalle kaartaa 
myös muualla Suomessa tai 
Suomen rajojen ulkopuolella 

asuvien ohikulkumatkalais-
ten autoja.

– Meillä on samassa raken-
nuksessa leipomo, myymälä 
ja kahvio. Moni saapuu tänne 
ostamaan tuoreita leivonnai-
sia. Asiakkaat tulevat myös 
kahville tai teelle.

– Lisäksi päivittäin tarjolla 
on keittolounas, johon kuuluu 
keiton lisäksi leipä sekä juo-
mat, Vaittinen jatkaa, toivot-
taen entiset ja uudet asiakkaat 
lämpimästi tervetulleiksi.

Tuija Marienberg

Tuoreet leivonnaiset suoraan kotileipomon uunista

Harri Vaittinen esittelee kotileipomon herkullista ja monipuolista tuotevalikoimaa.

�Valtatie 6:n kupeella, 
Koivikon oppilaitoksen ja 
maatilan vastapäätä, on 
vaalea rakennus, jonka 
sisältä leijuu houkuttele-
vasti vastapaistetun lei-
vän ja pullan sekä kah-
vin tuoksu. Kotileipo H. 
Vaittinen ky:n työnteki-
jät ovat ahkeroineet aa-
muvarhaisesta saadak-
seen myyntiin tuoreet 
leivät, pullat, kakut sekä 
muut herkut.

Tuotevalikoiman runsaus yllättää

Yhdistyksen lipaskerää-
jät ovat liikkeellä Kiteen 
S-Marketin aulassa 6.4., 
K-Supermarket Kupiaisen 
aulassa 30.4. ja keskustas-
sa 1.5.2013. Kevätilo on 
MLL:n valtakunnallinen, 
1.4. -15.5. toteutettava ke-
räys, jolla hankitaan rahoi-
tusta paikalliselle työlle las-
ten, nuorten ja lapsiperhei-
den hyväksi.

Perhekahvila on
kohtaamispaikka
Kiteen MLL on nimennyt 
tämän vuoden Kevätilo-ke-
räyksen kohteeksi perhekah-
vilan toiminnan ylläpitämi-
sen ja muut yhdistyksen jär-
jestämät tapahtumat.

Perhekahvila on pienten 
lasten vanhemmille tarkoi-
tettu avoin kokoontumis-
paikka, jossa lapset ja van-
hemmat voivat tutustua, 
leikkiä, askarrella ja jakaa 
kokemuksiaan vanhemmuu-
desta.

Kiteen perhekahvila toi-
mii Helluntaikirkon tiloissa 
Koivulantie 3 ja on avoin-
na maanantaisin klo 15 -18 
sekä keskiviikkoisin klo 
9-12.

Kevätilo-keräyksen tuo-
tolla mahdollistetaan perhe-
kahvilan toiminta ja järjes-
tetään lapsiperheille erilaisia 
tapahtumia.

Lipaskerääjät
liikkeellä
– Pysyviä toimintojamme 
ovat perhekahvila ja lasten-
tarvikekirpputori. Muutoin 
menemme ajan hermolla ja 
pyrimme vastaamaan pai-
kallisten perheiden tarpei-
siin resurssien mukaan, Ki-
teen yhdistyksen puheenjoh-
taja Jaana Ikonen kertoo.

Yhdistyksen lipaskerää-
jät ovat liikkeellä Kiteen S-
marketin aulassa 6.4. klo 10 
alkaen, K-Supermarket Ku-
piaisen aulassa 30.4. klo 12 
alkaen ja keskustassa 1.5. 
Lipaskerääjiin voit törmätä 
myös muina ajankohtina.

Yhdistys kutsuu kaikki 
paikalliset yritykset mukaan 
Kevätilo-keräykseen. Lipas-
kerääjiä tarvitaan. Jos halu-
at auttaa, ota yhteyttä p.040 
5616 211.

Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto tekee työtä sen 
puolesta, että jokaisella lap-
sella olisi hyvä ja turvallinen 
lapsuus. MLL auttaa van-
hempia kasvattamaan ja 
suojelemaan lapsia. MLL:n 
Kiteen yhdistys ylläpitää 
perhekahvilaa pienten las-
ten vanhemmille, järjestää 
retkiä ja tapahtumia sekä tu-
kee Kiteen yläkoulun tuki-
oppilaiden työtä turvallisen 
ja kannustavan kouluyhtei-
sön puolesta.

MLL:n Kevätilo-keräys

�Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kiteen pai-
kallisyhdistys ry hankkii Kevätilo-keräyksellä va-
roja perhekahvilalle ja muihin yhdistyksen järjes-
tämiin tapahtumiin.

Varoja Kiteen 
perhekahvilalle


