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Evankelis-luterilaisen ja or-
todoksisen kirkon jäsenet 
maksavat seurakunnalleen 
kirkollisveroa. Muilla us-
konnollisilla yhdyskunnilla 
ei ole verotusoikeutta. Ne 
voivat kuitenkin periä jä-
senmaksunsa yhdistysten 
tapaan.

Vuonna 2012 luterilaisen 
seurakunnan keskimääräi-
nen kirkollisveroprosentti 
on 1,4. Korkeinta 2,0 pro-
sentin veroa maksetaan 12 
kunnassa, joista 8 on Ah-
venanmaalla (muut kunnat 
ovat Karijoki, Kristiinan-
kaupunki, Kruunupyy ja 
Ristijärvi).

Matalinta 1,0 prosentin 
kirkollisveroa maksetaan 
pääkaupunkiseudulla se-
kä Turussa ja Kaarinassa. 

Keskituloiselle 39 000 eu-
roa vuodessa ansaitsevalle 
palkansaajalle korkeimman 
ja matalimman kirkollisve-
roprosentin ero merkitsee 
334 euron vuosittaista ve-
roeroa.

Kirkollisveroprosentin 
määrää kirkkovaltuusto 
ja ortodoksisessa kirkossa 
seurakunnanvaltuusto. Ve-
roa maksetaan samoista tu-
loista kuin kunnallisveroa. 
Kirkollisveron maksettiin 
yhteensä 870 miljoonaa eu-
roa vuonna 2011.

Seurakunnat saivat vuon-
na 2011 yritysten maksa-
masta yhteisöveropotis-
ta 2,55 prosenttia eli 123 
miljoonaa euroa.

Veronmaksajat

Tiesitkö 
kirkollisverosta, että…

1960-luvun lopulla Rääkky-
lässäkin alkoi kunnan toimes-
ta vuokra-asuntojen rakenta-
minen kirkonkylään. Asunto-
hallituksen/Aravan antaman 
asuntolainan ja pankkilainan 
sekä vaadittavan oman rahoi-
tusosuuden turvin pelkästään 
pienten vanhuksille tarkoitet-
tujen asuntojen rakentaminen 
ei ollut mahdollista.

Vuokrat olisivat nousseet 
niin suuriksi, etteivät pelkän 
kansaneläkkeen varassa elä-
vät vanhukset olisi voineet 
asua näissä taloissa. Siksi Ra-
ha-automaattiyhdistys ryhtyi 
1960-luvulla myöntämään 
avustusta erillisten vanhuk-
sille tarkoitettujen asuntojen 
rakentamiseen.

Avustusta ei myönnetty 
kunnalle. Eikä myönnetä nyt-
kään. Oli perustettava yhdis-
tys, jolle avustus myönnettäi-
siin, ja joka toteuttaisi raken-
nushankkeen, vastaisi asun-
tojen hallinnosta, hoidosta ja 
kunnossapidosta.

Kun Rääkkylässä saatiin 
kuulla, että Tuupovaaraan 
oli jo perustettu vanhusten-
taloyhdistys vanhusten pal-
velutalon rakentamiseksi ja 
että Tuupovaara oli saanut 

rakennushankkeeseen Raha-
automaattiyhdistyksen avus-
tusta, ryhdyttiin Rääkkylässä 
toimiin yhdistyksen perusta-
miseksi.

Rääkkylän
yhdistyksestä
Keski-Karjalan
yhdistykseksi
Vanhustentaloyhdistys perus-
tettiin koulukeskuksessa pide-
tyssä kokouksessa 28.3.1968 
rääkkyläläisten toimesta ja sen 
nimeksi tuli aluksi Rääkkylän 
vanhustentaloyhdistys.

Kuitenkin jo marraskuussa 
yhdistyksen perustamisvuon-
na pidetyssä ylimääräisessä 
yhdistyksen kokouksessa tar-
kistettiin perustamiskokouk-
sessa hyväksyttyjä yhdistyk-
sen sääntöjä niin, että yhdis-
tyksen nimi muutettiin Keski-
Karjalan vanhustentaloyhdis-
tykseksi. Sääntöjen muutos 
tarkoitti sitä, että yhdistyksen 
toimialueeksi tulisi Rääkky-
län lisäksi muita kuntia.

Minulla ei ole muistikuvaa 
siitä, miten yhdistyksen toi-
minnan laajentuminen Kiteel-
le tuli esille. Virallisesti Kitee 
hyväksyi yhteistyön kunnan 
liittyessä Keski-Karjalan van-
hustentaloyhdistyksen jäse-
neksi valtuuston päätöksellä.

Voidaankin nyt todeta, et-
tä vanhustentaloyhdistys en-
nen kunnan hallintoa aloitti 
konkreettisen yhteistyön Kes-
ki-Karjalan alueella.

Heti yhdistyksen perusta-
misen jälkeen aloitettiin Ko-
tirinteen vanhustentalojen 
suunnittelu. Suunnitelmat 
valmistuivat syksyllä 1968. 
Rääkkylän kunta vastasi suun-
nittelukustannuksista siinäkin 
tapauksessa, jos yhdistyksen 
hanke ei toteutuisi.

Näin Keski-Karjalan van-

hustentaloyhdistys aloit-
ti konkreettisen toiminnan 
asuntojen hankkimiseksi 
ikääntyville rääkkyläläisille 
Raha-automaattiyhdistyksen 
avustuksen ja valtion asun-
tolainan turvin.

Jäsenhankinta
vilkkaasti käyntiin
Vanhustentaloyhdistyksen 
johtokunta kokoontui ensim-
mäiseen järjestäytymisko-
koukseensa 30.4.1968. En-
simmäisiä tehtäviä oli jäsen-
hankinnan aloittaminen.

Oli tärkeää, että yhdistyk-
seen saataisiin mahdollisim-
man paljon jäseniä, ei niin-
kään jäsenmaksutulojen ta-
kia, vaan että vanhustentalo-
yhdistyksen toiminnalle saa-
taisiin mahdollisimman laa-
ja tuki paikkakunnalla. 1968 
lopussa yhdistyksessä olikin 
jäseniä yli 500. Mikä lienee 
tällä hetkellä yhdistyksen jä-
senmäärä?

Yhdistyksen ensimmäi-
seen johtokuntaan kuuluivat 
puheenjohtajana kunnanjoh-
taja Ilkka Simanainen, vara-
puheenjohtajana kirkkoher-
ra Matti Hakulinen, ja jäse-
ninä opettaja Maija Vuorjo-
ki, maanviljelijä Kalle Lehvo-
nen, maanviljelijä Kalevi Iko-
nen, ostoasiamies Stepan Pak-
kanen, Säästöpankin johtaja 
Martti Turunen, maanviljelijä 
Tauno Rautiainen ja maanvil-
jelijä Lauri Pitkänen.

Vanhustentaloyhdistys jät-
ti avustushakemuksen Raha-
automaattiyhdistykselle ja 
lainahakemuksen asuntohal-
litukselle Arkkitehtitoimisto 
Veikko Nortomaan suunnit-
teleman palvelutalon raken-
tamisen rahoittamiseksi.

Hakemuksemme ei johta-
nut tuloksiin. Noina vuosina 
Raha-automaattiyhdistyksen 

vanhustentalojen rakentami-
seen tarkoitetut varat jaettiin 
pääasiassa jo aloitettujen ra-
kennushankkeiden loppuun-
saattamiseksi. Kun kesken-
eräisiä hankkeita oli erityi-
sesti Etelä-Suomessa, varat 
menivät taloudellisesti huo-
mattavasti parempien aluei-
den hyväksi.

Ilvestupa pystyyn
ennätysajassa
Kun rahaa yhteiskunnan kuk-
karosta ei näyttänyt meille lii-
kenevän, päätimme kuiten-
kin ryhtyä toteuttamaan teh-
täväämme omin varoin.

Keväällä 1969 ryhdyim-
me rakentamaan ensimmäis-
tä vanhustentaloa pääasias-
sa talkootyönä, lahjoituksina 
saaduin rakennustarvikkein.

Alussa hanke näytti uhka-
rohkealta, mutta hyvällä yh-
teistyöllä rakennus nousi pys-
tyyn ennätysajassa. Mukana 
hankkeessa oli Asuntosäästä-
jät ry. Helsingistä. Rääkkylä 
nimittäin tuolloin oli yhteis-
työssä lomamajoituksen jär-
jestämisessä kyseisen järjes-
tön jäsenille.

Rääkkylän ensimmäisen 
kahdeksan asuinhuonetta kä-
sittävän vanhustentalon, Il-
vestuvan rakentaminen oli ta-
paus, joka aikanaan sai suurta 
huomiota osakseen. Osoitti-
han se, että maaseudulta löy-
tyy tarvittaessa auttamishalua 
ja yhteishenkeä.

Ilvestuvan rakentaminen 
oli rääkkyläläisen yhteistyön 
ja hengen suuri näyte. Se oli 
myös osoitus siitä, että van-
husten asuntokysymys oli 
paikkakunnalla vaikea sosi-
aalinen ongelma. Yhdistyksen 
työn tuloksena 14 vanhusta 
sai elokuussa 1969 kunnolli-
sen asunnon viimeisiksi elon-
sa vuosiksi.

Ilkka Simanainen muistelee, osa 1
Ilvestuvan valmistumista juhlittiin elokuussa 1969.

� Poismuuttoa maaseu-
dulta oli tapahtunut jat-
kuvasti, mutta 1960-lu-
vulla erityisesti nuorison 
poismuutto lisääntyi. 
Pientilat eivät voineet tar-
jota työtä ja toimeentuloa 
lapsilleen. Vanhenevat isä 
ja äiti jäivät asumaan ko-
titilaa, jonka toiminta 
myös usein loppui.
� Vanhenevan väestön 
asunto-olot olivat erit-
täin huonot. Oli tehtävä 
jotain heidän asunto-olo-
jensa parantamiseksi.

Vanhustentalo-
yhdistyksestä yhteistyö alkoi
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Rääkkylän kunta tiedottaa
Vuoden 2012 SM-mitalisteja pyydetään ilmoittautumaan 
palkitsemista varten 14.12.2012 mennessä sähköpostilla jyrki.
kymalainen@raakkyla.fi tai puh. 040 105 3103/Jyrki Kymäläi-
nen.            Vapaa-aikatoimi


