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SAATTEEKSI
Osuustoiminta-aate 1900-luvun vaihteessa sai merkittävän muutoksen 
meijeritoiminnasta Rääkkylässä. Pellervo-Seuran perustamiskokouksessa 
lokakuun alussa 1899 hyväksyttiin tuotantoosuuskunnille suunnattu 
työohjelma. Osuusmeijerin perustamista  ja hoitoa varten toimikunnan 
annettiin laatia käsikirja. Osuusmeijerin käsikirjan ensimmäinen painos 
ilmestyi lokakuussa 1901. Se sisälsi ohjeita osuusmeijerin perustamisesta 
ja hoidosta.

Osuusmeijeriasiasta kuultiin Rääkkylässä ensi kerran maamiesseuran 
kokouksessa v. 1901, siis saman vuonna, jolloin maahamme saatiin 
osuustoimintalaki. Seuraavan vuoden helmikuun 5 p:nä perustettiin 
”Rääkkylä Osuusmeijeri i.l” mutta nimeksi tulikin Rasivaaran Osuumeijeri 
i.l. Varsinainen meijeritoiminta alkoi  maaliskuun 16 p:nä 1903 entisen 
Rasivaaran yhtiömeijerin huoneistossa. Nykyisellä paikallaan Rääkkylän 
kylän Paksuniemessä, meijerin ajanmukaisessa huoneistossa, alettiin 
liikettä harjoittaa maaliskuun 3 p pnä 1904. Sääntömuutos tehtiin vuonna 
1911, silloin nimeksi tuli Rääkkylän Osuusmeijeri i.i.

Samoihin aikoihin myös osuukaupan perustamista ryhdyttiin puuhaamaan 
Rääkkylään. Lähes samat henkilöt, jotka olivat perustaneet meijerin, 
perustivat myös osuuskaupan, jolloin maamiesseuran ylläpitämät 
yhteisostot siirtyivät osuuskaupan hoitoon. Rääkkylän Osuuskauppa i.l 
aloitti toimiuntansa vuonna 1906 kirkonkylällä.

Rääkkylän Osuusmeijerin historiikn kokoamishankkeesta syntyi ajatus 
vuoden 2013 tietämissä entisen Rääkkylä-seuran puheenjohtajan Veikko 
Sallisen ja seuran johtokunnan jäsenen Väinö Vaskosen keskustelutuokiosta. 
Vuoden 2014 alussa päätettiin kokoontua keskustelemaan siitä, millä tavoin 
hanketta voitaisiin viedä eteenpäin.

Ensimmäinen kokoontuminen oli 18.2.2014 Väinö Vaskosen kotona. 
Paikalla olivat Veikko Sallinen, Väinö Vaskonen, Helena Paakkinen, 
Tommi Sallinen, Tomi Helanne, Jouni Honkanen ja kokoonkutsujana 
Raimo Virkkunen. Muistion kirjoittajaksi valittiin Rääkkylä-seuran sihteeri 
Tommi Sallinen. Työryhmälle annettiin nimeksi Paksuniemen historiikki 
-työryhmä.
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Ryhmässä keskusteltiin Paksuniemessä sijaitsevan Rääkkylän Osuusmeijerin 
historiikin kokoamista yhdeksi toekseksi, johon liitettäisiin myös osia 
Paksuniemen matkailutoimoinnasta. 

Helena Paakkinen esitti, että Ilkka Simanaisen työn alla oleva Rääkkylää 
laajemmin koskeva historiikki yhdistettäisiin yhdeksi laajemmaksi 
teokseksi. 

Tomi Helanne lupautui kirjoittamaan Paksuniemen matkailuosion. 
Työryhmä esitti aikaisemmille yrittäjille pyynnön kirjoittaa omasta 
toiminnastaan Paksuniemessä. Merkittiin tiedoksi, että Ilkka Simanainen 
pitää kevään aikana kolmen seminaarin sarjan liittyen Rääkkylän 
140-vuotishistoriaan. Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää 18.4.2014 
kunnantalolla

Rääkkylän Osuusmeijerin kirjallisten lähteiden käsittelyyn olen käyttänut 
meijerin 50-vuotishistoriikin 1903 -1953 pääkohdat.   Joensuun 
seutukirjaston kotiseutukokoelmiin on tallennettu Joensuun Ympäristön 
Osuumeijerin vuosikertomukset vuosilta 1938 - 1985.

Työväen Arkiston toimistosihteeri Tellu Laukkanen kokosi Rääkkylää 
koskevista arkistoaineistoista luettelon.  Arkiston tutkija, Työväen 
muistitietotoimikunnan sihteeri  Risto Reuna lähetti pyynnöstäni kahden 
rääkkyläläisen vaikuttajan muistelmakirjoitukset lähdeaineistoksi. 
Kertomukset osoittautuivat arvokkaaksi meijerin historiaa ja 
osuustoimintaliikeettä kuvaavina tietolähteinä.

Seuraavassa kokoontumisessa 8.4.2014 kunnantalolla olivat Veikko Sallinen, 
Väivö Vaskonen, Helena Paakkinen, Tommi Sallinen, Tomi Helanne, Jouni 
Honkanen, Ilkka Simanainen, Pekka Turunen ja Raimo Virkkunen.
Viimeisessä kokoontumisessa 15.5.2014 kunnantalolla keskusteltiin 
kirjoitustyön vaiheesta, jossa Seuran puheenjohtaja Helena Paakkisen 
mielipiteenä oli, ettei Rääkkylä-seuralla ole mahdollista tukea rahallisesti 
hanketta.

Kun vuonna 2018 aineiston taittoon ja kansilehtien tekoon lupautui Kauko 
Ratilainen ja oikoluvun sekä kieliasun tarkastukseen  Helena Hämynen, 
käynnistyi hanketyö uudelleen. Helenalle esitän kiitokset julkaisun eteen 
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tehdystä työstä ja Kaukolle julkaisun painoasuun saattamisesta. Kiitos 
taloudellisesta tuesta, jota taittotyötä ja kansilehtien teko  varten ovat antaneet 
yhteistyötahot Osuuskunta Itämaito,  Rääkkylän kunta -kulttuuritoimi, 
Oravisalon osakaskunta ja MTK Pohjois-Karjala ry. Rääkkylän-Seuran 
johdolle myös lämpimät kiitokset heidän ottaessaan julkaisun Rääkkylä-
Seuran kotisivuille.
Kaikille mukana olleille erikseen ja yhdessä esitän lämpimät kiitokseni.

YHTEISTYÖSSÄ YLEVYYTEMME   SOVUSSA SUURUUTEMME
Historiikkiä ja muistelmia osuutoiminnan alkuajoilta Rääkkylässä 

Liperin Tutjunniemessä 15. 3. 2019
Raimo Virkkunen
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MEIJERITOIMINNALLE AVAUTUIVAT KOTIMAAN
JA ULKOMAAN MARKKINAT
Raimo Virkkunen

Voin kysyntä vilkastutti ulkomaan kauppaa

1880-luvulla Suomesta vietiin 8 miljoona kiloa voita ulkomaille. Vienti 
kasvoi 1890- luvulla 13 -14 miljoonaan kiloon. Tärkeimmät markkinat ol-
ivat Pietarissa ja myöhemmin Englannissa. Kun Saimaan kanavan kautta 
tarjoutui lisäksi uusia vientiväyliä 1860 -1870 luvulla Pohjois-Karjala koho-
si suurimmaksi voinvientialueeksi.

Vuonna 1905 perustettiin Voinvientiliike Valio rl. Osuusliikkeen 17 osuus-
meijerin tavoitteena oli edistää ja valvoa vientivoin laatua sekä nimenomaan 
”jäsentensä valmistaman voin myyminen”.
Toiminta alkoi Hangossa ja tärkein vientimaa oli Englanti. Ensimmäisenä 
toimintavuotenaan  1906 Valio vei lähes 3 miljoonana kiloa voita (=56 955 
voidritteliä)
 
Lähde: Kari Hokkanen, Valio ja osuusmeijerijärjestö 1905 -1980. 
Karjalainen 16.11.2011.
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Rääkkylän Osuusmeijeri il liittyi jo perustamisvuotenaan 1905 Valio rl:n 
jäseneksi ja jäsenyys jatkui koko meijerin olemassaolon ajan. Voimarkki-
noille tulivat mukaan myös joensuulaiset kauppiaat 1800-luvun lopulla. 
Heistä nimekkäimmät olivat kauppahuoneet Mustonen ja Parviainen sekä 
Juho Pitko. Rääkkylän E. Hirvosen rahtialus “Ukon” uskotaan olleen voin
kaupalla 1905-1911 Viipurissa saakka.

Lypsykarjavaltainen maataloustuotanto muutti talouskehitystä

1800-luvun puolivälin jälkeen tapahtui rakenteellinen muutos maamme 
maataloustuotannossa. Se merkitsi karjatalousvaltaisen tuotannon lisäänty-
mistä ja viljantuotannon vähentämistä. Kasvinviljelystä oli alettu luopua 
lypsykarjavaltaisen maatalouden hyväksi. Syynä tähän oli vallitseva tulli-
politikka ja ulkomaisen tuontiviljan markkinoiden avautuminen aluksi 
Pietarin alueelta ja myöhemmin Saksan Lyypekin kautta hankitulle tuon-
tiviljalle. Tavallisemmin halpana pidettyä venäläistä viljaa, etenkin ruista, 
haluttiin ostaa enemmän Saimaan kanavan avauduttua vuonna 1856. Pur-
jehduskausien aikana puutavarayhtiöiden sahatuotteiden vientikuljetuks-
ien paluulastissa saatiin sekä jauhamatonta että jauhettua viljaa toimitet-
tua laajalle Saiman latvavesille joensuulaisille kauppiaille. Karjalan radan 
valmistumisen jälkeen voitiin viljatoimituksia hoitaa myös ympärivuotis-
esti. Itä-Suomassa usein toistuvien kotovuosien satokauden tappiot voitiin 
korjata tuontiviljalla ja parantaa kansan ruokahuoltoa. Myöhemmin Pent-
tilän höyrysahan yhteyteen perustettiin myllylaitos halvan venäläisen viljan 
jauhatusta ja kauppaa varten.

Elintarviketilanne v. 1918

Maailmansodan seurauksena elintarvikkeiden hinnat Suomessa nousivat 
erilaisten huhujen kiihottaessa ihmisten hamstraushaluja. Hintatason li-
iallisen nousun ehkäisemiseksi elintarvikkeille määrättiin rajahinnat, jot-
ka koskivat myös meijerituotteita. Rajahinta oli ylin sallittu hinta tuotteelle 
ja sen määräsivät paikalliset viranomaiset lääni- ja kuntatasolla. Rajahinta 
koski myös Rääkkylän meijerin maidonlähettäjiä ja vaikutti heidän tili-
tyshintaansa. Meijeri oli velvoitettu myymään tuotteet eteenpäin rajahin-
noin tai luovuttamaan tuotteet viranomaisten määräämiin tarpeisiin.  
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Venäläisen viljantuonnin hiipuminen alkoi vuonna 1914 Venäjän poliittis-
ten myrskyjen seurauksena. Poikkeuksen teki kuitenkin Pohjois-Karjala. 
Lähteissä mainitaan, että vuosina 1914 -1916 Joensuun satamaan oli pystyt-
ty tuomaan laivoilla viljaa enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta maan 
hallitus pakotti luovuttamaan viljaa toisille paikkakunnille. Ajat huononivat 
nopeasti vuoden 1917 lopulla ja vallinnut työttömyys ja suoranainen nälän-
hätää loivat epävarmuutta. Rääkkylän elintarvikelautakunta oli rajoittanut 
vuonna 1917 lehti-ilmoituksella höyrymyllyjen jauhatusoikeutta, mikä 
saattoi aiheuttaa mustanpörssin kauppaa.

Osuustoiminta-aatteesta, neuvonnasta ja valistuksesta 
tuotanto-osuuskunnille

Osuustoiminta-aate koettiin 1900-luvun alussa yhteiskunnallisena voima-
varana maamme talouselämän osa-alueilla koko kansanryhmää eheyttävänä 
ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Vuonna 1901 saatiin osuustoimintalaki, 
jonka pohjalla osuuskunnat voivat turvallisesti toimia. Erilaisia osuuskun-
tia alkoikin syntyä runsaasti. Toisaalta syntyi osuuskauppoja eli kulutuso-
suuskuntia, ja toisaalta maataloudellisia tuottajain osuuskuntia. Viimeksi 
mainituista olivat tärkeimpiä osuusmeijerit, jotka vuonna 1905 perustivat 
keskusliikkeekseen Voinvientiosuusliike Valion, sekä osuuskassat, joiden 
keskusliikkeenä oli vuonna 1902 perustettu Osuuskassojen Keskusrahasto. 
Osuustoimintalaissa määriteltiin taloudellisen yhteistoiminnan merkitys 
koskemaan osuuskuntien toimenkuvausta, lain toimivuutta täydennettiin 
myöhempien vuosikymmenten aikana. Lain henki on pysynyt jokseen-
kin muuttumattomana tähän päivään saakka. Lain voimaantulon jälkeen 
muuttuivat monet maamme kaupalliset ja tuotannolliset toiminnot osuus-
toiminalliselle pohjalle.

Valistustoimintaa Pellervo-Seurassa

Pellervo-Seuran perustamiskokouksessa lokakuun alussa 1899 hyväksyttiin 
tuotanto-osuuskunnille suunnattu työohjelma. Osuusmeijerin perustamis-
ta ja hoitoa varten toimikunnan annettiin laatia käsikirja. Osuusmeijerin 
käsikirjan ensimmäinen painos ilmestyi lokakuun alussa 1901. Se sisälsi 
ohjeita osuusmeijerin perustamisesta ja talouden hoidosta.
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”Jokaisen täytyy ottaa osaa perustamis-ylläpito ja hoitokustannuksiin sitä 
mukaa kun meijeriä tarvitsee. Yleisenä etuna on meijerin käyttämisestä 
se, että säästetään paljon työtä ja saadaan paljon enemmän voita samasta 
maitomäärästä ja tuotteet ovat laadultaan parempia kuin kotona valmistet-
taessa. Karjan ruokinnan täytyy tapahtua säännöllisesti. Maitoastiat on 
pidettävä puhtaina ja maidon kuljetuksen täytyy tapahtua järkiperäisesti. 
Osuuskuntien on pidettävä huolta siitä, että näitä sääntöjä tarkoin nouda-
tetaan.”

Valistustoiminnalla osoitettiin osuuskuntien soveltuvan kuluttajaväestölle 
kuin myös tuottajaryhmille oikeudenmukaisena hallinto-organisaationa. 
Kulutusosuuskunnissa sovellettiin jäsen ja ääni periaatetta, kun taas tu-
otanto-osuuskunnissa säännöissä määriteltiin esimerkiksi karjanomistajan 
lehmäluku jäseneksi liittymisehtona. Osuuskunnan kokouksissa oli kuiten-
kin jäsen ja ääni periaatteena.

Osuusmeijerien tuotanto-osuuskunnat mahdollistivat laaja-alaisen toi-
minta-alueen maaseudun syrjäkyliä myöten, johon voitiin ottaa jäseniksi 
myös pienkarjan omistajat. Rääkkylän Osuusmeijeri il:n sääntöihin hyväk-
syttiin pykälä ilman lisämaksuvelvollisuutta (il), kun taas kulutusosuuskun-
nat saattoivat liittää sääntöihin rajoitetun lisämaksuvelvollisuuden (rl), mikä 
tarkoitti tiettyä rahasummaa jäsentä kohti osuuskunnan vastuista. Uudiste-
tut Rääkkylän Osuusmeijeri il:n säännöt tulivat voimaan vuonna 1911.

Osuusmeijerin konttorirakennus 1920-luvulla
Kuva Pohjois-Karjalan museo Otto Kotilainen
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RÄÄKKYLÄN OSUUSMEIJERI i.l:n  
HISTORIIKKIA 1903-1976
Raimo Virkkunen

Rääkkylän Osuusmeijeri i.l:n syntysanat lausuttiin Rasivaaran kylällä 
5.2.1902 perustavassa kokouksessa, johon oli kutsuttu asiantuntijaksi 
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseurasta agron. Eero Hahlin. Kokouksessa 
hyväksyttiin Pellervo Seuran osuusmeijereille tarkoitettu mallisääntöjen 
mukainen Rasivaaran osuusmeijeri i.L -niminen sopimusasiakirja 
sääntöineen. Isännöitsijä Pekka Holopaisen toimittamassa Rääkkylän 
Osuusmeijerin 50-vuotisshistoriikissä kerrotaan mm:
“Väliaikaiseen toimikuntaan valittiin maanviljelijät Heikki Hirvonen, 
Heikki Rouvinen, Tahvo Hirvonen (Kiesvaara), Kusti Kotilainen ja Pekka 
Rouvinen sekä heidän varamiehekseen Heikki Kinnunen ja Juho Neiglick. 
Säännöille on saatu lääninhallituksen vahvistus 23/5 1902.”

Meijeritoiminnalle Rääkkylässä oli kilpailua jo ennen osuusmeijerin 
syntyä, sillä Rasivaaran kylällä toimi yhtiömeijeri lähitalollisten yrityksenä.
Yhtiömeijeri muodostui 9 talon yhtiöksi, johon kuuluivat Rasivaarasta: Antti 
Rosti, veljekset Pekka ja Heikki Nissinen, Heikki Hirvonen (Jouhtenus), 
Kalle Hirvonen (Iron), Kalle Neiglick, Kiesvaarasta: Tahvo Hirvonen 
(Hovin): Oravilahdelta Juho Rouvinen (Usvanmäki) ja Kusti Kotilainen.”
Toinen yhtiömeijereistä aloitti toimintansa kirkonkylässä Eljas ja Toivo 
Hirvosen kaupan ja maanviljelystilan yhteydessä. Meijerin alkuvaiheessa 
työt suoritettiin aluksi käsivoimin meijerikön opastamana. Osakkaat 
lähettivät kukin vuorollaan apulaisen kirnuamiseen ja muihin aputöihin. 
Yhtiön osakkaat suorittivat talkootyönä jäitten oton ja polttopuiden 
viennin, sekä ajoivat vuorotyönä kirnun hevoskierron omin hevosin.
Ensimmäisen separaattorin oli hankkinut kauppias Neiglick v. 1893 
Rasivaarassa tilalleen, jossa harjoitettiin maanviljelystä ja kauppaliikettä.

Lähde: Rääkkylän Osuusmeijerin vuosikertomus 1903-1953
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Kuva  Koneliike P. Sidoroff-liikkeen konekuvastoa separaattoreista
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Kuva  Koneliike P. Sidoroff-liikkeen konekuvastoa hevoskierrosta
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RASIVAARASTA KIRKONKYLÄN PAKSUNIEMEEN

Osuuskunnan kokouksessa 7.3.1903 tehtiin merkittäviä päätöksiä meijerin 
rahoitussuunnitelmasta ja toiminnan siirtämisestä Rasivaaran kylältä 
kirkonkylälle. Maanviljelijät Pekka Puhakka, Pekka Halonen, Juho Hirvonen 
ja Kalle Stranden toimivat ripeästi ostaen yhtiön osakkeita 5.500 markan 
edestä ja toivat ne kokoukselle hyväksyttäväksi. Samalla he päättivät anoa 
valtion lainaa ja rakentaa höyryvoimaisen meijerin kirkonkylään. Kokous 
päätti ostaa maanviljelijä Juho Turtiaiselta noin 2,5 ha:n suuruisen maa-
alueen laivalaiturin viereltä Paksuniemestä, jossa nykyinen meijeri moneen 
kertaan uudelleen rakennettuna seisoo.

Meijerin toiminta jatkuu Rasivaarassa

Yhtiöltä ostetun meijerin toimia alkoi 16.3.1903 osuuskunnan lukuun. 
P. Holopainen kertoo historiikissään laitteiden hankinnoista:” Oli ostettava 
hevoskierto ja suurempi kirnu ja niilläkin sai jauhaa auringonnoususta 
hamaan laskuun asti, eikä sittenkään ehtinyt kaikkea valmiiksi saada.” Yhtiö 
hankki yhteisostoilla osakkailleen ja asiakkailleen edullisesti väkirehuja, 
jauhoja sekä monia muita taloustavaroita, joiden halvat hinnat houkuttelivat 
meijerin käyttäjiksi uusia asiakkaita.
Kilpailu kiristyi osuuskunnan ja yksityisten meijerien välillä. Pitäjän alueella 
oli jo tuohon aikaan laaja kuorima-asema verkosto, vuonna 1904 niitä 
olikin 28. Rasivaaran yksityismeijerin omistaja myi kalustonsa alennettuun 
hintaan osuuskunnalle v. 1905. Kilpailu kiihtyi edelleen kirkonkylään 
jääneen yksityismeijerin kanssa. Kaikki suurimmat talot hankkivat oman 
separaattorin ja alkoivat lähettää kermansa meijerille.

Kuva:
Osuusmeijerin
hallitus
v. 1908

Pohjois-
Karjalan
museo
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Paksuniemen meijerikiinteistön rakennus ja koneiden hankinta

Osuuskunnan 6.5.1903 pidetty kokous hyväksyi uuden meijerirakennuksen 
piirustukset ja kehotti rakennustoimikuntaa ryhtymään uuden rakennuksen 
aloittamiseen. Kokoukseen osallistujat tarjosivat lainoja, joiden summat 
vaihtelivat 300 – 1000 markkaan. Kevään ja kesän uurastuksen jälkeen 
Paksuniemen kumpareelle nousi puinen meijerirakennus ja saman 
syksynä kivestä tehty konehuone sekä maan sisään kaivettu jäähuone. 
Osuuskunnan ja Koneliike P. Sidorowin välinen koneistokauppa solmittiin 
höyryvoimaisesta koneesta ja kalustosta 14.11.1903. Loppusumma 16.000 
markkaa käsitti meijeri- ,mylly- ja voimakoneiden tilauksen. Talkoolaisten 
ja jäsenten valtava uurastus puolen vuoden aikana oli merkittävä.

Marraskuun 28 päivänä hyväksyttiin asuinrakennuksen piirustukset ja 
aloitettiin välittömästi puutavaran hankinta talkootyönä rakennuspaikalle. 
Koneliikkeen miehet monine apulaisineen kytkivät koneistoa, jota 
osuuskuntalaiset maksutta vedättivät lähimmältä rautatieasemalta. 
Koneiston montteerausta hidastutti se, että kauppakirjaan merkitty kattilan 
syöttöveden esilämmittäja oli unohtunut asentamatta. Se kuitenkin saatiin 
samaan hintaan 3½ vuoden kuluttua. Merkittävä muutos tapahtui, kun 
hevoskierrosajasta siirryttiin höyrykoneaikaan.
Valtion lainaa oli anottu 15.000 mk, mutta pitkän odotuksen jälkeen oli 
saatu 8000 mk.
Vuoden 1904 alussa hallituksen jäsen maanviljelijä P. Puhakka jätti 
toimintavuotena vuosipalkkansa kantamatta lahjana meijerille.

Kuvassa:

Pekka
Puhakka

Juho
Hirvonen

Olli
Kinnunen



Meijeripapin Laurin puhetta kuunneltiin tarkasti: Siinä ihaillen tuotiin 
julki se uhrimieli ja uskollisuus, jota alkava osuuskunta rakennustoiminnan 
yhteydessä oli yllättävän paljon saanut…. Suurinta tunnustusta annettiin 
sille uhraukselle, jota karjaa omistamattomat työmiehet olivat työpalkkansa 
lahjoittamisen muodossa osoittaneet.”

        Kuva:  Meijerirakennus v. 1904 Otto Kotilainen/ Pohjois-Karjalan museo
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Rakennustoimikuntaan kuuluivat vuonna 1903-1904 pitäjänapulainen 
K.A.Lauri puheenjohtajana, kirkonisännöitsija Olli Kinnunen 
varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana sekä muina jäseninä maanviljelijät 
Pekka Puhakka Hypönniemeltä, Juho Turtiainen Paksustaniemestä, Tahvo 
Hirvonen Rasivaarasta (Jouhtenus), Tahvo Hirvonen Kiesvaarasta ja Kusti 
Kotilainen Oravilahdelta.
Erikoisesti meijerin hyväksi uurastivat Juho Hirvonen Varpasalosta, Olli 
Kinnunen kirkonkylältä ja Pekka Puhakka Hypönniemeltä.
Kertomustaan Holopainen jatkaa: ” Huhtikuun 15 päivänä pääsivät meijerin 
kaikki koneet tehtäväänsä suorittamaan. Silloin olikin koko pitäjää käsittävä 
juhlapäivä. Kirkonkylän Kinnulaan oli kutsuttu juhlimaan meijerille tuttuja 
ja tuntemattomia sekä ystävinä ja vihamiehinäkin pidettyjä. 
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                       Kuva:  Koneenhoitaja Heikki Hyttinen Oravisalosta toimi 
                       koneenhoitajana v. 1904 - 1906 ( Sinikka Päivisen kotialbumi.)
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Osuuskunnan nimen ja sääntöjen muutokset

Osuuskunnan nimen ja sääntöjen muutokseen oli tarvetta, kun säännöissä 
havaittiin puutteita ja meijerin nimi haluttiin muutettavan muotoon 
Rääkkylän Osuusmeijeri i.l. Sääntömuutos puhutti osuuskunnan hallintoa 
useamman vuoden ajan ja päätös saatiin aikaan vuonna 1911. Joensuun 
Maakunta-arkistossa säilytetyssä asiakirjassa mainitaan sen aikaiset 
hallituksen jäsenet, jotka ovat toimittaneet sääntömuutos hakemuksen 
Kuopion läänin hallitukselle. Säännöissä mainitaan seuraavaa:

Rasivaaran Osuusmeijerin sääntömuutos v. 1911

Kuopion läänin päätös Rasivaaran Osuusmeijeri i.l nimisen osuuskunnan 
Rääkkylän pitäjän, hallituksen jäsenten maanviljelijäin P. Puhakan, Olli Kinnusen, 
Heikki Nissisen, Juho Hirvosen ja Antti Sallisen sekä kirkkoherra Eeverd 
Blombergin 21 päivänä viime syyskuuta tänne jätetyn kirjallisessa anomuksena 
tekemään pyyntöön saada vahvistus ehdotuksille osuuskunnalle 20 päivänä 
tammikuuta 1902 vahvistettujen sääntöjen 1, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 18 § 25 
sen muutokseksi sekä 26, 27, ja 28:n lisäykseksi jotka ehdotukset ovat hyväksytyt 
mainitun osuuskunnan 12 päivänä joulukuuta 1910 sekä 24 päivänä maaliskkuta 
ja 17 päivänä kesäkuuta 1911 pidetyssä kokouksessa, tullen molemmat tähän 
jäljennettynä näin kuuluvaksi

     1§
Osuuskunnan nimi on Rääkkylän Osuusmeijeri i.l. sen kotipaikkana on pidettävä 
Rääkkylän pitäjä Kuopion lääniä.

     3§
Osuuskunnan tarkoituksena on;
Rääkkylän pitäjän Rääkkylän kylään perustaa ja ylläpitää meijeri sekä siinä 
jäsentensä karjan maidosta tai kermasta valmistaa ja myydä osuuskunnan tekemän 
päätöksen mukaan joko voita tahi juustoa tai kumpaakin
   Samoin voi osuuskunta jos katsoo sen jäsenilleen edullisemmaksi ryhtyä 
harjoittamaan maitokauppaa.
   Osuuskunnan kokous päättää käyttääkö se osuusmeijeri ja millä tavalla myöskin 
kermatun maidon, kirnupiimän ja heran, vai tuleeko kunkin osaltaan ottaa ne 
takaisin.
   Osuuskunta voi siitä erityisesti kokouksessaan päätettyään jäsenille toimittaa 
tärkeimpien maataloustarpeiden yhteisostoja sekä harjoittaa jäsentensä 
maataloustuotteiden yhteismyyntiä.
   Samanlaisen päätöksen nojalla voi Osuuskunta meijerin yhteyteen rakentaa 
jäsentensä tarpeiksi sahan tai myllyn tai molemmat.
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4§
Kukin osuuskunnan jäsen ottaa siihen osaa yhdellä kahdenkymmenen markan 
suuruisella osuusmaksulla jokaisesta karjaansa kuuluvasta lypsylehmästä.
Osuusmaksusta suoritetaan heti yksi markka ja jäännös kerätään osuuskuntaan. 
kuten 7 § ssä sanotaan.
Ainakin kolmen vuoden kuluttua osuuskunnan hallitus tarkastaa onko ollut 
suurempia erovaisuuksia jäsenen lehmäluvun ja hänen osuusmaksujensa 
lukumäärän välillä.

5§
  Jäsen on velvollinen;
 Osuusmeijeriin tuomaan kaiken karjansa antaman maidon tai kerman, mitä ei 
käytetä koti- ja alustalaistensa tarpeeksi.
Tarkkaan noudattamaan niitä määräyksiä, minkä osuuskunta, tai sen hallitus 
antaa karjanhoidosta ja ruokinnasta, lypsytavasta ja ajasta, maidon käsittelystä, 
säilyttämisestä ja kuljetuksista ym.

Sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen määräämä henkilö milloin tahansa 
paikalla tarkastaa karja- ja maitotaloudessa, sekä niskoittelematta tottelemaan 
vielä lähempiä ohjeita jolle tarkastaja tahi hallitus toimitetun tarkastuksen johdosta 
katsoo.

Säännöissä määrättiin maidonlähettäjälle meijerin maksettavasta 
maidon tai kerman tilityshinnasta seuraavan kuukauden alkupuolella. 
Monisivuinen sääntö- ja ohjeistus antoi ohjeita mm. isännöitsijälle, miten 
toimia kussakin tilanteessa, liittyen työntekijän palkkaamiseen ja yleiseen 
meijerin johtamiseen sekä miten hallituksen tuli toimia osuuskuntalain 
mukaisesti jne.
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UUSI TIILINEN MEIJERIRAKENNUS

Puisen meijerirakennuksen kunto alkoi rapistua kymmen vuoden toiminnan 
aikana ja tulla tiensä päähän. Rakennustoimikunta päätyi tiilirakennukseen, 
josta saatiin suositus ja piirustukset Pohjois-Karjalan Maanviljelysseuralta. 
Lähteistä ei ole käy ilmi tilattiinko rakennukseen tarvittavat tiilet Niemisen 
tiilitehtaalta. P.Holopaisen kertomuksessa kerrotaan kustannusarviosta 
ja lähivuosien aikana hankituista koneista.” Rakennuksen valmisti 
urakkatyönä rakennusmestari A.W. Pitkänen Joensuusta. Rakennusurakka 
meijerin osalta oli 22.500 mk ja lopullinen kokonaissumma 40.804.60 mk. 
Rakentaminen suoritettiin v. 1913 ja valvojana toimi rakennusmestari 
J.Tiainen.”
Kertomus jatkuu: ”V. 1916 on myllyyn ryynityslaitteet ja v. 1921 konehuone
koneineen ja v. 1928 jäähuonetta suurennettu ja sen päälle sijoitettu
asuinhuoneita.”

Meijerin 20-vuotis taivalta juhlittiin

Rääkkylän Osuusmeijeri i.l sai julkisuutta 20-vuotistaipaleen kunniaksi, 
kun Pellervo-lehti julkaisi artikkelin 20-vuotishistoriikistä.
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RÄÄKKYLÄN OSUUSMEIJERI 20-VUOTIAS

Osuusmeijeriasiasta kuultiin Rääkkylässä ensi kerran maamiesseuran 
kokouksessa v. 1901, siis samana vuonna, jolloin maahamme saatiin 
osuustoimintalaki. Tämä kylvö antoi hedelmän seuraavan vuoden helmikuun 
5 p:nä jolloin perustettiin ” R ä ä k ky l ä n  O s u u s m e i j r i  i. l.”, mutta 
nimeksi tulikin ” Rasivaaran Osuusmeijeri i. l. Varsinainen meijeritoiminta 
alkoi maaliskuun 16 p:nä 1903 entisen Rasivaaran yhtiömeijerin huoneistossa. 
Nykyisellä paikallaan, meijerin ajanmukaisessa huoneistossa alettiin liikettä 
harjoittaa maaliskuun 3 p:nä 1904.

Kuten tavallisesti silloisilla uusilla osuustoimintayrityksillä, oli 
tälläkin suuret alkuvaikeudet voitettavanaan. Osuustoimintaan ei luotettu 
ja monet verrattain voimakkaat ostomeijerit tekivät paljon haittaa alkavalle 
liikkeelle ja lisäksi olivat huomattavimmat kuntalaiset ja karjanomistajat 
näitten omistajina ja kannattajina. Niinpä meijeri ei muunmuassa saanut 
valtionlaakaan ?silloin, kuin sitä olisi kipeimmin kaivattu. Tämäkin 
osuuskunta pääsi alkuun etupäässä vähävaraisten työllä ja tarmolla kuten 
osuustoimintayritykset yleensäkin.

Vaikkakin alkuvaikeudet olivat olleet suuret. niin sitä ripeämmin 
kävi kehitys, kun niistä päästiin. Jo kolmantena toimintavuotena 1905 kohosi 
meijerin valmistama voimäärä 86,905 kg:aan. s.o sellaiseen tulokseen, jota 
myöhempinä vuosina ei ole enää saavutettu koko meijerin toimiajalla, ja 
johtui tämä siitä, että meijerin toimialue silloin oli huomattavasti suurempi 
nykyisestä. Vuosien 1904 – 1916 välisenä aikana valmistettiin meijerissä 
keskimäärin vuosittain noin 60.000 kg voita. Sitten sota-aikana, jolloin 
meijeritoiminta laski kaikkialla, aleni tämänkin meijerin tuotanto alle 
puoleen edellämainitusta keskimäärästä, ja oli alimmillaan v 1918, jolloin 
voin valmistusmäärä oli vain 21,495 kg. Meijeritoimintaa haitanneitten 
syitten poistuttua alkoi toiminta jälleen vähitellen elpyä. Vuonna 1923 kohosi 
voinvalmistus hieman yli 40,000 kg, mikä kuitenkin oli vain 2/3 osaa siitä 
määrästä, mitä valmistettiin ennen sotaa.

Koko toiminta-aikanaan meijeri on valmistanut 1,673.291 kg voita. 
Voinvientiliikkeiltä on siitä saatu kaikkiaan 7,567,951 markkaa ja kerman 
tuojille maksettu 6,203,308 markkaa.
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     Meijeri on 20-vuotisella taipaleellaan saanut kokea hyviä jos huonojakin 
vuosia, sekä epäonnistumisia että ilon päiviä. Vuosien kuluessa on sille ehtinyt 
karttua yhteisomaisuus, jonka arvo nyt ammattimiesten arvion mukaan 
nousee i miljoonaan markkaan. Myöskin rahastot ovat vähitellen kasvaneet 
ja olivat viime vuoden lopussa 96,788 markkaa. Nykyisin meijeriin kuuluu 
noin 40 % karjanomistajista ja n. 60 % siinä olevasta karjamäärästä.

Kun ottaa huomioon olosuhteet, joissa meijeri toimii, voidaan olla 
jotenkin tyytyväiset tähänastisiin tuloksiin, vaikkapa tosin paremminkin 
olisi päästy, jos meijerialueen kaikilla karjanomistajilla olisi ollut yhteiseen 
yritykseen sama luottamus, mitä aina on ollut kannustamassa meijerin 
uskollisimpia jäseniä.

Jo alusta lähtien reippaaseen toimintaan päästyään ja 
myöhemmästäkin menestyksellisestä toiminnastaan saa Rääkkylän 
Osuusmeijeri kiittää muutamien paikkakuntalaisten nostavaa, sitkeää ja 
uhrautuvaa toimintaa yrityksen hyväksi. Eihän mikään yritys menesty, ellei 
sen toiminta ole oikeaan osuva, ja varsinkin yhteisissä yrityksissä tämä on 
menestymiselle ainoa ensimmäinen ehto. Rääkkylänkin Osuusmeijerillä on 
ollut onni jäsenpiiriinsä heti alusta saada muutamia tälläisiä henkilöitä. 
Erityisen tunnustuksen tässä suhteessa ansaitsee meijerin ensimmäinen 
isännöitsijä ja monivuotinen hallituksen puheenjohtaja, maanviljelijä 
P e k k a P u ha k k a . Yhtä arvokas on ollut myöskin silloisen 
Rääkkylän pitäjänapulaisen  R. U. L a u r i n toiminta meijerin hyväksi. 
Väärin tekisi. Ellei näiden rinnalla yhteistyöstä mainittaisi myös nyt 
vainajata ” Riihilahden pappaa”. Osuuskunnan hallituksessa 20 vuotta 
toiminutta, maanviljelijä H e i k k i  H i r v o s t a, ( toisessa lähteessä 
Juho Hirvonen)  joka osuuskunnan jäsenkirjassa kulkee numerolla 1.

Kaikki edellämainitut henkilöt ovat tämän osuuskunnan historiaan 
jättäneet lähtemättömät jäljet ja tämä lyhyt maininta olkoon heille pienenä 
tunnustuksena suorittamastaan suuriarvoisesta työstä osuustoiminnan 
laajalla vainiolla.

Lähde: Vuoden 1924 Pellervo-lehden artikkeli ”Rääkkylän Osuusmeijeri 
20-vuotias” sivut 372,373
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   Kuva:  Meijerirakennus valmistunut v. 1916

Kuva:  Meijerin henkilökuntaa 1926 – 1934, 
isännöitsijä Pekka Holopainen toinen oikealta.
Kuvat Anna-Liisa Arjamo os. Holopainen



28

RÄÄKKYLÄN OSUUMEIJERIN LAIVAHANKINTA
Raimo Virkkunen

Rääkkylän Osuusmeijerillä oli toiminnan alkuajoista lähtien Tutjunniemen 
kylällä laaja asiakasverkosto, mistä toimitettiin kermat ja maidot meijerille 
yli 50 vuoden ajan. Kuljetuksia tehtiin talojen kesken vuoroviikoin soutaen 
tai moottoriveneillä. Muutamista pitkäaikaisista asiakas taloista voidaan 
mainita mm. Niemen Kinnula, Pärnävaaran Matila, Mustalahden Turula  ja 
Mäen Hirvola 16.

Laivayhtiöiden valmisteluja 1912 - 1927

Laivayhtiön perustamisasia oli Rääkkylässä ensi kertaa esillä jo kesäkuussa 
vuonna 1912. Lehti-ilmoitus oli laadittu 4.6.1912:  ” RÄÄKKYLÄLÄISET 
saapukaa laivayhtiön perustavaan kokoukseen Osuuskaupalle ensi 
lauantaina t.k 8 p:nä klo 11 päivällä ( k.8.1k)”. Kokouksen kulusta ja 
päätöksistä ei ole säilynyt arkistotietoja. Laivan hankintaa oli tiettävästi jo 
valmisteltu etukäteen ja asiasta on käyty keskusteluja.

Laivayhtiön perustamisasia ei jäänyt hautautumaan, kun jo seuraava 
lehtiuutinen kertoi 3.3.1915 Rääkkylään perustettavasta laivayhtiöstä.” 
Rääkkylän Osuusmeijerin varsinainen kokous pidetään  t.k. 18 p:nä klo 10 ap. 
Jolloin päätetään paitsi laissa ja säännöissä määrätyt asiat kassakreditlainan 
ottamista: Otetaanko ja kuinka paljon osakkeita Rääkkylään perustavassa 
laivayhtiössä? Tilitetäänkö kermantuojille elokuun alusta vuoden loppuun 
Valion 5 p:nin lisämaksu voikilolta ym.
 Kokouksen päättyessä myydään huutokaupalla käytettyjä separaattoreita 
ym. koneita.

Rääkkylässä maaliskuun 11 pn;nä 1915
Arkistolähteitä oman laivayhtiön perustamisesta ei ole säilynyt, mutta asia 
siirtyi kuitenkin siihen saakka, kun Rääkkylän Osuusmeijeri ja Liperin 
Osuusmeijeri päättivät yhteisestä laivahankinnasta vuonna 1918.

Lähde: Juha Rouvinen Lehtileikkeet: Karjalan Sanomat 4.6.1912,
Karjalatar 4.6.1912, Karjala 4.6.1912, Karjalatar 13.3.1915, 
Karjalan Maa 11.6.1927, Karjalainen 31.5. 1927.
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Liperin Osuusmeijerin hallitus oli 13 maaliskuuta 1919 suhtautunut 
ehdotukseen myönteisesti ja esittänyt asian kuukauden lopulla kokoontuneelle 
osuuskunnan kokoukselle ratkaistavaksi. Siellä se sai myönteisen vastaanoton. 
Asiaa pidettiin hyvänä, mutta kokous esitti muutamia ehtoja.
Ennen lopullista päätöstä huomautti Onni Puhakka laivan ehkä soveltuvan 
hyvin myös kauppatavaroiden kuljetukseen ja hän pyysi hankkeeseen mukaan 
molemmista kunnista niiden osuuskaupat. Tätä ehdotusta ei kannatettu.

Osuuskunnan kokous päätti pitkän keskustelun jälkeen yksimielisesti, että 
”Rääkkylän Osuusmeijerin kanssa hankitaan yhteinen rahtialus, höyrykoneella 
varustettu, koko sellainen että siihen voisi lastata vähintään 100 syltä halkoja 
ja joka muuten kulkee näillä vesillä esteettä. Lisäksi edellytettäisiin, että sen 
tuli olla uusi,” vanhoja aluksia ei osteta, pienessä laivassa menee hukkaan 
miesten aika”.

Suunnitelmaa valmisteltiin huolellisesti ja vielä vuoden lopulla sitä 
viimeisteltiin kummankin osapuolten valtuutettujen kokouksissa, mutta 
koneisto oli jo hankittu Lehtoniemen konepajalta. Tervahöyryksi luonnehdittu 
alus valmistui keväällä 1920 ja se ajettiin toukokuun alussa Joensuuhun 
katsastettavaksi. Tällöin ilmeni, ettei varustelu ollut riittävä, vaan se oli 
tuotava takaisin telakalle täydennettäväksi.

Puutteita oli ilmeisesti paljonlaisesti, sillä laivan odotellessa kului kolme 
tuskatuttavaa pitkää viikkoa ja lasku oli melkoinen, sillä pöytäkirjamerkinnän 
mukaan ”tämä tuli paljon maksamaan”.

Niin oli Sulo-alus viimein vesillä ja onneksi sille saatiin vakinaisia rahtituloja. 
Syyssäät ovat usein yllättäviä ja ajojen vielä jatkuessa vaaralliseksi tunnetuilla 
Pielisjärven vesillä laiva karahti ”hirmuisessa myrskyssä” karille täydessä 
tukkilastissa mukana olleesta luotsista huolimatta. Tämä 10.lokakuuta 
sattunut haveri oli niin paha, että laiva seisoi korjattavana 19 päivää. Lasku 
10 000 markkaa, jonka vakuutus onneksi korvasi.
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YHTEINEN LAIVA MYYTIIN

Seuraavaksi purjehduskaudeksi 1922 laiva vuokrattiin sitä kuljettaneelle 
päällikölle J. Lappalaiselle. Puusta tehdyn laivan kunto oli kärsinyt niin 
paljon, että molemmat osuuskunnat katsoivat parhaaksi luopua siitä. Laiva 
myytiin huhtikuussa 1923.

Jäljellä olivat enää loppuselvittelyt myyntihinnan jakamisesta, kun 
osuuskunnilla oli kirjanpidoissa erilaiset kirjaukset. Riitely jatkui vielä 
seuravana vuonna, eikä sopuun pääsyä suinkaan helpottanut se, että laivan 
ostanut J. Lappalainen oli jättänyt ainakin osan hinnasta maksamatta ja 
velka oli jätetty perittäväksi oikeuden päätöksellä.

LAIVAYHTIÖTÄ PUUHAAMAAN

Rääkkyläläisten oman laivan hankinta nousi toden teolla esille vuonna 1927, 
jolloin laivan hankintaa varten ryhdyttiin keräämään varoja pitäjäläisiltä 
1000 markan osakemerkinnällä. Lehti-uutisessa 11.6.1927 kerrottiin pitkälle 
menevästä oman laivan hankinnasta:” 11-6.1927 TK 7 pnä pitämässään 
kokouksessa Rääkkylän Osuusmeijerillä päättivät rääkkyläläiset perustaa 
laivayhtiön, johon meijeri myönsi pohjavaroiksi 50.000 mk. Osakkeiden 
kerääjiksi valittiin isännöitsijä P. Holopainen, maanviljelijät Otto Kinnunen 
Tutjunniemi, Pekka Ikonen Oravisalo ja Antti Hirvonen Haaposalmi. 
Yhtiön osakkaaksi saa liittyä 1.000 markan osakkeilla. Asiaa eteenpäin 
viemään valittiin toimikunta, johon tulivat pankinjohtaja Onni Hirvonen 
Joensuu, maanvilj. E.J. Päivinen Rääkkylä ja kauppias O. Manninen Puhos. 
Toimikunnan kokoonkutsujaksi valittiin Onni Hirvonen. Toimikunnalle 
annettiin valtuudet ostaa laiva niin pian kuin mahdollista. 

Vuoden 1927 loppupuolella näyttävät ajat huonontuneet ja laivayhtiöitä 
meni konkurssiin. Monet laivayhtiöt ilmoittivat laivojen myynnistä. 
Arkistolähteiden puutteen vuoksi ei voida päätellä miten rääkkyläläisten 
laivahankinta eteni.
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RAKENNUSHANKKEITA v. 1934 – 1942

Myllyn laajentaminen tuli ajankohtaiseksi 1930-luvun alkuvuosina. 
Vehnämylly valmistui v. 1934 ja sen yhteyteen tulivat viljanpuhdistus-, 
lajittelu- ja kuivauslaitteet. P. Holopaisen vuosikertomuksessa kerrotaan 
muista hankkeista: ” Samaan aikaan sijoitettiin uudelleen myllyn 
vierelle sirkkelisaha ja pärehöylä. V. 1936 valmistui ajanmukainen 
pintavesitartunnalta vapaa kaivo, joka oli aikansa ”esikuvana”. Kaivoon, 
Paksuniemen ylpeydenaiheeseen, käytiin tutustumassa vuoden 1936 
maatalousnäyttelyn aikaan. Meijerin ja myllyn täydellinen sähköistäminen 
toteutettiin v. 1942.

Kuva:  Rääkkylän Osuusmeijerin vehnämylly v. 1936, Elkan arkisto
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      Kuva:  Meijerin mallikaivo v. 1936, Pohjois-Karjalan museo

Pekka Holopaisen isännöitsijäkausi 1926 –1934

Rääkkylän Oravisalossa tilalla Holoppala 4. v. 1901 syntynyt Pekka 
Holopainen toimi Rääkkylän Osuusmeijerin isännöitsijänä v. 1924 – 1936. 
Ennen Rääkkylään tuloaan Holopainen oli käynyt Kuopion meijerikoulun 
ja toiminut meijerin isännöitsijänä Varpaisjärvellä ja Sotkamossa. Pekka 
Holopaisella oli Rääkkylän kaudellaan työn ohella monia yhteiskunnallisia 
luottamustehtäviä. Hänet valittiin Rääkkylän kunnanvaltuustoon 
valtuustokaudelle 1929-1931. Varapuheenjohtajana hän toimi v. 1931-
1933 ja puheenjohtajana v. 1933-1936. Hän oli jonkin aikaa Rääkkylän 
Säästöpankin johtajana. Rääkkylästä Pekka ja Aino Holopainen perheineen 
muuttivat 1.9.1936 Suonenjoelle Osuusmeijerin isännöitsijäksi ja 
myöhemmin toimitusjohtajaksi. Paksussaniemessä syntynyt tytär Anna-
Liisa Arjamo os. Holopainen kuvaa meijeriyhteisöä lämpimin sanoin: 
”Varmasti elämä oli mukavaa ja turvallista, sillä meijerin väki oli kuin yhtä 
perhettä. Oli monta huolehtijaa.”



   Rääkkylän Osuusmeijerin hallintohenkilökuntaa yhteisessä kuvassa 1930-luvulla
   Kuva:   Otto Kotilainen Pohjois-Karjalan museo
  

Pekka ja Aino Holopaisen perhekuva 1936. Taustalla meijerin henkilökuntaa.
Kuva:  Anna-Liisa Arjamo os. Holopainen.
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Maataloustuottajain Rääkkylän paikallisyhdistys
Raimo Virkknen

Pohjois-Karjalan Maataloustuottajain paikallisyhdistyksiä perustettiin 
vuoden 1917 aikana viisi. Näistä ensimmäinen rekisteröitiin 17.10.1917 
Nurmeksessa. Jarkko Kempin vuonna 2017 toimittamassa teoksessa 
Elämän eväitä: pellosta, karjasta, metsästä, kerrotaan paikallisyhdistyksien 
alkuvaiheista. Samaan aikaan lokakuussa 1917 aloittivat toimintansa 
Liperin, Ilomantsin, Rääkkylän ja Polvijärven paikalliset yhdistykset.

Maataloustuottajain paikallisyhdistykset saivat toiminnan aloittamiseen 
ohjeita Pohjois-Karjalan Maanviljelysseuralta ja Pohjois-Karjalan 
Meijeriliitolta. Ohjeissa korostettiin tarvetta järjestäytyä maanviljelijöiden 
edun valvonnassa.

Teoksessa kuvataan maanviljelysseuran merkitystä maakunnan 
kehittäjänä: ”Pohjois-Karjalan maanviljelysseura oli se organisaatio, jonka 
kautta maakunnan mielipiteet kulkeutuivat valtakunnan tasolle, kuten 
maanviljelyshallitukselle.” Konkreettisella tasolla toiminta näkyi ennen 
kaikkea karjatalouden kehittämistyössä. Seura järjesti aiheeseen liittyviä 
kursseja ja harjoittelupaikkoja.

Rääkkylän paikallisyhdistyksen perustamisesta kerrotaan teoksen 
alkuosassa: ” Rääkkylässä paikallisyhdistys perustettiin 8. lokakuuta 1917 
maaviljelijä Pekka Kinnusen talossa. Paikalla oli 20 viljelijää. Muutamien 
puheenvuorojen jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa Rääkkylän 
Maataloustuottajain paikallisyhdistys. Viisihenkinen toimikunta valittiin 
viemään asiaa eteenpäin. Se valitsi jo samana päivänä johtokunnan, jonka 
puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä Toivo Pakarinen. Toiminta lähti 
ripeästi käyntiin. Joulukuun alussa pidetyssä kokouksessa johtokunta käsitteli 
kunnan elintarvikelautakunnan pyyntöä asettaa tarkastuslautakunta.”
Edelleen johtokunta asetti peräti 24 piiriasiamiestä. Heidän tehtäviään ei 
määritelty. Joka tapauksessa ajatus oli myöhemmän toiminnan kannalta 
hyvä maantieteellisesti laajassa kunnassa. Asiamiesten tehtävään voi päätellä 
kuuluneen uusien jäsenten hankkimisen.

Vuoden 1920 joulukuussa päätetiin perustaa Pohjois-Karjalan piiriliitto, 
mutta virallisesti se perustettiin 18. joulukuuta 1922. Jäseniksi Rääkkylästä 
valittiin maanviljelijä Onni Hirvonen ja varajäseneksi Eero Kankaanrinta.



MTK:n liittokokous päätti vuonna 1924 perustaa säätiön ja kehotti samalla 
piiriliittoja ja paikallisyhdistyksiä ryhtymään toimenpiteisiin säätiön 
peruspääoman kartuttamiseksi.
Piiriliittoon oli vuoteen 1928 mennessä liittynyt 18 paikallisyhdistystä, joiden 
yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 605. Aloitteita tehtiin mm. edunvalvonnasta. 
Verotuskysymykset olivat edelleen päällimmäisinä.

Ilomatsin ja Rääkkylän yhdistysten toiminnan katsottiin olleen 
”nukuksissa”, koska vuosikokousta ei ollut järjestetty. Myös seuraavasta 
vuodesta on maininta: ”Jäsenyhdistyksistä vain Rääkkylä ja Ilomantsi olivat 
toimintansa puolesta lamaannuksissa. Muissa yhdistyksissä saatiin pidettyä 
yleiskokoukset ja aktiivisimmissa kylä- ja esitelmätilaisuuksia.”

Vuonna 1932 Pohjois-Karjalan Maataloustuottajain liiton toimistosta 
lähetettiin 1509 postilähetystä ja sinne saapui 370 lähetystä. Monet 
maanviljelijät kävivät siellä kysymässä neuvoja.
Liiton vuosikertomuksissa kerrotaan manttaalikuntien myöntämistä tuista 
1920-1930 toiminnan rahoittamiseen.

Rääkkylän paikallisyhdistyksen toimintaa ryhdyttiin tehostamaan vuonna 
1937. Rääkkylän Osuusmeijerin vuoden 1937 syyskokouksesta oli uutisoitu 
lehdessä
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Tuottajayhdistys Rääkkylään v. 1937

Tuottajayhdistyksen perustamisesta kertoi sanomalehti Karjalainen: 
”Sääntömääräinen syyskokous pidettiin lokakuussa 1937 suojeluskunnan 
talolla. Puheenjohtajana toimi Juho Hirvonen ja pöytäkirjanpitäjänä 
Heikki Ikonen. Kokouksessa päätettiin myöntää 4000 markkaa ns. 
hammasrahaa perustetulle tuottajayhdistykselle. Alustuksen kokoukselle 
esitti maanviljelysseuran konsulentti Lyyli Ryynänen. Kermaa oli tuotu 8:na 
kuukautena lähes 200.000 kiloa ja siitä oli valmistettu voita 53.967 kiloa.”



Sotien jälkeisestä ajasta kertoo liiton historiateos itäsuomen karjarodun 
kehityksestä näin: ”Maidontuotannossa itäsuomenkarja eli kyyttö oli 
käytännössä ainoa rotu koko maakunnassa. Sen tuotostaso oli kuitenkin 
selvästi alhaisempi kuin muiden rotujen. Ratkaisuna oli hankkia 
länsisuomenkarjan sonneja siitoseläimiksi. Siten Pohjois-Karjalassa jalostus 
johti rodun vaihtumiseen vähitellen länsisuomenkarjaksi. Karjantarkkailu 
osoitti, että maidontuotannon kannalta Ayrshire-rotu olisi parempi, mutta 
suomenkarjan asemaa se ei vielä horjuttanut.”

Kymmenen vuotta myöhemmin kerrotaan kehityksen muuttuneen: 
”Maataloudessa on tapahtunut merkittävää kehittymistä. Yksityiskohtana 
voi 1950-luvulta mainita Ayrshire-karjan yleistymisen. Silti suomenkarjaa 
oli maakunnassa vielä 1950-luvun lopulla 85 prosenttia. Pohjois-Karjalan 
Maanviljelysseuran liittyminen Ayrshireyhdistyksen jäseneksi vuonna 
1951 kertonee asenteiden muuttumisesta myönteisemmäksi suhteessa 
uudistukseen.”

Maaseudun Tulevaisuus -lehden merkitys alkoi kasvaa. Liiton 
toimintakertomuksen mukaan eniten tilaajia oli Kiteellä, Liperissä ja 
Rääkkylässä. Kaikkiaan lehden levikki Pohjois-Karjalassa oli noin 11 000 
kappaletta.
Vuonna 1954 liiton organisaatiota oli muutettu siten, että johtokunnan 
jäsenten paikkojen jakaantuminen otettiin paremmin huomioon. Liiton 
johtokuntaan tuli mm. Armas Mononen Rääkkylästä. Jäsenmäärän kehitys 
paikallisyhdistyksissä nousi tuntuvasi vuonna 1957. Rääkkylässä uusia 
jäseniä tuli 258, eli lisäystä oli 25,9 prosenttia.

Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liiton osalta jäsenmäärän kehitys 
jatkui edelleen vahvana. Vuonna 1961 henkilöjäseniä tuli lisää noin 100 
eli prosentuaalisesti kasvua oli neljä prosenttia. Toimintavuoden aikana 
hallintoon tuli erilaisia valiokuntia, joista työvaliokunta oli tärkein.

Vuonna 1962 liitto vietti toimintansa 45-vuotisjuhlavuotta. Se oli saanut 
kunnian järjestää vuosijuhlan ohella keskusjärjestön liittokokouksen. 
Liiton oma vuosijuhla pidettiin syyskokouksen yhteydessä Karjalan talolla 
joulukuussa 1962. Samassa tilaisuudessa vietettiin Joensuun Ympäristön 
Osuusmeijerin 60-vuotisjuhla.
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Osuuskuntakokouksia 1930

Rääkkylän Osuusmeijeri i.l. ja Rääkkylän Osuuskauppa r.l. vuoden 
1930 vuosikokouksista kirjoitti Karjalainen 27.3.1930 kokousuutisen. 
Lehti kertoi; ” Maaliskuun 22. pnä kevätkokoukseen oli jäseniä saapunut 
toistasataa henkeä. Meijerin kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja P. 
Ikonen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin pastori Roobert Immonen 
ja pöytäkirjan teki isännöitsijä P. Holopainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin maanviljelijä Juho Hirvonen ja Pekka Vänskä.”
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MTK:N liittokokous vuonna 1962 pidettiin Joensuussa.
Tilaisuudessa olivat mukan tasavallanpresidentti Urho Kekkonen perheineen
Kuva:  Pohjois-Karjalan museo ( kirjan kuvitus )



Meijerin toimintakertomuksen mukaan meijerin punnittua kermaa oli 
296,622 kiloa. Rasvaa oli  64,627.08 kiloa ja rasvasta valmistettua voita 
77,176 kiloa. Lisäystä tuotemäärässä ed. vuoteen verrattuna 3.5 %.    
Voi myytiin Valiolle ja saatiin Smk 2,240,992 mk 7 penniä, eli kilolta 
keskimäärin 29,04. Tuotteilla saatu rahamäärä oli Smk 63,878:78 penniä 
vähemmän kuin edellisenä vuotena. Rasvoista kermantuojille maksettiin 
Smk. 2.000,842;09, keskimäärin rasvakilolta 31:34. Liikekustannukset 
tekivät yhteensä Smk 229,881:34 eli 10,2% saaduista tuloista.”

Kokoukselle esiteltiin vuositilit ja tilintarkastajain lausunto, joka hyväksyttiin 
yksimielisesti.
Osuuskunnan sääntöjä päätettiin muuttaa siten, että muutoksen 
hyväksymisen jälkeen tulee uusien jäsenten pääsymaksu olemaan Smk 30:- 
lehmäosuutta kohden sekä että vararahasto saa nousta Smk. 500.000:- asti”.

Meijerikokouksen jälkeen alkoi osuuskaupan kokous pastori Robert Immosen 
johtaessa puhetta ja liikkeenhoitaja A. Monosen pitäessä pöytäkirjaa, jonka 
tarkastajaksi valittiin suntio Juho Hirvonen ja maanviljelijä Kalle Sallinen. 
Hyväksyttiin hallituksen toiminta- ja tilikertomus ja tilintarkastajain 
lausunnon perusteella myönnettiin täydellinen tili- ja vastuuvapaus 
hallitukselle ja liikkeenhoitajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaan päätettiin 
ylijäämä siirtää kokonaan rahastoihin. Kuluvan vuoden tilintarkastajiksi 
valittiin S.O.K:n määräämä henkilö ja paikalliseksi mv. Toivo Pakarinen sekä 
varalle mv. Pekka Puhakka ja isännöitsijä P. Holopainen. Tilintarkastajain 
palkkio suoritetaan laskun mukaan.

Meijerin isännöitsijät opintomatkalle

Pohjois-Karjalan Osuusmeijeriliiton johtokunnan kokouksesta uutisoi 
Karjalainen huhtikuun 26 päivän 1930 numerossaan: ”Tarkasteltiin 
jäsenmeijerien toimintaa vuodelta 1929 ja taloudellista asemaa viimevuoden 
tilinpäätöksien perusteella. Tukholmaan yleiseen maatalousnäyttelyyn 
tehtävälle opintomatkalle 18 -24. osanottajiksi hyväksyttiin isännöitsijät 
Väinö Leino Impilahden osuusmeijeristä, O.M. Sallinen Kuusjärven 
osuusmeijeristä, Pekka Holopainen Rääkkylän osuusmeijeristä, H. 
Hakkarainen Liperin osuusmeijeristä ja Knud Knuudsen Kiteen 
Osuusmeijeristä, joille kullekin liiton puolesta maksetaan Smk 1.500:- 
matka-avustusta. Retkikunnan oppaaksi tulee menemään Liiton sihteeri 
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Väinö Pessi. Jäsenmeijereiden hallituksille päätettiin lähettää kehoitus, 
että he voin käytön lisäämiseksi järjestävät paikkakunnallaan voin hinnat 
kohtuullisiksi ja vaikuttaisivat paikkakunnallaan siihen suuntaan, että voin 
hyvät puolet tulisivat tunnetuksi ja voin käyttö lisääntyisi”.

Kuorima-asemat toimivat talkoohengessä

Kuorima-asemien lukumäärä meijerin toiminta-alueella kasvoi vuosien 
1903-1909 aikana noin kahteenkymmeneen, jopa tästä ylikin. Asemapaikkoja 
tuli pitäjän joka kyliin. Lisäksi Liperin rantakyliin ja Kiteen kylien alueille 
tehtiin asemasopimukset meijerin toimesta. Aseman pitäjä hoiti maitojen 
vastaanottopunnituksen, niistä kirjanpidon, viikoittain kokeitten ottamisen 
ja meijerille lähettämisen. Toimenkuvaan kuului lisäksi separaattorin ja 
kuljetusastioiden pesuvesien lämmitys ja vielä kermojen jäähdyttäminen 
ja kuljetus joko meijerille tai tienvarteen, josta meijerin palkkaama kuski 
otti kuormaansa. Kermojen jäähdytysastiat pidettiin kesäaikaan kaivoissa 
tai lähteissä. Talvisin kermat piti kuljetuksen aikana suojata jäätymiseltä.

Kuorima-asemien sijainti suunniteltiin kylän keskustaan ja pyrittiin noin 
kahdenkymmenen talouden maidot ottamaan samalle asemalle. Palkkio 
tehdystä työstä oli talkootyön luontoista. Aseman hoitoon liittyvät monet 
lisätyöt huomioiden, kaikesta tuosta touhusta meijeri maksoi hoitopalkkioita 
0,3 – 0,5 penniä vastaanotettua maitokiloa kohden.

Kun separaattorin käyttö yleistyi ja hinnat halpenivat, pystyivät 
varakkaimmat talot niitä hankkimaan ja toimittamaan kermat meijeriin, 
jolloin tuotteen laatu parani. Pienempien mökkiläisten kermat voitiin 
separoida naapurin taloudessa ja toimittaa samoissa kimppakuljetuksissa 
meijeriin.

Lähde: Rääkkylän meijeri i.l. toimintakertomus 1904-1953
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Kerman kuljetukset Rääkkylän Osuusmeijeriin

Kuljetukset pitkiltäkin matkoilta otettiin säälittävän halvalla. 
Isännöitsijä P. Holopaisen kokoamassa  Rääkkylän Osuusmeijeri i.l. 
50-vuotiskertomuksessa kerrotaan vesistöjen takaa tuodusta kermoista 
meijeriin:” Niinpä vielä kesällä 1907 Heinoniemen, Vihtavaaran, ja 
Pötsölahden kuorima-asemien kermat on Kalle Käyhkö ottanut soutaakseen 
Paksuniemeen, jossa ne vielä sai rannasta kuljettaa  meijeriin mk 3:70 
reissulta. Ei se myrskyllä kahden miehen palkaksi suuri ollut. Seuraavana 
kesänä on samasta kuljetuksesta pitänyt maksaa jo 7;- markkaa-reissulta”. 
Kuljetuskulujen halventamiseksi hankittiin meijerille omia veneitä ja 
vivulla varustettuja kuormarattaita, jotta vähempivaraisillakin oli tilaisuus 
tehtävään tarttua.

Suuren helpotuksen vesientakaisiin kuljetuksiin toi kilpaileva laivaliikenne, 
joka halvensi kustannuksia ja toi kermat nopeammin tuoreina meijerin 
laituriin. 

Lähde: Rääkkylän Osuusmeijeri i.l. 50-vuotiskertomus



  ääkkylän Osuusmeijerin hallintohenkilökuntaa yhteisessä kuvassa
   Edessä isännöitsijä Pekka ja Aino Holopainen, lapset Anna-Liisa, Sisko 
Kuorima-asemien toimintaa v. 1903 – 1909

Kuorima-asemien tärkeydestä meijeritoiminnalle ja osuuskunnan jäsenten 
yhteistyöstä on P. Holopainen tehnyt laajan selvityksen. Kuorima-asemat 
toimivat ansiokkaasti myös oman pitäjän ulkopuolella. Seuraavassa 
muutama tiivistetty lainaus: ” Kuorima-asemien hoitoon ja kuljetuksiin 
sisältyi runsaasti lahjatöitä. Asemanhoitaja luovutti tarkoitukseen 
huoneen lämpöineen, ja valoineen, kuumensi vedet kuorittavien maitojen 
lämmittämiseen, hoiti maitojen vastaanottopunnituksen, niistä kirjanpidon, 
viikottain kokeiden ottamisen ja meijerille lähettämisen, separaattorin ja 
kuljetusasiain pesut ja muut puhdistukset.”

Kertomustaan Holopainen jatkaa:” Aikojen unholaan siirtyneitä 
kuorima-asemain aikakaudella on syytä merkitä muistiin v:n 1906 – 1907 
asemien luettelosta paikkakuntia, joissa niitä silloin oli. Haapasalmessa: 
Sangenlahden Monosessa. Riikosessa. Lamminsalossa: Koivusalon 
Rostissa. Oravilahden Usvanmäessä ja Salokylän Rouvisessa: Rasivaaran 
Rostissa, Vaaranrinnassa, Salokylässä. Siurunlahdessa. Täitimenniemessä: 
Venturissa, Rajaselässä, Onkamossa, Niemisessä, Pötsönlahden Pahkoilla, 
Kuittisessa ja Anttilassa: Varpasalon Yläpihassa. Riihilahdessa. Karhulla ja 
Leskelässä: Hypönniemen Puhakassa, Pietarilassa ja Kinnulassa: Oravisalon 
Holoppalassa, Seppälässä ja Ilvolassa: Vannilassa, Hernevaarassa Sallisessa, 
Heinoniemessä, Vihtavaarassa; Liperin Tutjussa: Lappalaisessa, Kinnulassa, 
Asikaisessa ja Hirvosessa sekä Kiteen Hovinsalossa. Lisäksi oli vielä 
yksityisiä taloja, jotka hoitivat oman ja naapurin maitojen kuorimisen 
palkkiotta, siten säästäen matkavaivojaan.

  Kuva: 
  Voiniemen 
  hovin 
  navetta
  Rakennus
  valmistunut
  v 1851
  Kuva
  Pohjois-
  Karjalan
  museo
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HENKILÖSTÖÄ JA JÄSENVALINTOJA

Meijerin isännöitsijä August Luukkonen v. 1939 – 1964 Rääkkylän 
Osuusmeijerillä

Haastattelu Teppo Luukkonen 17.12.2018
Haastattelija Raimo Virkkunen

Rääkkylän Osuusmeijerin isännöitsijä August Luukkosen työt meijerillä 
alkoivat v. 1939, kun isännöitsijänä ollut Heikki Ikonen luovutti tehtävät 
Luukkoselle. August ja Hanna Luukkonen (os. Sorsa) tulivat Rääkkylään 
Pielaveden Osuusmeijeriltä, missä August oli toiminut isännöitsijänä. 
Perheeseen kuului tuolloin esikoispoika Teppo s. 1937. Ennen avioliiton 
solmimista August Luukkonen oli toiminut meijerin isännöitsijänä useilla 
paikkakunnilla, joista Teppo muistaa mm. sen, että isännöitsijäkurssin 
August Luukkonen suoritti Jokioissa, jossa samalle kurssille osallistui 
rääkkyläläinen Antti Lehvonen. Yhteinen kurssikuva on Teppo Luukkosen 
arkistossa.

Hanna Luukkonen oli suorittanut karjanhoitokoulun ja toiminut 
tarkastuskarjakkona eri paikkakunnilla. Pohjois-Karjalasta Pielavedelle 
muuton jälkeen hän siirtyi Pienviljelijäin liiton neuvontatehtäviin, 
jossa hän tapasi tulevan aviopuolisonsa  Augustin. Pienviljelijäin liiton 
liittotoimikunta järjesti jäsenyhdistystensä avulla   kotitalousneuvontaa sekä 
loma- ja nuorisotoimintaa. Hanna Luukkonen oli vahva järjestöihminen. 
Rääkkylässä ollessaan Hanna oli maatalouskerho ry:n puheenjohtajana 
1950-luvulla ja lukuisissa yhdistyksissä mm. Marttatoiminnassa ja 
Kotitalousnaisissa. Kerrotaan, että Hanna oli kirjelmöinyt sen aikaiselle 
presidentille äitienpäivänä myönnettävästä kunnianosoituksesta 
ansioituneille äideille. Joka tapauksessa niihin aikoihin alettiin myöntää 
kunnianosoituksia äideille, mikä perinne on nykyisinkin voimassa.
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Pian muuton jälkeen vuonna 1939 marraskuun lopulla alkanut talvisota 
hiljensi meijerin toimintaa, johon vaikutti osaltaan elintarvikesäännöstely 
monin eri tavoin koko sodan ajan. Sodan jälkeen alkoi jälleenrakennuskausi, 
mikä näkyi meijerin liikevaihdossa ja uusien koneistojen ja kalustojen 
hankinnassa.
Kauppakoulun jälkeen Teppo Luukkonen toimi kesätöissä konttorin puolella 
meijerillä muutaman kesän ja yhden talvikauden 1960 luvun alkupuolella. 
Nuorempi veljes Ahti oli auton apumiehenä ja autonkuljettajana useamman 
vuoden ajan. Ahdin työrupeamasta on kerrottu Teuvo Ikosen muisteluissa. 
Meijerin hallituksen puheenjohtajana oli 1950-luvulla kauppalan talon. 
Eljas Hirvonen, aina siihen saakka, kun 1960-luvulla tilalla siirryttiin 
viljanviljelyyn.

Vuoden 1952 kesällä olivat meijerin 50-vuotisjuhlat. Teppo muistaa hyvin 
juhlat, joita juhlittiin meijerin pihalla. Juhlien alkuun oli valmistunut 
meijerin 50-vuuotishistoriikki, jota jaettiin jäsenille ja lehdistö laati asiasta 
näkyviä kirjoituksia. Valokuvaajana toimi Osuuskaupan rautaosaston hoitaja 
Arvi Kossila, joka valmisti itse valokuvat. Valokuvat ja arkistomateriaalia 
on Mikkelin Elkan arkistossa ja osa tiettävästi Joensuun Ympäristön 
Osuusmeijerin arkistossa.

August Luukkosen jälkeen isännöitsijän tehtävät otti vastaan Kalevi 
Sarlund.
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Rääkkylän Osuusmeijerin jäsenyys keskusliikkeissä ja yhtymissä

Yhteistyökumppanit keskusliikkeissä ja yhtymissä luetellaan P. Holopaisen 
laatimissa vuosikertomuksissa toiminnan alkuajoista lähtien. ”Pohjois-
Karjalan Osuusmeijeriliittoon on liitytty v. 1904, ja Voinvienti Osuusliike 
Valioon v. 1906, myöhemmin Keskusosuusliike Hankkijaan. Pellervo 
Seuraan, Meijeriväen Eläkekassaan, Savo Karjalan Osuusteurastamoon.
Paikkakunnalla toimivissa osuuskunnissa ja yhtymissä meijeri on ollut 
jäsenenä Osuuskaupassa, Osuuskassassa, Maataloustuottajayhdistyksissä, 
Metsänhoitoyhdistyksessä, Puhelin ja Sähköyhtymässä. Lisäksi monella 
tapaa avustettu alueella toimivia maa- ja karjataloutta edistäviä yhdistyksiä 
ja seuroja ja kerhoja”.

Lähde: Osuusmeijerin 50-vuotiskertomus 1903 - 1953

Kuva kylältä:  Raimo Virkkusen kokoelma
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Pohjois-Karjalan Meijeriliitto

Osuusmeijerien perustamisvaiheessa syntyivät samaan aikaan 
neuvontajärjestöinä Osuusmeijeriliitot, joilta saatiin maitotalouteen ja 
markkinointiin liittyviä ohjeita. Pohjois-Karjalan Meijeriliitto perustettiin 
joulukuussa v. 1903.

Rääkkylän Osuusmeijerin perustamisvaiheessa v. 1901 ja sitä seuraavina 
vuosikymmeninä läheinen yhteistyö jatkui Pohjois-Karjalan Meijeriliitossa, 
missä liiton sihteerinä toimi rääkkyläläinen meijeristi Otto Kotilainen 
vuosien 1909 – 1916 aikana.

Merkittävän työuran meijeritoiminnan hyväksi teki Oravisalon 
Holoppalan talon sukujuurilta lähtenyt MMM Pentti Holopainen. Hänestä 
kerrottiin paikkakunnan sanomalehdessä: 
Toht. Pentti Holopainen Valion neuvontalaitoksen johtajaksi

Valion hallintoneuvosto on nimittänyt tohtori Pentti Holopaisen Valion 
neuvontalaitoksen johtajaksi 1.7.1965 lukien. Tohtori Holopainen on 
toiminut keskusliikkeen meijeritieteellisen tutkimusosaston päällikkönä 
vuodesta 1962 sekä tilasto-osaston esimiehenä vuodesta 1958 lähtien. 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan meijeriliiton konsulenttina hän oli 
vuosina 1952-54. Helsingin Yliopiston maatalouslaitoksen assistenttina 
vv. 1955 – 62, meijerin liiketalouden opettajana vv.1962-64 ja viimeksi 
mainitusta vuodesta lähtien elintarviketeollisekonomian dosenttina. 
Meijerien Keskinäisen Vakuutusyhtiön sekä Meijeriväen Eläkekassan 
toimitusjohtajana hän toimi vv. 1956–62. Maatalous- ja metsät. tohtoriksi 
hän väitteli vuonna 1962.

Lähde  Lehtileike 
            Maidon tie, Valio ja meijerijärjestö 1905 – 1980. Veikko Kähkösen   
             kotiarkisto.
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MEIJERIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAT JA 
JÄSENET

Hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet:

maanv. Pekka Rouvinen       Oravilahti        v:na   1903
pastori K.A.Lauri       Kirkonkylä          ”                 1904-1909
maanv. Pekka Puhakka       Hypönniemi          ”                 1910-20 ja 1925-27
maanv. Juho Hirvonen         Tutjunniemi          ”                 1921
pastori Robert Immonen     Kirkonkylä          ”                 1922-25
maanv. Pekka Pitkonen        Rasivaara          ”                 1928-43
maanv. Benjam Partio          Hernevaara          ”                 1945-49

Hallituksen varapuheenjohtajina ovat olleet:

maanv. Heikki Rouvinen     Oravilahti      v:na                1903
kirkonis. Olli Kinnunen      Kirkonkylä         ”                1904-13
maanv. Juho Turtiainen       Kirkonkylä         ”                1913-17 ja 1921-24
pastori Robert Immonen    Kirkonkylä         ”                1918-20
maanv. Juho Hirvonen        Tutjunniemi         ”                1925-27
maanv. P.A.Puhakka            Hypönniemi         ”                1928-29
maanv. Eino Päivinen          Jaama         ”                1931-33
maanv. U.P.Rantola              Haapasalmi         ”                1934-35
maanv. Elias Hirvonen        Kirkonkylä         ”                1936-49
maanv. Simo Hirvonen       Kiesvaara         ”                1950-

Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä yli 10 vuoden ovat hoitaneet: Pekka 
Ikonen 16 vuoden ja Pekka Puhakka 14 vuoden ajan. Elias Hirvonen on ollut 
varapuheenjohtajana 13 vuotta ja sen jälkeen 4 vuotta puheenjohtajana, hoitaen 
tehtävää edelleenkin.
Vuosina 1903-11 on hallitukseen kuulunut 7 varsinaista ja 2 varajäsentä. Viime 
mainittuna vuotena sääntöjä uusittaessa on varsinaisten jäsenten luku vähennetty 
5:si.
Asian outous kuutena ensimmäisenä toimintavuotena on antanut hallitukselle 
paljon opettelutyötä. Tänä aikana on pidetty yli sata kokousta, johon on käytetty 
622 kokouspäivää, joista hallituksen jäsenet eivät ole saneet palkkiota, ainoastaan 
puheenjohtajalle maksettu pientä korvausta.

  Viidenkymmenen vuoden aikana on kaikkiaan 49 hallituksen jäsentä osallistunut 
kokoustoimintaan. Kokouksia on pidetty 600 ja kokouspäiviä kertyy 2.770, 
pöytäkirjansivuja on kirjoitettu yli 1700 ja merkitty 4.220 pykälää. Näin onkin 
vuosien kuluessa kertynyt suuria lukuja osoittava yhteistyö, josta olemme nähneet 
karttuneeksi kauniita tuloksia.
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TILINTARKASTAJAT

Alkuvuosina vaihtuivat tilintarkastajat vuosittain. Ainoastaan Pekka Haapasalo 
Haapasalmelta ja kaupp. P. Kinnunen Rasivaarasta ovat olleet kahtena 
perättäisvuotena. Sittemmin on saatu vakinaisiksi tilintarkastajiksi maanv. Toivo 
Pakarinen (Lapin) v. 1919 – 48 ja Benjam Partio Hernevaarasta v. 1913 – 44. Onni 
Suomalainen Oravilahdelta on ollut varatilintarkastajana ja sittemmin varsinaisena 
v. 1933 – 52. Heikki Ilvonen Rasivaara v. 1942 – 51. Vuoden 1952 tarkastajat: Eino 
Holopainen Oravisalosta ja Aulis Pakarinen Kiesvaarasta. Meijeriliitto on ollut 
tarkastuksissa jatkuvasti edustettuna.

1. TOIMIHENKILÖT

 Isännöitsijät: Heikki Rouvinen Oravilahti 1903, Pekka Puhakka Hypönniemi 
1904. Pekka Kinnunen Kirkonkylä 1905. F.J. Fecman, Kirkonkylä 1906, Otto 
Kotilainen Oravilahti 1906 – 1907. Toivo Pakarinen, Kiesvaara, Pekka Toivanen, 
Juuka 1909 (hukkui purjehdusmatkalla 17.10.09 ), tointa hoiti väliaikaisesti K. A. 
Lauri Kirkonkylä 1909, 3 kk. Juho Siili, Kitee 1910 – 20. Daniel Jäntti Varpaisjärvi 
1921, August Jutila, Kirkonkylä 1922 – 24, Emil Seppänen Kitee 1925,  Pekka  
Holopainen, Oravisalo 1926 – 1934, Heikki Ikonen, Kitee. 1934 – 1939. August 
Luukkonen, Säviä – Edelleen.
Isännöitsijän apulaisena ovat hoitaneet kirjanpitotehtäviä O. Kotilainen v. 1903- 05 
ja K.A. Lauri vastasi niistä v. 1904.
Rahastonhoitajana Pekka Hirvonen 1906, Pekka Kinnunen 1907 – 10, Juho 
Turtiainen 1903 – 14, myöhemmin ovat kaikki tehtävät kuuluneet isännöitsijälle, 
paitsi tilapäisesti isänn. Jäntin aikana ovat hoitaneet rahastonhoitajan tehtäviä 
kunnallisn. Onni Hirvonen ja kaupanhoitaja Sulo Vainio.

M e i j e r i k ö t

Serahfia  Niemelä 1905 – 1906, Hilda Mäenpää 1907, Hilma Laitinen 1908 – 
11, Juho Siili (isännöitsijätoimen ohella) 1912 – 1914, Martta Kasvinen 1915 – 
1919, Aino Lojander 1920 – 22, Ida Nuutinen 1923, Hilda Kuusisto 1924 – 25,  
Aino Koistinen 1925 -, Kaisu Metsola 1926- , Edith Niittynen 1926 – 27, Aino 
Anttilainen 1927 – 28, Tuovi Mäki-Kihniä 1929 – 30, Helmi Juurikkala 1931, Aini 
Syrjälä 1932 – 35, Helmi Knudsen 1935 – 1937, Kerttu Suhonen 1937 – 44, Aune 
Kärkkäinen 1944 – 46, Hilja Kurki 1946 – 47, Eila Simonen 1948 – 50, Pirkko 
Saastamoinen 1950 – 52, ja Sylvi Ikonen 1/6 – 52 elleen.
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K o n e e n h o i t a j a t

Niilo Turtiainen 1904 – 05, Heikki Hyttinen 1905 – 06, Kalle Pesonen 1907-08, 
Kusti Harinen 1908 – 11,  Pekka Makkonen  1911 – 13, Heikki Parviainen 1914 – 
25, Otto Pippuri 1925 – 30, Antti Tolvanen 1930 edelleen.

M y l l ä r i t

Pekka Makkonen 1904, 11 – 13; Juho Pippuri 1905, 08 – 11, Mikko Suomalainen 
(vanhempi) 1906 – 07, Mikko Suomalainen (nuorempi) 25, 31 – 35; Jeremias 
Pirinen 1914, Heikki Parviainen 1915 – 25, Otto Pippuri 1926 – 27, Mooses 
Nissinen 1928 – 29, Erkki Tolvanen 1930 –33, Toivo Leskinen 1935.

Lähde: Rääkkylän Osuusmeijeri il. Historiikki 1903 - 1953

Rääkkylä Osuusmeijerin ensimmäinen meijerikkö.
Kuva:  Pohjois-Karjalan museo Otto Kotilainen.
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TILASTO OSUUMEIJERIN KEHITYKSESTÄ

Vuosi    Maidon      Jäseniä          Osuuksia        Vastaan otettu    Rasva Oma 
pääoma Taseen
             lähettäjiä    (osakkaita)    (osakkeita)    maitoa(kermaa)     mil.Mk       
loppusum.
1903     199            199              785                       0.58             -        0,004             
34.3 %
1910       -                    486              1500                     1.25                        0.03               
84.6 %
1920       -                    283              1177                     0.71              -        0.08               
42.1 %
1930     445                 378              1308                     1.86               -       0.79                
85.3 %
1940     313                 438              1505                     1.23               -       1.38                
85.5 %
1945     190                 441              1513                     0.46               -       1.27                 
83-3 %
1950     326                 326              1090                     1.03               -       2.14                
30.4 %
1953     450                 333              1111                     2.27             4.12   2.57                    
16.6 %

Liikevaihto v. 1953 oli 52.1 milj. Mk

Maidon käyttö v. 1953
kulutukseen              0.17 %
voinvalmistukseen                      99.83 %

Tärkeimmät toimihenkilöt
isännöitsijä Aug. Luukkonen      1926/1939
meijerikkö Sylvi Ikonen                1952/1952
koneenhoitaja Orvo Jantunen           -/  1949

Lähde Osuusmeijerin 50-vuotiskertomus
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       Rääkkylän kirkonkylän maisemaa vuonna 1936. 
        Paksuniemen Osuusmeijerille johtava tie.
        Veikko Kähkösen kotialbumi

Rääkkylän Osuusmeijerin hallitus 1953.
Vas. Puheenjohtaja Mv Eljs Hirvonen, Isännöitsijä Aug Luukkonen, 
         Mv Kalle kotilainen, Mv Uuno Lehvonen, Mv Aaro Ilonen.
Kuva:  Lehvosten kotialbumi.
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RÄÄKKYLÄN OSUUSMEIJERI SULAUTUU v. 1960 
JOENSUUN YMPÄRISTÖN OSUUSMEIJERIIN
Raimo Virkkunen

Pohjois-Karjalan meijerikeskitys tapahtui läänin kahden suuren 
asutuskeskuksen Joensuun ja Nurmeksen ympärille: näiden kahden suuren 
lisäksi jäi itsenäiseksi vanha Liperin Osuusmeijeri. 1950 luvun puolivälissä 
Pohjois-Karjalan meijeriliitossa oli kuusi jäsentä, vuoden 1969 jälkeen enää 
kolme.

Yrjö Louki kertoo kirjassaan Suomalainen Meijeri 2012 Joensuun Ympäristön 
Osuusmeijerin kehitysnäkymistä. ”Joensuun Ympäristön Osuusmeijeri 
aloitti ensimmäisenä Osuusmeijerinä mittavat keskittymiset ja investoinnit. 
Sitä kutsuttiin 1950-luvulla suurmeijeriksi. Tämä johtui erityisesti siitä, että 
meijerin toiminnassa tapahtui suuria muutoksia sulautumisien kautta, mikä 
antaa aiheen kirjoittaa kyseisestä osuuskunnasta monia muita meijereitä 
tarkemmin. Viimeisimmät sulautumiset meijereiden kanssa tapahtuivat 
vuoden 1960 aikana.”

Kiteen Osuusmeijeri sulautui Joensuun Ympäristön Osuusmeijeriin v. 1964. 
Rääkkylän ja Kiteen meijereiden sulautumisprosessissa vaikutti osaltaan 
kauppaneuvos Antti Lehvonen.

Lähde: Kari Hokkanen, Valio 1905-1980, Maidon tie

Joensuun Ympäristön Osuusmeijerin jäsenten edustus meijerin hallinnossa 
jakaantui pitäjittäin edustajiston ja hallintopaikkojen mukaan. Vuosittain 
erovuoroisten jäsentilalle valittiin uudet edustajat. Rääkkylän Osuusmeijerin 
fuusion jälkeen vuosien 1960 – 1965 edustajistoon valittiin vuosittain 
Rääkkylästä 11 paikkaa ja hallintoneuvostoon yksi edustaja.
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Joensuun ymp. Osuusmeijerin vuosikertomukset  
1960 - 1965

Rääkkylän Osuusmeijerin sulautumisesta aiheutuneet kirjaukset näkyvät 
lisäyksenä vuonna 1960 Joensuun ymp. osuusmeijerin vuosikertomuksessa 
seuraavasti:
     1.      Maa-alueet             2.525.000:-
     2.      Meijeri- ja myllyrakennus           1.671.776:-
     3.      Konttorirakennus               401.000:-
     4.      Asuinrakennus            2.405.594:-

Käyttöomaisuuteen lisäykset v. 1961
   13)      koneet Rääkkylän meijeri          2.152.072:-
      koneet Rääkkylän mylly             808.221:-

Käyttöomaisuuteen lisäykset v. 1962
     4)      Rääkkylän meij. Pumppaamo           39.300;-
   10)      koneita Rääkkylän meijerille 323.078;-
   14)      koneita Rääkkylän myllylle         13.448.598:-

Käyttöomaisuuteen lisäykset v. 1963
   12)      koneet Rääkkylän meijeri                1.452.70:-
      koneet Rääkkylän mylly                   5.711.10:-
      kalusto                                                    451,20:-

Kiinteistön korjaukset ja uudistukset v. 1964
                 Koneet Rääkkylän myllyrakennus     925.04:-
                 Kalusto Rääkkylän meijeri                   285.99:-

Kiinteistön korjaukset v. 1965
     7)        Autotalli
   14)        koneita Rääkkylän meijeri                   25.933:-
 

Hallintoneuvostoon  Rääkkylästä  kuuluivat
v. 1960       Pekka Hirvonen 
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Johtokuntaan Rääkkylästä kuului v. 1965 Pentti Hirvonen.
Edustajistoon Rääkkylästä kuuluivat v. 1965 Osmo Hirvonen, Eero Kurki, 
Antti Kinnunen, Pekka Ihalainen, Pekka Hirvonen, Verner Pippuri, Mikko 
Ikonen, Veikko Makkonen, Pentti Matilainen ja Martti Kinnunen.  

Vastaanotettujen maitomäärien jakautuminen pitäjittäin
Rääkkylä
       ed. v. Järj     litraa
    1960    (11) 6.834.848 ( 2.366.646) +
    1961                  (5) 7.466.182 ( 6.834.848) +
    1962                 ( 4) 7.681.301          ( 7.466.182) +
    1963                ( 4 ) 8.137.418          ( 7.681.301) +
    1964                ( 4 ) 8.870.843          ( 8.137.418) +
    1965                ( 5 ) 9.514.586          ( 8.870.843) +

                Kuva     Rääkkylän Osuusmeijeri 1960-luvulla
                                 Pirkko Hirvosen kotialbumi  
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Maidonlähettäjät Rääkkylässä vuonna 1965 

Vuonna 1965 Rääkkylässä oli 894 maidonlähettäjää. 
Edustajiston tullessa ylimmäksi meijerin hallintoelimeksi v. 1965 jäivät 
osuuskunnankokoukset pois. Edustajisto kokoontui kahdesti vuodessa. 
Kokouksissa käsiteltiin pääasiassa edellisen vuoden toimintaa ja tilejä sekä 
vastuuvapautta. Syyskokous sen sijaan oli etupäässä vaalikokous, jossa 
käsiteltiin vaaleja ja tilintarkastusta koskevia asioita.

MUISTELUKSIA RÄÄKKYLÄN MEIJERIN AJALTA 
VV.  1968-1971

Matti Lyytinen, meijeriteknikko

Koulutusta erilaisiin meijeriammattitehtäviin vv. 1958-1963:
Harjoittelujaksoja Lapinlahden ja Suonenjoen Osuusmeijereissä sekä Valio 
Turun meijerissä
Peruskurssi Kokemäen meijerikoulussa (3 kk) v. 1959
Valtion Maitotalousopisto juustomestari-isännöitsijälinja 1961-1963

Työhistoria:
1. Ylimeijeristinä Pielisjärven Osuusmeijerissä 1963-1968
2. Isännöitsijänä Joensuun Ymp. Osuusmeijerissä Rääkkylässä 1968-1971 ja
Lieksassa 1971-1993. Sen jälkeen yrittäjänä Lieksan Laatuherkut Oy:ssä                      
1994-2004. Pielisjärven Osuusmeijerin fuusioiduttua Joensuun Ymp. 
Osuusmeijeriin v. 1968, jalostustoiminta Lieksassa lopetettiin. Samalla 
lakkautettiin mm. ylimeijeristin ja konemestarin toimet. Rääkkylässä 
vapautui isännöitsijän paikka, kun tointa hoitanut Kalevi Sarlund siirtyi 
Outokumpuun ja edelleen päämeijerille Joensuuhun. Sain siirron 
Rääkkylään, jossa toimin 3 vuotta.
Aluksi muu perhe, vaimo Kirsti ja tytär Hannele jäivät Lieksaan, ja minä  
asustin väliaikaisesti Turtialassa, joka oli siihen aikaan henkilöstön 
lomapaikkana. Meijerin toimisto-asuinrakennusta peruskorjattiin 
asentamalla keskuslämmitys ja lämmin vesi käyttöpisteisiin. Rakennettiin 
sisävessat ja peseytymistilat. Yhteiskäytössä oli erillinen rantasauna. 
Joulukuussa päästiin jo perheen kanssa remontoituun asuntoon ja 
”joululahjaksi” syntyi tapanin-päivänä tytär Marita. Teijo, joka jatkaa 
yrittäjänä Lieksan Laatuherkuissa, syntyi vielä Rääkkylässä v. 1970.
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Lieksan meijerin isännöitsijän Heikki Koljosen jäätyä eläkkeelle v.1971 
siirryimme takaisinLieksaan. Lieksassa aloitettiin melko pian jalostustoiminta 
uudelleen, aluksi kokkelipiimän ja jogurtin valmistuksella ja kehiteltiin mm. 
Hovi-tuorejuusto (nykyisin Valio Viola).
Seuraajani Teuvo Ikosen yksityiskohtainen ja ansiokas kertomus Rääkkylän 
meijerin toiminnasta pitää paikkansa myös minun ajaltani, joten siihen ei 
ole lisättävää.

Mieleenpainuvinta Rääkkylän meijerissä oli sen sijainti luonnonkauniilla 
paikalla Jänisselän rannalla. Moni kävijä totesikin sen olevan Suomen 
kauneimmalla paikalla oleva meijeri. Muistan, kun ensi kertaa saavuin 
meijerin pihaan, ja kysyin meijeristi Sylvi Hakuliselta, kuinka olette viihtyneet 
täällä? Hän vastasi, että kesät on niin ihania, että kyllä ne talven viimat ja 
tuiskut kestetään. Kalainen Jänisselkä oli aarreaitta. Lähes kaikki vapaa-ajat 
kesät/talvet menivätkin kalastamiseen verkoilla tai muilla pyyntikonsteilla. 
Tosin norppakanta oli silloin melko vahva, joten  aamulla ennen meitä oli 
verkoista muikut ”puolitettu”.

Antti ja Siiri Lehvonen kestitsivät usein kesällä vieraita, isojakin seurueita 
Pässiniemen huvilallaan. Minä olin vakituinen ”hovihankkija”, muikun 
pyytäjä. Antti antoi minulle verkkojaankin ”vuokralle”. Pahaksi onneksi joku 
oli kerran ajanut moottoriveneellä Antin pintaverkkoon repien sen risaksi. 
Sain sen lunastaa itselleni pientä korvausta vastaan.

Ikävä pilkkireissu

Olimme muutamien kaverien kanssa pilkillä Hämeenselällä pääsiäisenä 
1971. Rääkkylän Osuuskaupan toimitusjohtaja Veli Riikonen lähti 
moottorikelkallaan pilkkimään järvenselän toiselle puolelle. Hetkeä 
myöhemmin nousi laivaväylältä sankka höyrypilvi ja kelkkailija kelkkoineen 
hävisi näkyvistä. Juoksin n. 500 m putoamispaikalle, mutta jää oli mennyt 
jo puikoille ja minäkin putosin niiden sekaan. Pääsin kuitenkin jotenkin 
omin voimin takaisin kovalle jäälle. Totesimme, ettei avannossa ollut mitään 
elonmerkkejä. Minun ikävänä tehtävänä oli lähteä viemään suruviestiä 
leskelle ja hälyttää palokunta pelastustoimiin.

Tällaisia kauniita ja surullisiakin tapahtumia sisältyi ajanjaksoomme 
Rääkkylässä. Ne olivat kuitenkin ”elämän parasta aikaa”, jota vieläkin v. 2014 
vaimoni Kirstin kanssa kaihoten muistelemme.
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SAARTEN TARKASTUSYHDISTYS  JA KESKI-KARJALAN 
TARKKAILUYHDISTYS
Raimo Virkkunen

Rääkkylän Saarten tarkastusyhdistyksen tarkkailukarjakon toimeen tuli 
1.11.1966 Raili Makkonen (s. 1947), alueena Varpasalon, Hypönniemen ja 
Oravisalon kylät. Työssäoloajastaan Raili kertoi haastattelussa toiminnan 
olleen haasteellista ja jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä.

Kylien ja tilojen välisissä suhteissa vallitsi yhteisöllisyys, auttaminen ja 
vahva yhteenkuuluvuus. Suurin osa ympärivuotisista tuloista saatiin juuri 
maidontuotannosta. Tarkastusyhdistyksen puheenjohtajana oli emäntä 
Irma Hirvonen Voiniemestä. Hänen kauttaan toimi
yhteydenpito Rääkkylän meijeriin ja muihin sidosryhmiin.

Tarkkailukarjakon työ oli itsenäistä. Hän laski tarkan päiväkohtaisen 
työohjelman tilakäynneistä kuukausittain, lähetti sen Pohjois-Karjalan 
Maanviljelysseuraan yliassistentti Aino Soikkelille, jolta sai myös virallisia 
ohjeita. Tarkkailutilalla käynnin aikana punnittiin maitomäärät aamuin 
illoin eläinkohtaisesti ja tehtiin kokeet rasvaprosentin määritystä varten 
kannettavalla Sentrifugilla ja koeputkien avulla.

Rasvaprosentti vaihteli eläinkohtaisesti 3-4 %:n välillä, ylsi jopa yli viiteen 
prosenttiin, yleensä lypsykierron aikana. Laitteisto kuljetettiin erityisessä 
puulaatikossa, jonka tila toimitti seuraavalle tilalle saamansa ohjeen 
mukaan. Tehtyään rasvakokeet assistentti merkitsi ne ja maitomäärät 
lehmien omille sivuille tilan viralliseen tarkkailukirjaan. Lisäksi hän laati 
jokaiselle lehmälle oman ruokintasuunnitelman, ohjeisti mm. tilan rehujen, 
erityisesti valkuaisrehujen, hankintaan.

Saarten tarkastusyhdistykseen kuului noin sata maidonlähettäjää eli 
noin puolet saarten tiloista. Jäsentiloilta meijeri peri tietyn määrän 
meijeriin toimitetusta maidosta, vähentäen sen tilityshinnasta. Karjojen 
eläinmäärät vaihtelivat 3-26 lypsylehmään saakka. Ayrshire-rotu yleistyi 
myös Rääkkylässä, mutta suomenkarja oli hallitseva. Yhdistykseen 
kuulumattomia talouksia saattoi olla vähän alle sadan. 



Uusi vaihe alkoi 1.6.1968 Keski-Karjalan tarkkailuyhdistyksessä. Toiminta 
laajeni käytännössä koko kunnan alueelle, vain Kiesvaara ja Nieminen 
kuuluivat edelleen Hammaslahden tarkkailuyhdistykseen. Maitonäytteiden 
valmistus siirtyi meijerin toimialaan. Assistentti lähetti, ja myöhemmin 
opasti taloissa omatoimisesti toimittamaan eläinkohtaiset maitonäytteet 
meijerille. Samaan aikaan osuusmeijerillä siirryttiin tankkikeräilyyn, 
jolloin maitolinjalla otetiin myös maidot pystöistä tankkikuljetukseen. 
Myöhemmin – 1970-luvulla – putkilypsy ja tilatankit yleistyivät tiloilla.

   Kuva: Assistentti Raili Makkonen sentrifugin ja koeputkien esittelyssä

57



Joensuun Ympäristön Osuusmeijerin Rääkkylän sivumeijerille meijerin 
auton apumieheksi tuli vuonna 1974 Hypönniemeltä kotitilaltaan Esko 
Pitkonen s.1952. Maitolinjaa ajettiin Oravisalon, Hypönniemen ja 
Varpasalon kyliltä. Työssä ollessaan Esko kertoi suorittaneensa kuorma-
auton ajokortin, minkä jälkeen hän siirtyi kuljettajan paikalle. Työrupeamaa 
kesti vuoteen 1982, jonka jälkeen hän siirtyi kotitilalleen maidon tuottajaksi.

Meijerillä oli jo siirrytty aikaisemmin tankkikeräilyyn. Maitolinjat ajettiin 
joka toinen päivä. Suurin osa maidosta otettiin pystökeräilynä. Pystöissä 
tuodut maidot otettiin meijerillä punnitusvaa`an kautta säiliöön, josta 
meijerikkö otti kokeet ja määritteli laatuluokan. Mikäli maidon laadussa 
todettiin puutteita, meijeri antoi kirjallisen huomautuksen lähettäjälle 
paluupystön kannessa. Toistuvat huomautukset saattoivat johtaa maidon 
laadun 2-luokkaan tai maidon vastaanoton meijeriin. Vuonna 1976 pystöissä 
toimitetut maidot meijerille loppuivat. Tankkiautoon otettiin tiloilla maidot 
pystöistä imulaitteella kuljetustankkiin. Muutos säästi pystöjen edestakaista 
kuljetusta. Siirryttäessä tilasäiliökauteen voitiin tilasäiliö ostaa tai vuokrata 
meijerin ja asiakkaan välisellä sopimuksella. Tilasäiliöiden huollosta 
maatiloilla vastasi ympäristön osuusmeijeri.

        Kuva:  Meijeriauton kuljettaja Niilo Asikainen ja assistentti Raili Makkonen 
                     tutustuvat Paksuniemen meijerimuseoon

58



Rääkkylän meijerin viimeinen isännöitsijä muistelee

Olen Teuvo Ikonen, syntynyt Anttolassa unikeonpäivänä 27.07.1943 
sisarussarjan kuopuksena. Lapsuusaikani ja osa nuoruusajastani kului 
Anttolan hovin maisemissa, isä sai rintamiestontin, jolle kotimökki 
rakennettiin v. 1952. Kävin kansakoulun. Äiti kuoli v. 1959 kevättalvella, olin 
silloin rippikoulussa. Kotimökki tyhjeni äidin kuoleman jälkeen nopeasti. 
Sain työpaikan Ristiinasta leipomosta, siinä olin vajaat kaksi vuotta. Hain 
meijeriharjoittelijaksi ja tulin valituksi, ensimmäinen harjoittelupaikka oli 
Kymenlaakson Osuusmeijerin Sippolan meijerissä. Siellä olin puoli vuotta, 
ensimmäisen vuoden harjoittelun suoritin Mikkelin Osuusmeijerissä. 
Menin suorittamaan varusmiespalvelusta Savon Prikaatiin 15.10.1963, 
kävin talousaliupseerikoulun Santahaminassa, sotilasarvo on kersantti. 
Toisen vuoden meijeriharjoittelun suoritin Lappeenrannan Ympäristön 
Osuusmeijerin Luumäen meijerissä 1964-1965. Hämeenlinnan 
Meijerioppilaitoksesta valmistuin v. 1966, ja siellä tapasin tulevan vaimoni. 
Sain työpaikan Joensuun Ympäristön Osuusmeijeriltä, olin kauppanesteiden 
pakkausosaston meijeristinä. Meidät vihittiin Vuokon kanssa Polvijärven 
kirkossa elokuussa 1966, vaimoni työpaikka oli laboranttina meijerin 
laboratoriossa. Joensuussa olimme noin viisi vuotta. Molemmat lapsemme 
syntyivät Joensuussa Pasi v. 1967 ja Päivi v. 1970.

Rääkkylän meijerin isännöitsijänä aloitin 01.11.1971, vaimo jäi kotiin 
hoitamaan lapsiamme. Edellinen isännöitsijä Matti Lyytinen siirtyi Lieksan 
toimipisteen isännöitsijäksi. Vakinaista henkilökuntaa meijerillä oli silloin 
22. Meijerikkö Sylvi Hakulinen, Oili Lamminsalo maidon vastaanottajana, 
meijeriapulaisia ehti olla useita, Lempi Malinen, Pirjo Shemeikka, Erja 
Pakarinen, Helena Karppanen ja pisimpään tehtävässä toiminut Aili 
Weckman. Koneenhoitajana oli Orvo Jantunen, konttoristinä Aino Pippuri. 
Maitoauton kuljettajina toimivat Kyösti Tolvanen, Niilo Asikainen, Pentti 
Hakulinen, Ahti Luukkonen, apumiehinä Seppo Tolvanen, Esko Lievonen, 
Pekka Pitkonen, veljekset Antero ja Eero Ilvonen, Esko Käyhkö, Mauri 
Pitkonen ja Esko Pitkonen. Mylläreinä vehnäpuolella oli Reino Lamminsalo 
ja ruispuolella Seppo Kulovuori, jonka jäätyä eläkkeelle tehtävän tuli Pauli 
Soininen. Työhöni kuului toimipisteen työnjohto, työlistojen laadinta, 
palkanlaskenta, sekä tuottajien luona käynnit asioiden niin vaatiessa 
sekä tupailtojen pito kevättalvisin. Pidin työstäni, se oli hyvin vaihtelevaa 
ja mielenkiintoista. Vähintään kerran kuukaudessa olimme kaikki viisi 
sivumeijerin isännöitsijää kokouksessa päämeijerillä Joensuussa.

59



60

Meijerin tiilinen savupiippu jouduttiin kaatamaan, kun oli siirrytty 
öljylämmitykseen. Tiilinen piippu jäätyi ja alkoi murentua, uusi piippu oli 
lyhyempi elementtivalmisteinen teräspiippu.

Maidon kuljetus

Rasisalo, Hovinsalo, Kyly, Kiesvaara, Taipale, Rasivaara, Piimälahti, 
Oravilahti. Kuljettajana KyTolvanen, apumiehenä poikansa Seppo, hän sai 
taksiluvan, apumieheksi tuli Antero Ilvonen.

Pötsönlahti, Haapasalmi, Jaama, Täitimenniemi, Sangenlahti. Kuljettajana 
Pentti Hakulinen, apumiehenä Esko Lievonen, lomantuurajana Eero 
Ilvonen.

Varpasalo, Hypönniemi, Vannila, Hernevaara, Pyssysalo, Lahdentaus, 
Kirkonkylä, Saviniemi. Kuljettajana Niilo Asikainen, apumiehenä Pekka 
Pitkonen, joka tuurasi Niilon lomat kuljettajana.

Lisälinja kesäaikana, kuljettajana Ahti Luukkonen, hän tuurasi kuskien 
vapaapäivät, apumiehenä Esko Käyhkö.

Maidon kuljetuksen päämeijerille Joensuuhun hoitivat Forssel/Hirvosen 
tankkiautot koko pystökeräilyn ajan.

Pystökeräily päättyi 18.10.1976. Viimeisen pystökuorman ajoi Esko 
Pitkonen apumiehenään Kari Neuvonen. Viimeisen tyhjennetyn pystön oli 
numerolla 1625 lähettänyt Pekka Hirvosen Muurila.



Tolvasten meijeriperhe

Antti Tolvanen tuli Rääkkylän osuusmeijerin konemieheksi 1920 luvulla, 
hänen poikansa Kyösti kertoi minulle, että hän pääsi isänsä apulaiseksi 
15-vuotiaana, eli v. 1932, siitä hän siirtyi kuorma-auton kuljettajaksi, jota 
työtä hän teki eläkkeelle siirtymiseensä asti. Seppo oli apumiehenä, hän sai 
taksiluvan ja ajoi, kunnes diabetes-sairaus pakotti lopettamaan, hän kuoli v. 
1981. Sirkka-Liisa hoiti meijerin kahviota 1972-1976. Nuorin lapsi Hannu 
osti kuorma-auton, johon laitettiin maitotankit. Hän ajoi maitoa Joensuun 
varmaan yli 20-vuotta.

    Kuva Tolvasten meijeriperhe, Paksuniemen poikia. Meeri Asikaisen Kotialbumi
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Kahden meijerin isännöitsijäksi

Marraskuussa 1976 minun toimenkuvani muuttui, kun minusta tuki myös 
Kiteen meijerin isännöitsijä. Tämän jälkeen tehtäväni jakautui niin, että olin 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin Kiteen meijerillä, tiistaisin ja 
torstaisin Rääkkylän meijerillä. Tämä jako kesti työsuhteeni päättymiseeni 
31.01.1987.

Myllyn toiminta

Myllyn jauhatusmäärä oli ensimmäisenä täytenä vuonna 1972 noin 
miljoona kiloa, jauhatusmäärät vähenivät pikkuhiljaa, kun jäin isännöitsijän 
tehtävästä pois, viimeinen täysi vuosi 1986 oli kolmensadantuhannen kilon 
luokkaa.

1970-luvulla ajettiin myllyreittejä Joensuun suuntaan ja samalla haettiin 
Joensuun meijeriltä maito- ja herajauhetta myyntiin. Rehujen välitystä 
tuottajille oli alkuvuosina enemmän, mutta kun tuottajien määrä väheni 
vuosi vuodelta, myös menekki väheni. Rehujen ja jauhatusten jakelua ajoi 
eniten Ahti Luukkonen. Samalla reitiltä kerättiin jauhettavaksi tulevat 
jyvät, jotka palautettiin  seuraavalla ajokerralla, noin parin viikon päästä. 
Lähialueen tuottajat käyttivät itse viljansa myllyssä. Liperin puolelta kävi 
myös asiakkaita jauhattamassa, se oli lähinnä leipäviljan jauhatusta ja 
ryynien tekoa. Myllylle rakennettiin viljasiilot 1980-luvun alkuvuosina, 
samanaikaisesti tuli uusi priorilajittelija.

Suhdetoiminta

Tupailtoja pidettiin vuosittain yhdessä tuottajajärjestön ja Lihakunnan 
kanssa. Tuottajien puhujina olivat ensin agronomi Paavo Jauhiainen, sitten 
agronomi Matti Väistö, Lihakunnalta Risto Tiippana ja minä meijerin 
edustajana. Meijeri hoiti tarjoilun, kahvin ja jogurtin, emäntinä toimivat 
kurssien naiset. Kahvikalusto oli martoilta lainassa. Osallistujamäärät 
vaihtelivat 15-50. Rasihovissa oli lähemmäs sata henkeä, eli tilaisuudet 
vetivät hyvin tuottajia.

Henkilökunnalle kunnostettiin meijerin järvenpuoleisen pään tilaan kahvio 
ja naisten sosiaalitilat v. 1972. Siiri Lehvonen oli organisaattorina, kahvila 
toimi vuoteen 1976 maidon vastaanoton lopetukseen saakka, hoitajana 
Sirkka-Liisa Tolvanen.
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Isännöitsijäurani aikaisia hallintohenkilöitä

Johtokunnassa: Niemisen hovin Pentti Hirvonen. Hallintoneuvostossa: 
”Kivituvan” Pekka Hirvonen, jonka kanssa kiersin urani alkuvaiheessa 
tuottajien luona. Lisäksi Pentti Pippuri ja Pekka Eronen Hypönniemeltä, 
Kyösti Hirvonen Varpasalosta, Erkki Mononen Keikosta ja Paavo Makkonen 
Sintsistä. 

Hallintoneuvoston ensimmäinen naisedustaja oli Rääkkylästä Koivusalolta 
Anja Toropainen. Tilintarkastajana toimi nk. ”Lapin Tommi”, Toimi 
Pakarinen.

Tulin valituksi nuorten tuottajien puheenjohtajaksi v. 1972, se oli eritäin 
hyvä asia, koska toiminta oli silloin vilkasta. Hoidin tehtävää kaksi 
vuotta. Olin toiminnassa mukana koko isännöitsijäurani ajan. Teimme 
tutustumismatkoja kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin.

Kaikki tuottajatilat tuli kierrettyä; navettakatselmukset, tilasäiliöhuoneiden 
suunnittelut (Martti Karvonen) sekä vesinäytteiden otto tiloilta ja vienti 
Joensuuhun vesilaboratorioon.

Meijerin metsät

Metsäomaisuutta meijerillä oli isossa Jänissaaressa 88 hehtaaria. Siellä 
tehtiin isompi savotta 1970- luvun alkupuolella. Kävimme Rääkkylän 
metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Aulis Rädyn kanssa 
hakkuualuetta katsomassa eräänä syksyllä. Etenimme hyvin tiheässä 
kuusikossa, kunnes huomasimme kuusen alla pahveilla peitetyn kasan. 
Löydös oli yllätys. Siinä oli pontikkatehtaan kalusto ruostumattomasta 
teräksestä. Jätimme sen siihen, ajatuksella seuraavalla käyntikerralla katsoa 
onko se toiminnassa. Ei ollut, laiteet oli siirretty pois. Savotta tehtiin talven 
aikana ja puut ajettiin jäätietä pitkin pois. Kysyin silloiselta toimitusjohtajalta 
Jouko Tirroselta, mihin pankkiin hän haluaa rahat laitettavan. Jouko vastasi 
”tuon vertaiset rahat saat laittaa mihin pankkiin haluat”. Summa vastasi 
Rääkkylän kunnan maidonlähettäjien kuukausitiliä, lähettäjiä oli vajaa 800. 
Minusta se oli iso raha.
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Matkat

Teimme opinto-tutustumismatkan Tanskaan huhtikuussa 1972 
Joensuun Ympäristön Osuusmeijerin johtokunnan ja hallintoneuvoston 
kanssa. Menimme laivalla Finlandialla Kööpenhaminaan. Kävimme 
maatilavierailulla, meijerillä ja Tuborgin oluttehtaalla, jossa oli tuotteiden 
maistajaiset. Rääkkylästä matkalla olivat tilintarkastaja Toimi Pakarinen 
puolisoineen, Pekka Eronen, Kirsti Hirvonen, en aivan tarkkaan enää 
muista, oliko muita. Paluumatkan tulimme lentäen Suomeen ja linja-
autolla kotiin.

Huhtikuun lopulla 1973 olin Kreikan matkalla Rhodoksella kauppaneuvos 
Antti Lehvosen ja hänen puolisonsa Siirin seurueessa, meitä oli muutamia 
meijerin henkilökunnan edustajia heidän kanssaan. Hauska muisto 
on ruokailustamme rantaravintolassa, jossa söimme kalaa, tarjoilijat 
ristivät Antin hummeripapaksi, hän söi niitä joka kerralla. Matka oli niin 
sanottuja lehtimatkoja, meijeri jakoi tuottajille keräilyautojen mukana 
lehtitilausmonisteita, tilattujen lehtien määrän perusteella meijeri sai tämän 
matkan.

Tässä näin lyhyesti kerrottuna reilun viidentoistavuoden isännöitsijä urani.

Teuvo Ikonen, Enontekiö



MEIJERIN TYÖNTEKIJÖITÄ

Rääkkylän Osuusmeijerin apulaisia
Haastattelu  05.01.2003
Pirkko Hirvonen os. Holopainen s. 1940 
Haastattelija Raimo Virkkunen

Pirkko Holopainen tuli Rääkkylän Osuusmeijerin palvelukseen 
meijeriapulaiseksi keväällä 1960.Työpestiä kesti saman vuoden syyskuulle 
saakka. Meijeri järjesti asunnon meijerirakennuksen yhteyteen, asunto 
jaettiin kolmen muun tytön kanssa. Huonetoverinani asuivat serkkuni 
Maija Kaartinen Oravisalosta ja kolmaskin tyttö oli meijeriapulainen. Työ 
oli varsin rankkaa, työtä tehtiin myös lauantaisin. Maitopystöt otettiin 
vastaan meijerin laiturilta sisälle vaa’alle käsipelissä. Kuljetusrataa 
ei oltu ajateltu työn helpottamiseksi. Miespuolista lihasvoimaa käytti 
pystöjen käsittelyssä Veli Vänkä. Myös sisällä ollut piimäsäiliön pesu 
oli todella hikistä hommaa. Meijeri oli tuohon aikaan hankkinut neljä 
autoa, jotka keräsivät pitäjältä maidot. Työssä oppi helposti muistamaan 
lähettäjien maitopystöjen numerot, joita lienee ollut muutama sata. 
Kotitilalta Oravisalosta tullut maito toimitettiin numerolla 97.  Suurimmat 
maitomäärät tulivat Voiniemen tilalta, Kauppalasta ja Niemisen hovista. 
Maidosta kokeet otti meijerin palveluksessa ollut Oili Lamminsalo.

Meijerin pihapiirissä oli 
isännöitsijän asunto ja 
toisessa päädyssä erillinen 
sisäänkäynti konttoriin. 
Meijerin konttorin puolella 
työskenteli isännöitsijä 
August Luukkonen ja 
konttoristi Aino Pippuri. 
Meijerikkönä toimi rva 
Hakulinen ja hänen miehensä 
Hakulinen meijerin auton-
kuljettajana.  Konttorin töitä 
teki myös Teppo Luukkonen.
Myllärinä meijerillä oli 
Heikki Lasonen Oravisalosta. 
Mylly jauhoi syksystä lähtien 
vakituisesti.

Veikko ja Martta Holopaisen suomenkarjaa 1970
Kuva Raimo Virkkusen kokoelma
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Myllärit

Haastattelu Sauli Suomalainen s. 10.12. 1924
Haastattelija Raimo Virkkunen 15.3.2019

Rääkkylän Oravilahden kylältä kotoisin oleva vanhempi Mikko Suomalainen 
aloitti Osuusmeijerin myllärinä vuonna 1906-1907. Suomalaisten tila 
sijaitsi Rasivaarasta kirkonkylälle tulevan tien varressa. Tilan pihapiirin 
paikkeilla on ollut Rääkkylän kappelinseurakunnan ensimmäinen kirkko ja 
hautausmaa. Myllymäellä 1680-luvulla sijainnut kirkko vaurioitui pahoin 
isonvihan aikaan 1720 -luvulla, kerrotaan Kari Pitkäsen ”Pitäjä rajojen 
mailla” teoksessa. Kun myöhemmin Rasivaaraan ja kirkonkylälle johtavaa 
maantietä korjattiin, todettiin hautausmaan olleen tällä paikalla, jolloin 
tien korjaustyöt keskeytettiin.

Mikko Suomalainen nuorempi aloitti Osuusmeijerin myllärinä 
Paksussaniemessä v. 1925 ja työrupeama kesti vuoteen 1936, mistä 
perheen pojalla Saulilla on lapsuusajan muistikuvia, joista hän kertoo näin: 
”Minun tarkempi syntymäpaikka on jäänyt selvittämättä, oliko paikka 
isän kotitilalla Oravilahdella vai Paksuniemessä. Kaikki muistikuvat ovat 
kuitenkin Paksuniemen meijeriltä. Meillä oli perheen asunto meijerin 
rannanpuoleisessa päädyssä. Äitini oli kotiäiti, kun lapsia oli syntynyt 
meijerillä oloaikaan neljä, mutta myöhemmin muuton jälkeen lasten 
luku oli kaikkiaan 11. Erityisesti muistan, kun uusi vehnämylly valmistui. 
Kymmenet hevosmiehet saivat odottaa vuoroaan myllyyn pääsyä. Puhuttiin 
jopa viidenkymmenen hevosen olleen talvisaikaan meijerin pihalla. Meijerin 
yläkerrassa oli pieni kahvihuone, jota piti joku meijerin naistyöntekijöistä. 
Muistan, kun eräänä talvena Tutjunniemestä kahdella hevosella myllyyn 
tulleet miehet pääsivät lähtemään kotimatkalle iltakahdeksan aikaan ja 
toinen hevosista vajosi jäihin. Onnettomuuspaikalta kuultiin avuhuudot ja 
isä lähti Tolvasen kanssa apuun. Hevonen oli vajonnut jo kaulaansa myöten 
veteen, mutta reki kannatteli aisojen varassa jään päällä. Hevonen saatiin 
riisuttua ja mahan alle ujutettiin aisoilla remmit, joiden avulla hevonen 
saatiin ylös vedestä. Hevonen tuotiin meijerin lämpimään konehuoneeseen 
yön ajaksi. Kerrottiin, että pakkasta oli ollut yli kaksikymmentä astetta.
Muistan, kun Punkaharju-laiva toi kesällä kermoja meijeriin ja viljasäkit 
lastattiin autotalliin. Silloin meijerillä oli yksi maitoauto, joka keräili pitäjän 
alueelta maitoja.
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Paikkakuntalaiset kalastivat kesän aikaan paljon. Minä sain Yrjö Korhosen 
venettä olla soutamassa, kun pidettiin pitkää siimaa Jänisselällä ja kalaa 
tuli hyvin. Kirkolta tuleva maantie meijerille oli hieman eri paikassa kuin 
nykyään. Tienvarren mökkiläisistä on jäänyt mieleen entisen mylläri 
Pitkäsen mökki. Tien varrella oli myös nahkurin mökki, jonka pihassa olivat 
nahkojen liotustynnyrit. Poliisin putkamökki oli lähempänä keskustaa.

Kun vuonna 1944 palasin sodasta, tulin isän kanssa ostamaan meijeriltä 
maitoautosta poistettua ”Letukan” kuusisylinteristä auton moottoria, johon 
oli tehty kaksi koneremonttia.
Kunnostimme koneen ja veimme Kiihtelysvaaraan kylälle, josta isäni oli 
ostanut tilan ja perustanut siellä sahan ja myllyn. Paikalla on ollut joskus 
vesiratasmylly.

Oravisalon Hernevaarasta Hirvolan tilalta tehtiin Paksuniemen meijerin 
myllyyn laivamatka v.  1946, mistä Veikko Kähkönen s. 1932 kertoi tarinaa. 
Ruismaalta oli sato korjattu ja viljanjauhatukseen lähdettiin syksyllä 
naapuritilan isäntä Huttusen kassa Punkaharju-laivalla Paksuniemen 
myllyyn. Viljasäkit rahdattiin hevosella Hernevaaran laiturille, josta 
noustiin laivaan.  Päällikkönä laivassa oli (Jussi) Juho Lappalainen, josta 
kerrottiin, että kansimies tähysti väylän reimareita ja antoi päällikölle 
ohjeen, miltä puolen reimaria tuli laivan ohittaa. Laivan kululla oli 
epämääräiset aikataulut, ja jossain vaiheessa laiva saapui paluumatkalle 
Paksuniemen laituriin. Kotimatkaan Hernevaaran laiturille tultiin vielä 
saman vuorokauden aikana.”

     Kuva: 
     Punkaharju-laiva 
     1930-luvulla
      Kuva
      Raimo Virkkusen
      kotialbumi
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MYLLYMEIJERIN TYÖNTEKIJÄ. SÄKKIMIEHEN 
APULAISESTA AUTONKULJETTAJAKSI

Haastattelu 16.8.2018 Rääkkylä, myllykiinteistö
Pauli Soininen s. 19.8.1936
Haastattelija Raimo Virkkunen

Rääkkyläläisestä pienviljelijän pojan Pauli Soinisen työhistoria koostui 
Rääkkylän Osuusmeijerillä erinäisistä työjaksoista 1950-luvulta lähtien. 
Kuorma-auton ajokortin suoritin v. 1957, minkä jälkeen tuurasin meijerin 
autonkuljettajia lomien ajan. Vakituisia autonkuljettajia olivat Kyösti 
Tolvanen vanhimpana, Niilo Asikainen ja Pentti Hakulinen. Pentin vaimo 
Sylvi oli meijerikkönä. Autonkuljettajalle riitti töitä Rääkkylässä. Osan 
aikaa olin Mattsonin Lasilla autonkuljettaja.
Meijeriltä siirryin autonkuljettajaksi Rääkkylän Osuuskaupalle. 
Työrupeamaa kesti 22 vuotta, siihen saakka, kun osuuskauppa fuusioitui 
Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan.

Meijerin kiinteistön naapurina asunut Pauli pääsi seuraamaan meijerin 
toimintaa vuosikymmenten ajan. Pauli muistaa vielä toiminnassa olleen 
meijerin rannasta tulevan kuljetuskiskot, jota myöten vinssin avulla 
meijerin piha-alueelle tulevat jauhettavat viljat otettiin vastaan ja laivoista 
kuljetetut maitopystöt ohjattiin meijerin puolelle. Vielä 1945-1947 tuotiin 
maitoja Orivesi-laivoissa Varpasalon ja Oravisalon saarilta. Koko meijerin 
voimantarve hoidettiin yhdellä höyrykoneella. Koneen tehoksi ilmoitettiin 
45 hevosvoimaa.

Meijerimyllyn piha-alueella oli saha ja pärehöylä. Myllyn päädystä 
johdettiin höyrykoneesta voima akselia myöten hihnapyörälle sahan ja 
pärehöylän pyöritystä varten. Sahurina talvisin oli Olli Makkonen. Muistan, 
kun talomme kattopäreet höylättiin v. 1945 meijerin pärehöylällä. Sahan ja 
pärehöylän tointa lakkasi vuoden 1948 tienoilla.  
Höyrykone tarvitsi polttoaineeksi halkoja, joita olin isäni kanssa 
rahtaamassa halkotarhaan. Rantatörmällä oli tavanomainen näky 
halkopinoja odottamassa lämpölaitokselle siirtoa. Toinen käsitöitä vaativa 
työvaihe talvisin oli jäiden nosto ja hevosen reellä kuljetus meijerin 
sisäpuolella olevaan säiliöön kerman jäähdytystä varten. Kun myöhemmin 
meijerin lämpölaitos muuttui öljykäyttöiseksi ja sähkölaitteet uusittiin, 
enää ei tarvittu halkoja ja jäitä. Meijerin maamerkkinä
toiminut lämpölaitoksen savupiippu purettiin 1980- luvulla.
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Meijerin kiinteistön pohjoispuolella noin 30 metrin päässä oli 
monikulmainen kaivon kansi näkyvissä. Mutta ajan saatossa se jäi 
täytemaiden alle. Viereisen rinteen juurelta meijerin jätevedet johdettiin 
suoraan rannassa olevaa kivirastia myöten lahden vesialueelle. Kivetyksen 
molemmin puolin oli rannassa runsaasti kaloja. Ehkä niistä jotakin 
ravinteita kaloille kelpasi. Myöhemmin jätevedet johdettiin puhdistamon 
kautta asialliseen käsittelyyn.

Myllyn puolella Pauli esitteli myllylaitteiden toimintaa, hankintoja ja 
työrutiineja.
Myllyn valmistumisen vaiheessa vuonna 1936 myllylaitteen koneet hankittiin 
Keskusosuusliike Hankkija r.l kautta Helsingin tehtaalta. Vuonna 1905 
Keskusosuusliike Hankkija laajensi toimintaansa maanviljelyskonetehtaaksi, 
joka aloitti koneiden ja laitteiden valmistuksen Malmilla. Myllylaitteiden 
ja koneiden valmistajan tiedot viittaavat saksalaisvalmistajaan MIA-
6 BANSELLWWIG, joka sijaitsi DRESDENISSÄ. Osa myllylaitteiden 
puuosioista saatettiin valmistaa Hankkija Konepaja Oy:llä. Myöhemmin 
tehtaan nimeksi tuli MKT- tehtaat Oy. Myllyn alkuperäiset koneet ja laitteet 
ovat hyvin säilyneet ja suurin osa toimintakuntoisia. Rääkkylä Seura on 
esitellyt myllyn toimintaa Markku Pölösen OMA MAA elokuvaan vuonna 
2017, jolloin Pauli on esitellyt laitteiden toimintaa.

Myllyn puolen ensimmäinen työvaihe oli jauhettavien viljasäkkien siirto 
punnitusvaakalle, mistä ne kirjattiin listalle asiakastietoineen. Viljasäkit 
vaakalle siirrettiin pystykärrillä. Pienoistrukilla siirtely lavojen avulla olisi 
säästänyt säkkien vastaanottoa ja lastauskuljetusta.
Myllyrakennuksen alakerran lattiatason koneistona oli ensimmäisenä 
vasaramylly, jolla jauhettiin karjan rehuvilja, ohra, kaura ja rehuviljaksi tuleva 
vehnä. Vasaramyllyllä murskattiin ryyneiksi ohran jyvät. Suurikokoinen 
sähkömoottori piti kovaa ääntä, mikä saattoi ylittää nykyajan työsuojelun 
salliman desibeliarvot.
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Rakennuksen toisen kerroksen tasossa sijaitsivat myllyn jauhinkivet 
vierekkäin. Kivien halkaisija on silmämääräisesti noin 120 cm ja korkeutta 
noin 35 cm. Kivien syötönsäätö tapahtuu mekaanisesti vipujen ja 
hammaspyörän avulla. Myllyn kivien jauhatusurien syvyyttä jouduttiin 
työstämään huoltojen yhteydessä. Kaikki leipävilja jauhettiin kivimyllyllä. 
Erityisesti Pauli muistaa työjaksoista toimimisen säkkipojan hommissa 
myllärin apulaisena. Vuoden 1970 alkupuolella toimin ruispuolen 
myllärinä Seppo Kulovuoren jälkeen. Mylläreinä olivat Pentti Luostarinen 
ja Pitkänen, vehnämyllärinä usein Pitkänen. Pitkän työuran meijerin 
myllärinä teki Reino Lamminsalo. Vehnä jauhettiin asiakkaiden omiin 
judesäkkeihin tai meijeriltä ostettuihin paperisäkkeihin, usein niin, että 
jauhot paperisäkkeihin ja leseet kangassäkkeihin.

Entisaikaan isännät tulivat myllyyn hevosella ja odottivat niin kauan kuin 
viljat oli jauhettu. Kerrotaan, että ennen sotia Tutjunniemestä myllyyn tullut 
Onni Pesonen oli saanut vuoron aikaisemmin, kun tarjosi turkintaskusta 
taskumatista myllärille voiteluryypyn.
 
Ylimmässä kerroksessa oli vehnän jauhatusta varten erillinen ruuvikuljetinta 
muistuttava vehnän kostuttaja. Hyvän vehnäjauhon laadun vuoksi jauhatus 
vaati tietyn viljankosteuden tason. Viljan kuljetuselevaattorien alapuolella 
oli kankaiset pölypussit ja massiivinen seulastokoneisto, joka vaati 
usean neliön lattiatason. Myöhemmin hankittu priorilajittelija on myyty 
sittemmin yksityiskäyttöön.



                                Myllykoneiston kuvia 2018  Kuvat Raimo Virkkunen

VANHA MYLLY AVATAAN YLEISÖLLE v.  2018

Paksuniemi

Rääkkylä-Seura aikoo kunnostaa Paksuniemessä sijaitsevan myllymeijerin 
näyttelytiloiksi. Kotiseutu-uutiset kertoi 27.04.2017 hankkeen vaiheista. 
Urakka käynnistettiin siivoustalkoilla. Kunnostus projektin uumoiltiin 
vievän aikaa viitisen vuotta. Rakennuksen kunnostaminen on monivuotinen 
projekti, joka suurelta osalta perustuu aktiivisten kuntalaisten talkootyöhön. 
Tavoitteena on parantaa arvorakennuksen kuntoa ja ilmettä sekä avata 
tulevina kesinä myllymuseo yleisölle, taustoittivat Jouko Tolvanen ja 
Rääkkylä-Seuran puheenjohtaja Tapio Hämäläinen. 

Keski-Karjalan Jetin on myöntänyt tukenaan Paksuniemen 
meijerirakennuksen kunnostushankkeeseen reilun kymppitonnin. 
Koko projektin kustannusarvioksi on laskettu 17 100 euroa ilman 
kattoremonttia.
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Merkittävä historia

Päivi Lievonen

Myllymeijerin rakennuksen vanhin osa on vuodelta 1904, jolloin paikalla 
oli puinen meijerirakennus, kivinen konerakennus ja puinen mylly. 
Tiilirakenteinen meijeri ja konehuone rakennettiin vuonna 1903, jolloin myös 
toimistorakennusta jatkettiin.

Uusi mylly tehtiin tiilestä vuonna 1934. Rääkkylän ensimmäiset sähkövalot 
syttyivät 1910 juuri meijerillä. Jatkosodan aikana, vuonna 1942 toteutettiin 
myllyn ja meijerin täysi sähköistäminen, jolloin virtaa saatiin höyrykoneen 
pyörittämästä generaattorista.

Meijerissä valmistettiin alkuun voita ja vuodesta 1952 alkaen se toimi 
maitomeijerinä. Rääkkylän 
osuusmeijeri liitettiin Joensuun ympäristön osuusmeijeriin vuonna 1960. 
Maidon vastaanotto Paksussaniemessä päättyi vuonna 1976. Meijerin 
päädyssä olevan myllyn toiminta jatkui vielä vuosituhannen vaihteeseen 
saakka.

Kuva:  Rääkkylän Osuusmeijerin Myllymeijerin miljöö. Tomi Helanne.



KARJASSA TALON TURVA
NEUVONTATOIMI PITÄJÄN KEHITTÄJÄNÄ

Rääkkylän maatalousnäyttely vuoden 1936 kohokohta
Raimo Virkkunen

1930-luvun talouslaman jälkeen alkoivat talouden rattaat pyöriä suotuisaan 
suuntaan koko maan kansantaloudessa. Rääkkylän osuustoiminnalliset ja 
kaupalliset yritykset olivat neuvotelleet Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran 
kanssa pitäjään vuoden 1936 aikana järjestettävästä maatalousnäyttelystä. 
Aikakauttaan kuvaava maatalousnäyttely kertoo vahvasta maahenkisyydestä, 
työtavoista ja maatalouden hoitoon liittyvistä uutuuksista. Koko maakuntaa 
käsittävä näyttely vaati ennennäkemättömät järjestelyt koko pitäjän voimin.

Kesän 1936 maatalousnäyttelystä yksityiskohtineen oli Rääkkylän 
Osuusmeijerin meijerikkö Helmi Knudsen laatinut valokuvakokoelman. 
Näyttelyn kulusta on 62 hienoa valokuvaa ja kuvatekstit kertovat 
havainnollisesti juhlien avajaisista päätyen palkintojen jakoon ja virkavallan 
edustajien valvontatoimiin. Kuvakokoelma esittelee aluksi Rääkkylän 
kauniita maisemia sekä kirkkorakennuksen ja kirkonkylällä sijaitsevat 
Kauppalan Hirvosen ja Kankaanrinnan talot ja Varpasalon saaressa 
Voiniemen hovin.

    Kuva: 
    Rääkkylän
    meijerin
    näyttely-
    paviljonki
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Näyttelyn juhlaoppaassa kerrotaan lauantain 15.8 ja sunnuntain16.8.-36 
ohjelma kokonaisuudessaan. Juhlaoppaassa toivotetaan vieraat 
tervetulleeksi näyttelyjuhlaan, missä kerrotaan pitäjää koskevia tietoja. ” 
Rääkkylän pitäjän pinta-ala ilman vesistöjä on virallisen tilaston mukaan 
442,9 neliökilometriä, jota kuitenkin pienentää 1929 ja 1932 Tohmajärven 
kuntaan siirretyt alueet. Asukasluku 1935 henkikirjoituksen mukaan on 
6334 henkeä, joista noin 1 % kreikk.-katolisia. Asukastiheys n. 15 henkeä 
neliökilometrillä, lienee Pohjois-Karjalan tiheimpiä. Pääelinkeino on 
maanviljelys ja karjanhoito, jotka ovat viimeisen 18 vuoden ajan kuluessa 
kehittyneetkin siinä määrin, että pitäjä on näihin nähden omavarainen, 
vieläpä karjantuotteita viedään uloskin. ”

Näyttelyvieraat ohjataan juhlaportin kautta. Juhlapuhujina ovat kuvissa 
Kuopion läänin maaherra Ignatius, maatalousneuvos Jyske ja silloinen 
Rääkkylän kirkkoherra Halttunen, kuulijoina monisatapäinen juhlakansa. 
Airueesta on tunnistettavissa kuvan vasemmalla puolella Helmi Knudsen. 
Näyttelyn parhaimmistoa ovat naisten käsityöosastojen puvut ja kankaat 
sekä miesten taidokkaat puutyöt.

Meijeri on rakentanut näyttelypaviljongin, jonka yhteydessä esitellään 
kunnollisten maidonsäilytyshuoneiden rakentamista esittävä 
”mallimaitohuone”. Pohjois-Karjalan metsälautakunnan näyttelypaviljonki 
on esitelty sisältä ja ulkoa. Metsälautakunta on järjestänyt näyttelyvieraille 
metsäretken, missä valokuvaan on otettu hyvin hoidettu mäntymetsä ja 
suo-ojitusta esittävä kuva. Pohjois-Karjalan Maanviljelysseuran paviljongin 
edustalla otetussa valokuvassa näkyy kalaverkkoja, mikä kertoo maakunnan 
merkittävästä kalastuselinkeinosta. Puutarhan tuotteista on valokuvat 
säilytyslaareista ja säilytysastioista kellaritiloissa.

Juhlayleisöä  vuoden s1936 näyttelyssä
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Näyttelyn kohokohtaa edustavat kotieläinosastolla otetut valokuvat. 
Hevosvetoinen maatalous on vielä yleistä maakunnassa. Uljaat 
suomenhevoset ”poseeraavat” omistajien taluttaessa niitä arvostelijoiden 
edessä. Parhaat yksilöt palkittiin. Kauempana peltoalueella kynnetään 
kilpaa parihevosilla ja viereisellä peltolohkolla kaivataan pelto-ojaa 
lapiopelissä. Suuren huomion saavat lehmävaliosta otetut  valokuvat. Ne 
edustavat itäsuomalaista lehmärotua parhaimmillaan. Valokuvaan on 
valittu kuvakulma lehmien näyttelyrakennuksesta, missä yleisö voi kiertää 
rakennuksen molemmilta puolilta. Valokuvien lypsäjät ja karjanhoitajat 
ovat pukeutuneet valkoisiin työasuihin. Kotieläinosastolla kuviin ovat 
päässeet ”possut ruokatunnilla” ja siipikarjaa kuvaavat otokset kanahäkeistä. 
Sadonkorjuuseen liittyviä aidoimpia valokuvia on riihen edessä 
otettu valokuva riihenpuijista. Naisten kädentöitä kuvataan Marttojen 
järjestämässä karjalanpiirakoiden esittelypöydissä ja virvokkeiden myyntiä 
tehostetaan suurella julisteella.

Osuusmeijerin esittelyä maatalousnäyttelyssä 1936
Raimo Virkkunen

Maatalousnäyttelyn Rääkkylän Osuusmeijerin näyttelypaviljongin 
teemaksi oli valittu Karjasta talon turva. Kunnollisten maidon 
säilytyshuoneiden rakentamista edistääkseen meijeri järjesti näyttelyyn 
”mallimaitohuoneen”. Suotuisa maaseudun taloudellinen kehitys eri 
kasvun alueilla jatkui talvisodan alkuun saakka. Uusi vehnämylly jauhoi 
Paksuniemen rannassa täydellä teholla ja maidonlähettäjien lukukin 
kasvoi vuosi vuodelta ennätyslukemiin. Meijerin vastavalmistunutta 
vehnämyllyä esiteltiin maatalousnäyttelyn aikana asiakasryhmille. Samaan 
aikaan valmistui rantatörmälle mallikaivo puhtaan veden käyttöönottoa 
varten meijerin voinvalmistusprosessissa.  Kaivoon oli saapunut 
tutustumaan joukko näyttelyvieraista, jotka olivat asettunut poseeraamaan 
kaivon kannelle. Kuvalähteissä ei ole henkilöiden nimiä.

Lehmien vlioyksilöitä                                         Suomenhevonen
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     Kuva:  Näyttelyairue. Toinen vasemmalta Helmi Knudsen

Maatalousnäyttelyn voittovarojen jako v. 1937

Rääkkylän maatalousnäyttelyn voittovarojen jaosta kirjoitti Karjalan Maa 
lokakuun 28. päivänä 1937 ilmestyneessä numerossaan:”Jaettava summa oli 
kaikkiaan 19.882;- mk ynnä korot.
Rääkkylän maatalousnäyttelyn voittovarojen jako toimitettiin tk.2 
pnä kunnantalossa. Jakotilaisuudessa olivat saapuvilla Rääkkylän 
Maatalousseurojen Liiton edustajana taloll. E.J. Päivinen, Hevosjalostus- 
ja Metsänhoitoyhdistyksen edustajana maanviljelijä Eljas Hirvonen. 
Marttaneuvontapiirin edustajana rouva Halttunen ja Rääkkylän 
Maatalouskerhoyhdistyksen edustajana taloll. Toivo Hirvonen sekä Pohjois-
Karjalan Maanviljelysseuran edustajana agr. K.A. Herkamo sekä näyttelyn 
päätoimikunnan puheenjohtaja, maisteri Eero Kankaanrinta.
Jaettava summa oli 19,882:-. Yllämainitusta summasta maamiesseurat 
saivat 5000:- mk, Rääkkylän Maatalousneuvontapiiri 6000:- mk, 
Maatalouskerhoyhdistys 4000;- . Asiakirjat päätettiin luovuttaa 
Maatalousseurojen Liiton arkistoon.” 
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Synkkiä pilviä meijerin toiminnassa v. 1939 -1944

Sotavuodet muuttivat kotirintaman elämän uuteen asentoon. 
Rääkkylä kuului sotatoimialueeseen, vaikka pitäjä säästyikin 
pommituksilta. Kulutustuotteiden säännöstely ja siitä seuranneet 
maataloustuotteiden, viljan ja voin,  luovutukset aiheuttivat 
niukkuutta jokaisessa taloudessa. Sanomalehti Karjalainen uutisoi 
kesäkuussa 1940 voin myyntiä koskevia rajoituksia: kesäkuusta 1940 
lähtien sai karjanomistaja tai haltija valmistaa voita vain kotitarpeeseen. 
Myös meijereiden voin myyntiä rajoitettiin. Kansanhuollon 
asettamien luovutusehtojen laiminlyönti saattoi aiheuttaa syytetoimia. 
Pahinta aikaa lienee ollut vuosi 1942. 

Tuosta vuodesta on säilynyt kaksi Tutjunniemen kylän  
karjanomistajalle lähettyä kirjettä, jotka koskivat maidon ja 
ravintorasvojen säännöstelyä kyseisenä vuonna. Tutjunniemen 
rantataloista oli huomattava määrä meijerin asiakkaina.
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Kh:n lomake N:o E 95

Kunnan Kansanhuoltolautakunta 
Päiväys 6.5 1942

Karjanhaltijan nimi Osoite

Maidon ja ravintorasvojen säännöstelystä 1.12.41 annetun valtioneuvoston 
päätöksen 12 §:n mukaan jokaisen karjan haltijan tulee kultakin 
kuukaudelta kahden viikon kuluessa sen päättymisestä lukien toimittaa 
kansanhuoltolautakunnalle selvitys maidon tuotannostaan ja luovuttamistaan 
maataloustuotteista.
Selvitys on annettava kansanhuoltolautakunnalta saatavalla lomakkeella.
Koska Te ette ole toimittanut edellä määrättyä selvitystä ajalta 1/1 -28/ 
2, kansanhuoltolautakunta kehoittaa Teitä korjaamaan laiminlyöntinne 
viikon kuluessa tästä päivästä lukien, uhalla, että Teidät muutoin 
tullaan ilmoittamaan syytteeseen panoa varten säännöstelymääräysten 
noudattamatta jättämisestä

…………………………………….
Kansanhuollon johtaja

(Leima)

Kn lomake N:o E 135

ILMOITUS
Tarkempia määräyksiä ravintokasvituotteiden luovutusvelvollisuudesta  
vuonna 1942 alkavana satokautena annetun valtioneuvoston päätöksen 
soveltamisesta ja täytäntöönpanosta 3 päivänä syyskuuta 1942 annetun 
kansanhuoltoministeriön päätöksen 6 §:n mukaisesti Te olette leipäviljan 
ja kauran perusluovutusvelvollisuuden täyttämiseksi ensimmäisenä 
luovutuskautena, joka päättyy vuoden 1942 marraskuun lopussa, velvollinen 
luovuttamaan leipäviljaa  - kiloa ja kauraa 218 kiloa

Paikka ja aika
(leima) kansanhuollon johtaja
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Elintarvikesäännöstely aiheutti paljon mustanpörssin kauppaa. Voikilolla 
oli ostovoimaa kaupungissa asioidessa. Tiskin alta myytiin tavaraa, jota 
vaihdettiin voilla, kananmunilla, tai muilla maalaisten kauppaamilla 
tuotteilla. Rintamalle miehet pyysivät kirjeissään lähettämään usein voita. 
Perillemeno ohjautui kenttäpostiosoitteiden kautta. Sotapoliisit olivat 
usein tarkastamassa Joensuun satamassa laivasta tulijoiden tavaroita. 
Tästä opittiin harhauttamaan virkavaltaa. Laivasta tultiin muina miehinä 
kaupungille, ja hetken päästä noudettiin laivasta myyntiin tulevat tavarat, 
kun virkavalta oli poistunut paikalta. Talvisin Rääkkylän ja Tutjunniemen 
suunnasta Joensuuhun tulevia jääteitä sotapoliisit pitivät tarkkailun alla.

Sotavuosien ajan meijerimylly oli toiminnassa, vaikkakin vajaalla teholla.

     Kuvalähde: Joensuun Osuusmeijerin vuosikertomukset 1948-1965
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SIIRTOVÄEN ASUTTAMISTA RÄÄKKYLÄSSÄ 1945 –1955
Raimo Virkkunen.  Lähde: Erkki Kinnunen

Rääkkylään sijoitettiin evakkoja Ruskealasta ja Pälkjärveltä yhteensä 
240 henkeä, ilmenee FM Erkki Kinnusen 2018 julkaisemasta teoksesta 
”Yhteistyömme on voimamme. Oravisalon työväenyhdistys 1912-2012”. 
Rääkkylän osalta siirtoväki näyttäisi olleen huipussaan vuonna 1950. 
Tällöin Rääkkylässä oli siirtoväkeä 621 henkeä eli 8.4 % väestöstä. Vähiten 
koko maakunnassa siirtoväen asuttaminen vaikutti tilalukuun ja peltoalaan 
juuri Rääkkylässä, jonne perustettiin 47 uutta tilaa ja peltoala kasvoi viiteen 
prosenttiin. Muita asutustiloja perustettiin 58 eli maanhankintalain mukaan 
tuli yhteensä 115 tilaa. Rääkkylässä asutustiloja oli 1950 luvun lopussa joka 
kymmenes tila. Asutuskaudella 1945 – 1955 Rääkkylän väki suorastaan 
väheni suuren muuttotappion takia.

Asutustiloille rakennettiin uusia navettoja, kun karjanhoito sekä 
viljanviljely metsätöiden ohella oli oleellinen osa uudisasukkaisen tuloista. 
Maaseutukylien sähköistäminen loi uusia tarpeita jokapäiväiseen elämään 
tuoden helpotusta tilanhoidossa.

Uusia maidonlähettäjiä saatiin meijerin ja myllyn asiakkaiksi. Karjasuojien 
rakennusmateriaalina olivat usein kotona betonimyllyllä valmistetut 
sementtilaastitiilet, sikäli kun sementtiä alettiin vapaasti saada kaupasta. 
Navetan yhteyteen tuli maidonkäsittelyhuone, karjakeittiö muuripatoineen 
ja tilaan voitiin asentaa maidon allasjäähdyttimet ja lypsykoneen tyhjiölaite. 
Vaivalloisesta jäiden nostosta ja säilytyksestä voitiin luopua.

Maatalouskeskuksen neuvontaosasto auttoi karjasuojien 
rakennuspiirustusten ja kustannusarvioiden laadinnassa tilakohtaisesti 
sekä kaluston sopivuuden selvittämisessä käyttötarkoitukseen. Uutta oli 
AIV-tornien suunnittelu ja sijoitus navetan yhteyteen. Säilörehun käyttö 
yleistyi, kun meijeri toimitti säilöntäaineet maitolinjojen kautta. Merkittävä 
muutos navettatöiden osalta koettiin konelypsyyn siirtymisen myötä, 
jolloin isäntäkin joutui tai ”pääsi” suorittamaan lypsytyön.
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Keskusliikkeiden mukaantulo maaseudun kehittäjiksi

Maatalouskoneliikkeiden keskeinen kilpailu lisääntyi 1960-luvulla 
maaseutukylillä. Keskusliikkeiden maatalous- ja koneostot toimivat 
maaseudun koneistamisen ja neuvonnan uudistajana. Kenttämyyntityö 
tiloille käsitti koneiden ja maataloustuotekaupan myynnin, neuvonnan ja 
huollon. Maatalouskonetehtaiden edustajat yhdessä keskusliikkeiden tuella 
järjestivät myyntikauteen sopivia työnäytöksiä paikallisten osuusliikkeiden 
ja yksityisten kauppaliikkeiden kanssa. Viljelijäasiakkaat saivat tutustua 
ja opastusta tuleviin konehankintoihin. Työnäytöskohteet valittiin kylän 
keskeiselle paikalle, mihin voitiin tulla useamman kylän alueelta. Suosittuja 
olivat syksyisin järjestettävät kyntötyönäytökset, joissa opeteltiin ns. 
jokamiehen kynnön aloitus ja lopetus päisteissä. Kyntöpaikalla saatiin esitellä 
traktoreiden uutuusmallit. Sadonkorjuussa siirryttiin leikkuupuintiin 
ja koneelliseen viljankuivatukseen. Vielä 1970 ja 1980 -luvuilla olivat  
hankintahakkuille suosittuja isäntälinjan talvityökoneet, moottorisahat, 
juontolaitteet ja kuormaajilla varustetut metsäperävaunut. Motokauteen 
siirtymisen myötä hankintatyön osuus väheni, ja pystykauppojen osuus 
lisääntyi.

Kunnat avustivat tiehoitokuntia

1960-luvun alussa syntyi pitäjän alueelle lukuisia tiehoitokuntia. Kunnalta 
voitiin hakea avustuksia teiden sorastukseen ja tierumpujen uusintaan. 
Tiehoitokunnan perustaminen vaati maa-alueen luovutuksen tiealueeksi 
ja tieosakasten suostumuksen tiemaksun suuruuden määrittämistä varten. 
Perustavassa tietoimituskokouksessa käytiin paikan päällä toteamassa 
tielinjan ja tien leveys.
Tietoimituksessa oli kunnan tielautakunnan puheenjohtaja tai kaksi 
uskottua miestä. Tietoimituksen jälkeen yksityistien tiekunta vietiin 
karttatietoineen Maanmittauslaitoksen tietokantaan. Tiehoitokuntaa 
johti yleensä kolmihenkinen hoitokunta. Vuosikokouksissa päätettiin 
yhdistyslain mukaiset kokousasiat. Teiden parannukset merkitsivät 
tienkäytön ohessa meijerin maitolinjoille turvallisempaa liikennöintiä. 
Vuotuiset tieavustushakemukset osoitettiin kunnan tielautalautakunnalle 
ja edelleen kunnanhallitukselle.
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Maidon kuljetusta Varpasalosta 1950-luvulla

Rääkkylän Varpasalon saari oli 1950-luvulle saakka ilman lossiyhteyttä 
Oravisalon saareen ja edelleen Rääkkylän kirkonkylän mantereeseen. 
Kivisalmen ylitykseen saatiin 1941-1942 jatkosodan aikaan armeijan 
rakentama ponttoonilautta, mutta vuonna 1950 saatiin ympärivuotinen 
säännöllinen valtion ylläpitämä lossiyhteys avoveden aikana.

Talvenaikaisen maidon hevoskuljetuksen meijeri kilpailutti saaren talollisilla 
Varpasalon saarelta Oravisalon puolelle.  Varpasalon Kähkölän kylällä 
asunut Veikko Laasonen s. 1937 kertoi maidonkuljetustarjouksen jääneen 
heidän kotitilalleen ja muistaa hinnan olleen 10 mk päivältä. Maitopystöt 
oli toimitettava määrättyyn kellonaikaan Hypönniemen kylän Karvisen 
kaupalle, mistä meijeri tuli noutamaan maitokuorman. Meijerillä oli 
tuohon aikaan lyhytnokkainen Tems-merkkinen kuorma-auto. Väliaikoina 
meijerin auto saattoi olla sorankuljetuksessa. Lapiopelillä luotiin soraa 
lavalle ja kuljetettiin sorat tienkorjaukseen.

Maidon kuljetukseen oli lähdettävä aamulla kello 6.00 kotipihasta, josta 
keräilykohteita oli neljän talon maidot ennen Voiniemen hovin taloa. Sieltä 
lähdettiin kylätietä myöten Ihalansalmen rantaa kohden ja siitä salmen yli 
talvitietä myöten kaupalle.

Maidonlähettäjiä Varpasalosta oli vuosina 1954-1955 noin 60 lähettäjää, 
mihin joukkoon kuuluivat  talollisten ja mökkiläisten maidot. Pienimmän 
maitomäärän lähettäjän Veikko muistaa olleen ”Posti Pekan”, Pekka 
Pippurin. Pekalla oli mökin ympärillä maata noin 2000 m2, mutta silti 
maitoa riitti lähettää meijeriin.

Avoveden aikaan maidon kuljetus tapahtui laivaliikenteen mukana. 
Orivesi-laivat kuljettivat maitoa ja kermaa Paksuniemen laivalaituriin. 
Sitä ennen vuosina 1920-1922 lienee meijerin oma laiva Sulo kierrellyt 
kerman noudossa saaren laitureista. Varpasalon saaren puolella oli 
kolme laivalaituria, joihin maidot voitiin toimittaa. Kun tieyhteys parani 
ja lossiyhteys tuli Ihalansalmen yli, muuttui maitojen kuljetus meijerin 
autojen varaan.
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Kuorma-autoilijat

Oravisalon Hakoniemen kotitilalle palasi jatkosodasta 1944 Juho ja Anna 
Sofia Turusen pojista Veli Turunen s. 1923 joka aloitti sivili ammattinaan 
rahtien kuljettamisen hankkimallaan Ford merkkisellä kuorma-autolla 
Rääkkylän kunnan alueella. Automiehen ammatti kokemusta oli tullut 
sodan loppuajan armeijan auton kuljettajana. Keltanokka Ford soveltui 
hyvin monipuoiseen rahtien kuljetukseen.
Kumppaneiksi tulivat perheen veljeksistä Aarne ja Aimo. Aimolla ei iän 
puolesta ollut ajokrttia, mutta apumiehenpaikalta saattoi siirtyä tuuraamaan 
kuljettajaa.Rahtikuljetuksia oli ympärivuotiseen ajoon, joista merkittäviä 
kuljetus töitä olivat tiehoitokuntien soranajaot kesän aikaan. Näin kertoi 
Velin pojista Arvo Turunen s. 1948 joka oli pienestä pitäen seurannut ja 
auton mukana  ”apumiehenä”.
1950- luvun alussa auto oli soranajossa Oravisalon Kivisalmen ja 
Arvinsalmen välillä TVH:n tietyömaalla. Rääkkylän Osuusmeijerille 
Turuset ajoivat maitoa tilapäiskuljetuksina. Muita työ kohteita olivat 
Niemisen ja Liperin Tiilitehtaiden rahtikuljetukset kauppaliikkeille ja 
ykstyisasikkaille sekä halonajot lähialueilta.

1950-luvun alkuvuosina oli kyläläisten kertoman mukaan Lappeenrannan 
ja Joensuun rahtiliikenteessä tervahöyry Anna, joka toimitti Lappeenrannan 
semenntitehtaalta reitin varrelle sementtitilaukset kauppiaille Kivisalmen 
laiva laiturille. Laivan ruumasta nostettiin sementti lavat  kannelle 
rakennetun nosturin avaulla mistä ne käsipelissä lastattiin auton lavalle 
ja siitä edelleen kauppiaiden varastoon. Turusten Ford oli lastien purussa 
Kivisalmessa. 

Sunnuntaisin auto oli kirkkoajossa ja muissa huvitilaisuuksien kuljetuksissa. 
Auton lavalle oli helppo rakentaa istuin penkit, johon otettiin matkustajia 
sitä mukaa kuin penkeissä riitti tilaa.

Kun Joensuun Ymp. Osuusmeijerille avautui kuorma-auton kuljettajan 
paikka, muutti Veli Turunen työn saatuaan perheineen Joensuunhun, 
Työuraa meijerillä kesti lähes kaksikymmentä vuotta. Perhenn nukana 
muuttanut Arvo Turunen 14 v. ohjattiin Antti Lehvosen haastattelun 
jälkeen meijerin korjaamolle harjoittelijaksi. Kahden vuoden jälkeen työt 
vakinaistettiin meijerillä.
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          Kuva:  Veljekset Aarne, Veli ja Aimo Fodrin edessä Oravisalon kylällä
            Arvo Turusen kokoelma



Saaristolisää maidonhintaan

Hyytsaaressa asuneet talollinen Toivo Vänskä ja vaimonsa Irja pitivät 
vanhemmiltaan perittyä viljelystilaa vuosikymmenten ajan. Tila kuului 
Rääkkylän kylään. He olivat kerman ja maidon lähettäjinä meijeriin 
koko saaressa asumisensa ajan. Parinkymmenen hehtaarin tilalla 
pystyttiin pitämään neljän lehmän karjaa, johon lisäksi kuului muu 
pienkarja. Omavaraistaloudessa oli vanhanisännän perustama ruismaa 
ja riihirakennus, jossa puitiin vilja. Niittyladot olivat peltojen laitamilla. 
Metsittyneiden peltojen laitamilla näkyvät vielä kivirauniot, jotka ovat 
ihmiskäden kokoamia, apuna hevosen vetämä kivireki.

Sulan veden ajan maito toimitettiin soutaen ja myöhemmin moottoriveneellä 
Paksuniemen meijerin rantaan. Vesimatkaa oli tilan rannasta noin  3km. 
Talvella jäätietä myöten maito kuljetettiin hevosella ja myöhemmin 
moottorikelkalla meijerille. Syksyn ja kevään rospuutot olivat pahinta aikaa, 
jolloin saaresta mantereen puolelle kuljettiin kivikkoista kärrytietä myöten 
saaren ja mantereen väliselle kannakselle. Hämeenselälle virtaava salmi suli 
maalis-huhtikuun vaihteessa, jolloin se jouduttiin ylittämään veneellä tai 
kiertämään potkukelkalla kauempaa selän puolelta. Kevätrospuuton aikaan 
maito separoitiin Vänskän talossa kotona ja kerman Toivo kuljetti meijerille 
repussa, jolloin matka meijeriin piteni viiden kilometrin pituiseksi. 
Kerrotaan, että meijeri oli maksanut 2 penniä maitolitralta niin sanottua 
saaristolisää vaikean kulkuyhteyden vuoksi.

Hyytsaaressa syntyneestä kotiseututyötä tehneestä Helsingin seudulla 
vaikuttaneesta Paavo Luostarisesta on Arvo Turusen kokoelmissa saaren 
historiaan liittyviä tietoja ja vanhoja valokuvakokoelmia.
Hyytsaaren tien ja sillan puuhamies Arvo Turunen kertoi useita vuosia 
kestäneestä tie- ja siltahankkeesta, joka saatiin päätökseen 2000-luvun 
alussa. Vänskät olivat lopettaneet karjan pidon tien ja sillan valmistumisen 
aikaan ja muuttaneet kirkonkylään.

Haastattelu: Arvo Turunen 16.08.2018 Hyytsaari
Haastattelija Raimo Virkkunen
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Toivo Vänskä kuljettamassa Hyytsaaresta maitoja
Rääkkylän Osuusmeijeriin

Toivo Vänskän pihapiiriä 1950-luvulla
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Mä elämäni kirjaa katselen 
niin monet siin´on muistorikkaat kuvat, 
ne joskus häipyvät ja unohtuvat,
nyt joka ainut hiipii mielehen.

Oi lapsuuskoti: sinne aatos vie 
kunnille Itä-Suomen ihanille. 
Hämeen- ja Jäniselän poukamille, 
siell´ piharannasta käy tuttu tie.

Majahan pieneen, mulle kalliiseen 
äitini tupaan, muistojeni kehtoon -
Ain´siellä saapuessa suvilehtoon, 
suloinen rauha sai mun sydämeen.

Ol´ isä, äiti, veljet, enot siellä,
sit´aikaa armasta mä muistelen.
Mä muistan teidät ain elontiellä,
sen sanon teille hiljaa kuiskaten.

Ja pihamaa, sen kauniit pihlajat
ja koivut kultalatvat ihanaiset;
Kun nään ne nyt, ne ovat samanlaiset 
ne kuiskii mulle muistot kauneimmat.

Niiden oksille mä usein kiipesin
ja katsoin kauas yli kotirannan.
Kun läksin sitten kauas maailmalle, 
kuvan sielussani säilyä annan.

Myös piharannat - sieltä ahvenet 
kesän tullen vedin ongellani.
Siell´ leikkilaivojamme laitettiin, 
kulkipa Ahti, Impi, Ilmarikin.

Sielt´ Honkasaaren, Punkkisaaren takaa 
aamuin ja illoin valkolaivat vapaat
ne kilvan tuli, toivat tuulahduksen, 
elämän suuren - odotuksen. 

Ja päivälahden kaislikkoiset rannat
Katelmon salmi kutuaikoina kun annat.
Sielt´ karjankelloin kalkuttaisen illoin
haettiin kaloja ain´ katiskoista silloin.

Laskettiin verkot, vietiin pitkät siimat,
heitettiin onget, siinä kului tiimat.
Auringon laskettua tultiin kotirantaan
Ruohoniemessä myös usein isä veneen olla antaa.

Ja Kesselissä, Hetalahden tiellä
on niity kaunein mutiopellot siellä;
On tervahauta, hiekkahauta myös
ain´ siellä leikit lyötiin, lasten päivätyöt.

On tummeneva elokuun ilta -
niin tyynnä säilyy Jänisselän pinta.
Sielt´ sähkövalot loistaa, sireeni äänen antaa
kun ”Liperi”-laiva lipuu Paksuniemen rantaan.

Kuhilaat pellolta on riiheen viety
ja öljylamppu palaa kurkihirren alla.
On elonaika tullut, keskikesä mennyt - 
nyt maamies nauttii sadon kylvöstänsä.

Niin, - siell´ on lapsuuden ja nuoruuden -
varhaiskevään , suven kauniit muistot.
Utuisten unelmien kauniit puistot -
soi lapsuuslaulu kautta vuosien.

Ja nuoruushääyö; Kaikki Suomelle
ja kansan eestä innostus ja tahto,
ne rauenneet ei kuni veden vahto,
sen tunnen, syvästi nyt aatellen. 

KOTISEUTUA MUISTELLESSA
Paavo Luostarinen
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Maitolaiturit maaseudun kyläkulttuuria
 
Kyläteiden varsiin nousi uusia maitolaitureita, joista kehkeytyi omanlaistaan 
maaseutukulttuurin osa-aluetta ja niistä muodostui sosiaalisen 
kanssakäymisen paikkoja. Kesän aikana nuoriso saattoi kokoontua tietyille 
maitolaitureille hauskanpitoon. Kylän taksille saatettiin antaa iltamakyytiä 
viikonloppuisin tilattaessa vinkki saapua tietylle maitolaiturille. 
Maidonlähettäjien yhteisellä maitolaiturilla vaihdettiin kuulumiset, 
parannettiin maailmaa ja otettiin kantaa poliittisiin päätöksiin. Maitojen 
lähettäminen meijeriin aiheutti tietyt päivittäiset rutiinit eri vuodenaikojen 
mukaan. Syrjäisen talon tai torpan maidonlähettäjän oli otettava huomioon 
maitolinjojen kulkuajat. Maitopystöjen kuljetukseen maitolaiturille 
ilmestyivät 1950-luvulla tehdasvalmisteiset työnnettävät maitokärryt, joita 
voitiin käyttää yhtä lailla muissakin talousaskareissa.  Mutta usein hevonen 
valjastettiin reen tai kärryjen eteen, joilla maito kuljetettiin maitolaiturille. 
Myös traktorin vetovarsien päälle voitiin rakentaa tukeva puulaatikko, 
mihin mahtui parille kolmelle pystölle tilat. Maitolinjojen mukana saattoivat 
jäsenet tilata meijeriltä paluulinjoilla voin, juustot tai eläinten rehuja.

Maitolaiturien rakennuspiirustuksia ja sijoitusohjeita teiden varteen 
saatiin meijerien välityksellä. Liperin meijeri oli 3/59 kiertokirjeessään 
maidonlähettäjille ohjeistanut maitolaiturien kunnostusasiaa.” Toukotöiden 
päättyessä on mahdollisesti sopivaa aikaa maitolaitureiden ja niiden edustan 
kunnostamiseen ajokelpoiseksi. Ennen työhön ryhtymistä on otettava yhteys 
tieviranomaisiin, sillä heillä on nyt tarkat ohjeet maitolaiturin sijoituksista, 
ja niiden suhteen asetettavista vaatimuksista. - Maitolaitureiden piirustuksia 
saapi lainata meijeriltä. Aikaisemmin lainatut piirustuksen pyydämme 
palauttamaan.
 
     Kuva 
     Oravisalon 
     tienvarressa 
     Sydänmaan 
     maitolaiturit 
     muistuttaa 
     menneestä 
     ajasta, 
     kuvattu 
     v. 2018
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Kuva:

Maito-
laiturit
Oravisalon
tienvarressa

Sallilan ja
Sydänmaan
laiturit
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Kotivoin hinnanalennuskorvausta tilalla valmistetusta kotivoista

Vuoden 1961 syys-joulukuun aikana tuotetusta kotivoista voitiin 
karjanomistajalle anomuksesta myöntää Valtioneuvoston päätöksen 
mukaan hinnanalennuskorvausta, mikäli hakija oli oikeutettu korvauksen 
saajaksi.

Korvauksen suorittaminen kotivoista
Kotivointuottajalla tarkoitettiin sellaista maidontuottajaa, joka 
ei vuoden 1961 aikana ole lähettänyt maitoa meijeriin. Kotivoin 
hinnanalennuskorvauksen määräksi hyväksyttiin korvauksen suuruutta 
laskettaessa maidon tuotokseksi syys-joulukuun 1961 aikana 630 kiloa 
lehmää kohti. Lypsylehmäksi katsottiin sellainen lehmä, joka oli vähintään 
kerran poikinut siihen päivään mennessä, jolta lehmäluku oli ilmoitettava.
Maataloushallituksen lomake N:o T 131 oli seitsemänsivuinen, jonka 
jokaiseen kohtaan pyydettiin täsmällistä vastausta. Anomus oli toimitettava 
viimeistään 31 päivänä tammikuuta 1962 ennen toimistoajan päättymistä 
sen kunnan hallitukselle, missä tila sijaitsee. Myönteisen päätöksen 
jälkeen kunnan viranomainen lähetti kotivointuottajalle tililtäottokortin, 
jossa ilmoitettiin korvauksen suuruus. Jokaisessa torpassa tutkailtiin 
anomuslomakkeen yksityiskohtia, mikä tuntui ikävältä kuulustelulta. Mutta 
anomus kuitenkin kannatti laatia ja korvaus tuntui muutaman lehmän 
taloudessa ansaitulta tulolta.

         
    

     Kuva: 
     Lehtimainos 
     kotimaisista 
     separaattoreista
     
     Alko Lavat
     separaattori
     40-luvulta
     Raimo Virkkusen
     kotimuseo
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Maitotilat siirtyivät tilasäiliö- ja tankkikeräykseen

1960-luvun puolivälin jälkeen maidontuottotilojen suunnittelussa 
tapahtui muutoksia, jotka johtivat myöhemmin tiloilla tankkikeräilyyn. 
Siirtymäkausi oli varsin pitkä, voitiin puhua jopa  kymmenen vuoden 
jaksosta, jolloin pystökeräilystä siirryttiin tankkikeräilyyn.
Kirjassaan Koneellistuva maataloutemme Olli Näri toim. kertoo tapahtuneesta 
lainmuutoksesta näin: ”Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (372/67) 
mukaan maidontarkastamon johtaja hyväksyy tilan tankkikeräilytilaksi 
todettuaan sen navettahygieenisessä tarkastuksessa säiliön, maitohuoneen 
kalustoineen ja laitteineen sekä pysäköintipaikan päätösten määräysten 
mukaisesti ja että lypsy ja maidon muu käsittely voidaan tilalla suorittaa 
asianmukaista puhtautta ja huolellisuutta noudattaen. Maidonjalostamo 
hakee hyväksymistä tuottajatilan sijaintikunnan terveyslautakunnalta. 
Hakemukseen on liitettävä hyväksytyn kaavan mukaan laadittu selvitys 
tuotantohygieenisistä oloista ja veden laadusta tilalla.
Lain muutos tarkoitti maidonhuoltotilojen rakentamista ja entisten tilojen 
muutoksia tankkikeräilyyn sopiviksi.

Voivuoret kasvoivat 1960-luvun lopulla

Vuoden 1968 syyskuussa Meijerien Keskusosuuliike Valio kirjelmöi 
jäsenistöä lisääntyvästä voin ylituotannosta ja esitti maidontuottajille 
toimenpiteitä, joilla voitaisiin edesauttaa saamaan syntynyt tilanne 
hallintaan. Maidontuottajille lähetetty kirje: ”Hyviin tuotanto-olosuhteisiin 
perustuvana on kuluvan vuoden maidon tuotanto ollut runsasta ja puolestaan 
aiheuttanut voi määriin niin suuren lisäyksen, ettei koko tuotantoa ole 
voitu markkinoida. Osuusmeijerijärjestön omistamat voivarastot ovatkin 
kasvaneet luonnottoman suuriksi ja ylittävät jo 11 milj. kg:n määrän. 
Aikaisempiin vuosiin verrattuna ovat varastot suunnilleen kaksinkertaiset. 
Ennen ensi kesää on varastot saatava huomattavasti pienemään. Muussa 
tapauksessa ei varastilojen puutteen takia voida ottaa vastaan uuden kesän 
tuotantoa kokonaisuudessaan.
Osa varastoissa olevasta voista ja jatkuvasta voin tuotannosta 
voidaan jäljellä olevan kiintiön puitteissa myydä Englantiin. Voin 
vientimahdollisuuksia muualle ei ole.
Kirjeessä maidontuottajille annettiin vetoomus. Maidontuotannon 
jatkuvuuden edellytyksenä on nykytilanteessa yhteinen vakaa päätös: 
Jokaisen maidontuottajan on taloudessaan käytettävä yksinomaan voita”.
    Valio Meijerien Keskusosuusliike
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Joensuun Ympäristön Osuusmeijeri hankki ensimmäisen 
tankkikeräilyauton

Joensuun Ympäristön Osuusmeijerin maidonkuljetuksissa siirryttiin 
tilasäiliökeräykseen 1960-luvun puolivälissä. Tilatankkien noudosta 
meijerille vuonna 1967 MKT:n tehtaalta Malmilta kertoi Teuvo Mutanen s. 
1935. Oravisalon Hämeenlahdesta kotoisin Teuvo Mutanen kertoi tulleensa 
Joensuun Osuusmeijerin palvelukseen v. 1957. Haastattelussa 2019 Teuvo 
kertoi aloittaneensa  meijerillä työn auton apumiehenä, josta kouluttautui 
autonkuljettajaksi. Työuraa meijerillä kesti vuoteen 1978 saakka. 
Ensimmäiset tilatankit asennettiin Skandian alustalle, mutta pian siirryttiin 
tankkien asennuksessa kotimaiselle Sisun alustalla. Tiloilta kerättiin maidot 
pystöistä ja tilasäiliöistä. Kuljettajat ottivat satunaisesti maitonäytteet tiloilta, 
vesinäytteet maidonlähettäjät toimittivat meijerille itse.

Kaivojen uusintaan jouduttiin tiloilla ruosteisen veden vaivaamilla 
alueilla. Monen tilan vesiongelma ratkaistiin porakaivoilla. Pisimmät 
lenkit vuorokauden aikana saattoivat olla 600 kilometrin pituisia, mihin 
aikaa kului jopa neljätoista tuntia. Ylityöt korvattiin vapaapäivinä, niitä 
saattoi kertyä kaksi päivää viikossa. Meijerin autokanta kasvoi noin sataan 
autoon 1970-luvun  puoliväliin mennessä. Teuvo kertoi olleensa meijerin 
pääluottamusmiehenä 16 vuoden ajan. Työyhteisö toimi hyvin ja kaikki 
neuvoteltavat asiat sujuivat yhteishengessä.
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MAASEUDUN  KEHITTÄMISTÄ 
RÄÄKKYLÄSSÄ v. 1918 -1970
Raimo Virkkunen

Työllisyyshankkeita Rääkkylässä v. 1918 

Rääkkylän kunnan työllisyyden hoitoon ryhdyttiin etsimään keinoja vuoden 
1917 lopulla. Pohdittiin  toimenpiteitä, joilla pystyttäisiin osoittamaan 
eri puolille kuntaa työkohteita, joihin voitaisiin palkata työttömiä 
työnhakijoita jo vuoden 1918 alusta lukien. Työllisyysasian hoitoon 
perustettiin työttömyyskomitea. Se esitti kuntakokoukselle kyläteiden 
tienparannussuunnitelmia ja halkojen hakkuita koulujen kiinteistöillä.

Työttömyyskomitean jäsenet valittiin 28.12.1917. Paikalla olivat mäkitup. 
pj. Kettunen Pekka, Oravisalo, varapj. maanvilj. Hirvonen Juho, kirkonkylä, 
maanvilj, Haunio Juho, Nieminen, opettaja Voutilainen Juho, Haapasalmi, 
sekatyöm. Pykäläinen Juho, Oravisalo,  harjatyönt. Leppänen Juho 
Kirkonkylä sekä 28.1.1918 nimismies Pirinen Aarne kirkonkylä.

        Kuva:   Pekka Kettunen
                       Pekka Kettusen arkisto

     
        Kuva:   Rääkkylän kunnantupa
                      1920-luvulla
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1. Työkohteiksi esitettiin 2.1.1918 yhdeksää Rääkkylän kansakoulun 
kiinteistöä. Perusteluissa mainittiin:” Kun kunnan kaikki kansakoulut 
tarvitsevat halkoja ja halkojen teettäminen olisi talvella sopivaa 
hätäaputyötä ja muutenkin kun on todisteita, että kansakoulujen tilojen 
metsät tarvitsevat metsänhoidollista perkausta, päätettiin kääntyä kaikkien 
kunnan kansakoulujen johtokuntien puoleen.” Hankkeita veisivät eteen päin 
kasakoulujen taloudenhoitajat ja he tekisivät työehdotukset ja lähettäisivät 
ne työttömyyskomitealle.

2. Esitettiin Sintsin kylän n.s. Mitrunmäen soranottopalstan raivaus- ja 
avaustöitä, 
Hautalammin ja Jokilammin kannaksen kaivamista ja sillan tekoa. Lisäksi 
Tainion lammin laskua, Rajajoen kuivausta, Oravilahden–Pötsönlahden 
sekä Oravisalon–Hypönniemen maantien tekoa ja Sangenlahden– Jaaman 
tiesuunnan tutkimista.
Työttömyyskomitea pitää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä 
työanomukset, avata, johtaa ja tilittää töistä, mitkä voidaan katsoa 
komitean päätettäviin työoloihin ja ehdottaa jäsentensä palkaksi kuin 
Elintarvikelautakuntakin, Smk 6: - 8:- 12:-

Seuraavan kerran Työttömyyskomitea kokoontui Rääkkylän kunnantalolla 
12. tammikuuta 1918. Läsnä olivat P. Kettunen, J. Hirvonen ja J. Pykäläinen. 
Päätettiin esittää kuntakokoukselle maantiemäkien alentamista;
1 Hammaslahden tiellä, Kiesvaaran kylässä Kieskankaan kohdalla, 
Juhmakan mäessä y.m, Oravisalon kylätien, Holoppalan kankaan, Ikolan, 
ja Reijolan kangaskumpujen leikkausta ja Hämeenlahden sillan tekoa.
2. ” Työttömyyskomitea ehdottaa, että nyt kun työttömyys on uhkana, 
olisi vihdoinkin otettava esille kunnan Köyhäintalon uudestaan 
rakentamiskysymys, päättäen rakentaa joko kivestä, tiilestä tai puusta, 
mutta ajanmukainen”.
3   Kun työ vie suuremman summan varoja, ehdotetaan otettavaksi 
suurempi laina. Jos ehdotus voittaa, päättäköön kuntakokous panna heti 
alustavat työt vireille. Samoin ehdotetaan kunnantalon navetan laatimista 
kuntalaisten talliksi sekä osaa vahtimestarin navetaksi.



95

Työttömyyskomitean kokouksessa kunnantalolla 19. tammikuuta 1918 
hyväksyttiin anomus, koskien valtiolta anottavaa apurahaa Oravilahden – 
Pötsönlahden – Oravisalon – Hypönniemen maanteiden teettämistä varten.
Anomus allekirjoitettiin ja valittiin P. Kettunen saattamaan se P. Puhakalle 
Hypönniemi 28, joka on sen luvannut hommata ja liittää ennen tehtyyn 
Rääkkylän kunnan anomukseen valtionavusta.
Kokouksen puolesta allekirjoittajina olivat Pekka Kettunen, J. Voutilainen, 
J. Haanio, J. Leppänen, J. Hirvonen ja J. Pykäläinen
 
Työttömyyskomitea kokoontui 20.1.1918 kunnanhuoneella, jossa 
päätettiin, että Juho Pykäläinen yhdessä taloudenhoitajan H. Sallisen 
kanssa saa leimata kansakoulun metsästä vielä jonkun määrän,  esim. 30 
syltä puita. Samoin meneteltäisiin Hypönniemen kansakoulun kiinteistön 
halonhakkuista. Tarkistettiin työttömyystilasto ja hyväksyttiin kunnan 
halkotöihin Oravisalon kansakoulun tilalla yht. 13 miestä.
 
Tammikuun 21 p.1918 kunnanhuoneella pidetyssä kokouksessa olivat 
läsnä P. Kettunen, J. Hirvonen ja J. Leppänen. Päätettiin ottaa vaivaistalon 
maalta kunnantalon navetan tarpeisiin 10 kpl vähintään 7.5 m pituisia, 
30 kpl vähintään 4.5 pituisia ja 30 kpl 5.5 m vähempiarvoisia tukkeja, ja 
pyydetään köyhäintalon isännöitsijä yhdessä valtuuttamamme työmies 
Antti Nousiaisen kanssa leimaamaan ne sopivalta paikalta.

Merkittiin tiedoksi, että osallistutaan Oravisalon kyläkunnan 
neuvottelukokoukseen 23.1.1918 Seppälän Juho Kinnusella, missä 
suunnitellaan maantien pohjausta, mittausta, työvälineitä, ja töiden
johtoa. Asialistalle kertyi paljon asioita ja pöytäkirjaan tuli yhdeksän 
pykälää, jonka tarkastivat 23.1.1918 J. Kähkönen ja J. Kinnunen

Samassa kokouksessa pj. oli P. Kettunen ja kirjurina opettaja O. Kiiskinen. 
Tiesuunnitelmat koskivat Hypönniemen – Kivisalmen – Hernevaaraan väliä, 
ja kylätiellä olevan Holoppalan rinteen tasaamista. Makkolanmäen harjua 
n.s. Holoppalan portin luona olisi alennettava noin 50 – 70 m ja tehtävä 
mäen alle rumpu vedenjuoksun kohdalle. Päätetiin, että talven kuluessa ei 
jatketa Hypönniemelle päin tien pohjausta H. Sallisen rajapyykistä eteen 
eteenpäin, mutta Tervalahden joen silta katsotaan parhaaksi tehdä talvella. 
Hämeenlahden silta on tehtävä talven aikana kivestä, 1,5 metrin levyinen 
aaloppi joen kohdalle.
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Koska ei ollut selvillä, mistä kohden tie tulee kulkemaan Hämeenlahdesta 
Hernevaaraan, päätettiin valita linjan tarkastajat ja pitää uusi 
neuvottelukokous hernevaaralaisten ja vannilaisten kesken, Mäkelän J. 
Sallisessa. Kokoukseen mennessä tielinjan tarkastavat tal. B. Partio, J. 
Laasonen ja Mäkelän J. Sallinen. Linjan merkitsijöiksi leikkausten kohdalla 
valittiin P. Kähkönen, Heikki Konttinen, J. Kinnunen nuorempi ja Mikko 
Ikonen. Työttömyyskomitean aluejäsenet olivat mukana. Maanomistajia 
kehotettiin saapumaan valvomaan etujansa.

Arvioitaessa ketä otetaan töihin, kertyi työmiehiä Oravisalon, Varpasalon, 
Hypönniemen, ja Hernevaaran kylistä 76 miestä, joille oli ensi tilassa 
annettava töitä. Aluksi kukin toi työkalut mukanaan.

Kylätieasioiden hoidossa edettiin suunnitellun aikataulun mukaisesti. 
Oravisalon kyläkokouksen valitsemien maantiesuunnan linjaajien 
toimitustilaisuudessa 24. tammikuuta 1918 läsnä olivat toimitsijat P. 
Kähkönen, Mikko Kinnunen, Heikki Konttinen, Pekka Turunen, ja 
Työllisyyskomitean puolelta puheenjohtaja P. Kettunen ja Juho Pykäläinen. 
Maanomistajista läsnä olivat H. Ilvonen ja Pekka Ollinp Ikonen. Toiset 
maanomistajat Heikki Sallinen ja H. ja A. Holopainen eivät olleet saapuneet, 
vaikka heille oli ilmoitettu ”persoonallisesti”.

Toimitettiin maantielinjan ajo A. Wegeliuksen rajalta Pappilankankaan 
portille saakka, kannaksella sijaitsevan, H. Ilvosen, H. ja A. Holopaisen ja P. 
Ikosen maiden yhtymäkohdan rajapyykkiin saakka. Kysyttäessä ei saapuvilla 
olevilla rajanaapureilla ollut linjausta vastaan muistuttamista. Keskilinjalta 
laskien paalutettiin sivulinjat Holoppalan rinteessä ja Makkolan mäen 
jatkuvassa harjanteessa kahden puolen 2.5 metrin leveydeltä molemmin 
puolin, joten koko leveydeksi tuli 5 metriä.

Kahden tunnin ruokalevon jälkeen kokoonnuttiin tal. A. Reijosen maalle 
Kivisalmen tien osalle, jonne myös maanomistaja A. Reijonen oli kutsuttu, 
mutta sairauden tähden ei voinut olla toimituksessa mukana, vaan vakuutti 
tyytyvänsä linjaukseen. - Kivisalmen laiturilta lähtien entinen tien suunta 
oikaistiin ja keskeltä paalutettiin J. Kinnusen rajaan saakka, josta lähtien 
pääkylälle päin onkin osaksi pohjattu, eikä katsottu oikaisua tarvittavan.
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Tammikuun 25 p. saapuivat linjaukseen: taloll.p. J. Kinnuen, Mikko Ikonen, 
Pekka Kähkönen, H. Konttinen ja Työttömyyskomiteasta P. Kettunen sekä 
maanomistajista Pekka Pekanpoika Ikonen, A. Pitkänen ja H. Ilvonen.
Linjausta toimitettiin, lähtien Pappilankankaan Holoppalan portilta pitkin 
H. ja A. Ilvosen maalla, kääntyen vasempaan työväen talon kohdalla, 
mennen Ilvosen ja Pitkäsen maan poikki P. Ikosen perillisten pihan lävitse 
Hämeenlahden sillalle, johon linjaus päättyi.
Kysyttäessä tyytyvätkö maanomistajat linjaukseen, ei heillä ollut 
muistutukseen syytä.
Lähde Pekka Kettusen arkisto

Asutustoiminnan kehittämisestä Rääkkylän kunnassa v. 1928 – 1954
Raimo Virkkunen

Merkittävä maaseudun asuttamiseen liittyvä kunnanvaltuuston päätös 
vuoden 1927 aikana tehtiin Rääkkylän kunnassa asutuslainojen järjestelyjen 
avulla. Asutuslautakunnan esityksestä päätettiin kunnalle hakea 500.000 
markan laina asutustarkoituksiin. Lainasta käytettiin 300.000 suuremman 
tilan ostoon, josta jakamalla tehdään suurempia asutustiloja, ja 200.000 
markkaa käytetään ennen myönnettyjen lainojen rahoitukseen. Ilkka 
Simanaisen kokoamassa kirjoituksessa selviää valtuuston  päätösten rahoitus 
vuosien 1926 -1934 aikana. Näin kunta halusi kiinnittää ”mökkiläiset” 
maahan. Maatalousministeriö ilmoitti päätöksellään 9.8.1928, että kunnalle 
on myönnetty tuo 500.000 asutuslaina.
Lähde: Ilkka Simanainen

Kunnan maista asutustiloiksi erotettuja erisuuruisia palstoja siirtyi useille 
perheille, joiden maansaanti olisi muutoin ollut vaikeampaa. Oman maan 
saanti nosti tilattoman väestönosan talollisten kirjoihin. Lähteissä mainitaan 
1950-luvun lopulla maan myyntiin liittyviä ehtoja. Kauppakirjat laati 
kunnan asutuslautakunta valtuustolle hyväksyttäväksi. Kauppaehdoissa oli 
mm.  asutustilaa koskevia, asutuslaissa olevia ehtoja:
- ”Kauppahinta suoritetaan myyjälle valtion varoista etukäteen siinä 
järjestyksessä kuin asutuslaissa säädetään
- Myydyn alueen erottamiskustannukset, mikäli niitä ei valtion varoista 
makseta, suorittaa ostaja.
- Alueen vastaanotto tapahtuu silloin, kuin palsta on asutustilaksi 
maarekisteriin merkitty”.
Asutuskassojen laina-ajat olivat usean vuoden pituisia ja korkotaso 
alhaisempi.
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Kunnanvaltuuston pöytäkirjan mukaan ryhdyttiin valitsemaan 
kunnan edustajia kunnassa toimivien Osuuskaupan ja Osuusmeijerin 
osuuskuntakokouksiin. Osuuskassojen osuuskuntakokouksiin vv. 1929 
-1932 valittiin talollinen Eino J. Päivinen ja varalle Ville Päivinen
Ilkka Simanainen Kuntahistoriaa, www.rääkkyläseura 
Raimo Virkkusen arkisto

Maanläheistä yritys- ja yhdistystoimintaa
Raimo Virkkunen

Rääkkylä on kuulu kivisistä pelloistaan. 1960-luvun alussa toimi Rääkkylän 
kirkonkylällä Pertti Muuristen kivenraivausyritys täystyöllistettynä. 
Yrityksen palveluksessa oli Rasivaaran kylältä Pauli Rosti, joka kiersi 
raivaamassa peltoja myös kylän ulkopuolella. Peltojen vierustoille raivatut 
kivirauniot kertovat ajanjaksosta omaa historiaansa.

Jotta pellosta saatiin elanto, oli neuvontajärjestöjen opastettava viljelijöille 
oikeita viljelymuotoja ja hyödyntämään uuden tekniikan tuomia hyötyjä 
jokapäiväisessä elämässä. Rääkkylän kylät, Rasivaaran kylä mukaan 
lukien, olivat tuohon aikaan kuuluja 4H-kerhostaan ja maatalouskerhoista. 
Toimintaa veti ”Porkkana Topi”, Toivo Toropainen  Oravilahden kylältä 
yhdessä yhdistyksen puheenjohtaja Hanna Luukkosen kanssa. Nuoret 
kerholaiset pitivät omia ryytimaitaan ja kasvattivat puuntaimia omiin 
metsiin.

Tenho Pasanen s. 1937 ja Seppo Asikainen s. 1941 kertoivat haastattelussa 
muisteluitaan Rääkkylässä. Tenho Pasanen kertoi tulleensa Rääkkylään 
1957-58 4H:n neuvojaharjoittelijaksi. Yhdistyksen tavoite oli kasvattaa 
nuoria yrittäjyyteen. Kokoaikainen työ käsitti kurssitoimintaa ja 
käytännönläheisiä kädentaitoja. Talvella pidettiin veistokursseja ja oli jokin 
maalauskurssikin ohjelmassa. Toimintaan saatiin avustuksia 4H:n piiriltä 
ja Manttaalikunnalta. Agrologi Seppo Asikainen Pötsönlahden kylältä 
oli maatalouskerhoneuvojana vuodet 1960 – 62. Nuorisolle järjestettiin 
ompelu- ja puutarha-alan kursseja Rasinsalon veistokoululla. Toinen 
työvaihe Tenho Pasasella Rääkkylässä oli vuonna 1965 -67 varsinaisena 
neuvojana. Silloin Rääkkylässä alkoi laajamittainen marjan ja sipulin 
erikoisviljely. Ensimmäinen siemensipulilasti noudettiin Juvalta.  Se 
jaettiin sopimusviljelijöille. Työharjoittelu- ja neuvojan tehtävistä hän meni 
agrologikoulutukseen ja siirtyi keskusliikkeen palvelukseen.



Pienviljelijäinosastoja Rääkkylässä

Pienviljelijäosastoja luotsasi Rääkkylässä Armas Paakkunainen, Jaaman 
puolella asunut toiminnanjohtaja. Pienviljelijäliiton alaisuudessa toiminut 
Pienviljelijäyhdistyksen  neuvontatoiminta oli samansuuntaista kuin 
maamiesseuroissa ja maatalouskerhoissa. Arkistoihin on tallentunut mm. 
Oravilahden kylän Salokylän Mensun pienviljelijäosaston aineistoa vuosilta 
1955 - 1970 ja Täitimenniemen Pienviljelijäosaston aineistoa vuosilta 
1949 – 1966. 
Lähde Työväen arkisto: Niemisen Pienviljelijäosaston lehtileikkeitä 
vuodelta 1948

Selvitys rääkkyläläisistä pienviljelijäosastoista
(Janne Kuusisto/Kansan Arkisto 5.3.2019)

Täitimenniemen pienviljelijäin osasto
(rekisterinumero 52.697, ensirekisteröityminen 15.6.1949, poistettu 
rekisteristä 1991)

-yhdistysrekisteriasiakirjat 1949-1952: Perustava kokous oli 13.3.1949. 
Puheenjohtaja 1949-1951 = Antti Päivinen. Sihteeri 1949-1951 =Armas 
Paakkunainen. Muut perustajajäsenet olivat Juho Kankkunen ja Siiri-
Marja Paakkunainen. Vuonna 1951 puheenjohtajaksi tuli Vihtori Kääpä 
ja sihteeriksi Eino Paakkunainen. Vuonna 1952 Eino Paakkunainen siirtyi 
puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Salme Paakkunainen.

-jäsenluettelo (1961,1966): Luettelossa mainitaan 11 nimeä. Liittymisvuodet 
1949-1961. Ammatit: maatalousneuvos, emäntä, pienviljelijä, työmies, 
perhe-emäntä, maanviljelijä.

-pöytäkirjat 1951-1956 -vihko: 1951-1952 on kokouksia pidetty Armas 
Paakkunaisen, Jaakko Päivisen, Väinö Timosen, Veikko Ikosen ja Eino 
Paakkunaisen taloissa. Niissä käsiteltiin mm. kuivausriihen rakentamista, 
puimakoneiden hankkimisia ja ruiskun ostamista. Ompeluiltoja pidettiin. 
Kokouksia on kutsuttu kokoon pylväsilmoituksilla. Vuonna 1952 
päätettiin mm. pitää 2-päiväiset puutarhanperustamiskurssit. Vuonna 
1955 puheenjohtajaksi valittiin Antti [Pentti?] Kankkunen, vpj:ksi Armas 
Paakkunainen ja sihteeriksi Raimo Ikonen. 1955 päätettiin pitää ”kotieläinten 
terveydenhoitokurssit”. Vuonna 1956 ”valittiin puheenjohtajaksi vuodeksi 
1956 Heikki Ikonen ja sihteeriksi Erkki M [sukunimestä ei saa selvää]”. 
1956 päätettiin mm. ruiskuvuokrista (jäsenet 50mk, muut 100mk), ja 
päätettiin järjestää ”elokuva- ja esitelmätilaisuus”.
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-toimintakertomus 1950 (toimintakertomukset pöytäkirjavihkossa): 
Toimikuntaan kuuluivat Antti Päivinen, Armas Paakkunainen, 
Jaakko Päivinen ja Juho Kankkunen. Kokouksissa on käsitelty mm. 
maanhappamuustutkimuksia, iltamien pitämistä, myyjäisiä, kuivausriiheä, 
koneiden hankintaa, lainanottoa avustuskassasta ja puutarharuiskujen 
hankintaa. Puheenjohtaja ”on ollut aina poissa kokouksista, eikä muutenkaan 
osallistunut osaston toimintaan.” Pienviljelijäosastossa oli 16 jäsentä 
(perheen päämiehiä 7, emäntiä 7, muita 2). Pidettiin (ilmeisesti taloissa 
kierteleviä) käsityöiltoja, joissa miehet ”haravain kimpussa” ja naiset 
”villojen kimpussa” -> ”joka paikassa otettiin ilolla vastaan. Kahvipannut 
porisivat...”, valmiiksi tuli ”sukka kinnasta pipoo haravaa kapustaa koreja 
ym.” Ohjelmailtamat ja myyjäiset pidetty (T:niemen dem. yhdistyksen 
lavalla): näytelmiä, lauluja, puheita. Myös pikkujoulut. ”Lannan haitasta 
ja puutarhan haitasta” ovat Kaarina Ihatsu ja Armas Paakkunainen käyneet 
esitelmöimässä. ”Pienviljelijäliiton palveluksessa on ollut osastomme jäsen 
Armas Paakkunainen.”

-toimintakertomus 1951: Jäseniä ollut 24. Puimakoneiden hankinta ei 
toteutunut. Käsityöillat ja myyjäiset entiseen tapaan. ”Osasto toiminta on 
ollut kovin heikko, että parannusta on aikaan saatava...”

-toimintakertomus 1952: 14 jäsentä. Maanhappamuustutkimuskurssi 
pidettiin Jaakko Päivisen talossa. Osasto hankki ”Ginge-merkkisen 
kasvinsuojelu reppuruiskun [... ja] kylvökepin.”, jotka ovat olleet osaston 
sihteerin hoidossa.

-pöytäkirja 3.4.1966: Kokous Salme Paakkunaisen talossa. Puhetta johti 
Jaakko Päivinen ja sihteerinä toimi Väinö Hautaniemi. Osaston pj:ksi 
valittiin Eino Taskinen. ”Keskusteltiin kuivuriosuuskunnan asioista” ja 
valtuutettiin piirikonsulentti Hautaniemi ”ottamaan selville osuuskunnan 
tiliasioista sekä selvittämään mahdolliset epäselvyydet...”

-tilikirja 1949-1961: Tavanomaisten posti-, jäsen-, kurssi-, kuljetus- ym. 
maksujen lisäksi yhdistyksen kustannuksella on ostettu/vuokrattu mm. 
ruiskuja, kylvökeppejä, villojen karstausta, arpoja, sokeria, iltamalupia ja 
koneita sekä myyty mm. käsitöitä, kaakku ja pääsylippuja.
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Mensun pienviljelijäin osasto

(-rekisterinumero 20.450, ensirekisteröityminen 26.9.1931, poistettu 
rekisteristä 1991)

-jäsenluettelo 1964-1969: 1964 ja 1965 kohdalla on 9 nimeä, 1966 ja 1967 
10 nimeä, 1968 4 nimeä ja 1969 5 nimeä.

-kuitit: tositteita mm. kyntökursseista, verotuskirjanpitokursseista ja 
matkakuluista liiton lomasäätiön kokouksiin.

-säästökirja (Rääkkylän osuuskassa): merkintöjä vuosilta 1946-1991

-toimintakertomukset 1967-1968: 1967 on jäseniä 41 (joista 
perheenpäämiehiä 10) ja peltoalat jakautuivat siten, että kymmenellä 
oli 5-10 ha ja 31:llä 0-0,25 ha. Vuonna 1968 tilattiin liitolta ”eläinten 
terveydenhoitokurssi” ja ”konelypsykurssi”. Puheenjohtajana toimi 1968 
Antti Asikainen ja sihteerinä Aarne Hirvonen.

-pöytäkirjat 1955-1970 -vihko: 1955 pj:ksi valittiin Tahvo Koskelo. Oli 
erillinen naistoimikunta, jonka pj. oli Martta Asikainen. Huvitoimikuntakin 
oli. 1956 pj:ksi valittiin Antti Asikainen. 1956 päätettiin tilata AIV-rehun 
valmistuskurssi ja puutarhan kasvinsuojelukurssi. Lautsian lomakotiin 
ehdotetaan jäseniä. 1957 pj:ksi Antti Asikainen, vpj Veikko Asikainen 
ja sihteeri Arvi Asikainen. ”Keskustelussa työläisten ja pienviljelijäin 
verotuksesta, päätettiin antaa evästyksenä taksoituslautakunnan jäsenelle 
Veikko Salliselle, että verotuksessa mahdollisuuksien mukaan puolustetaan 
pienviljelijäin ja työläisten etuja.” 1958 pj. Antti Asikainen (joka samalla 
kirjeenvaihtaja ja rahastonhoitaja). ”Lankutus koneen huutokaupan 
pitäminen jätettiin toimikunnan tehtäväksi.” 1959 pj. Antti Asikainen, 
vpj. Seppo Asikainen, sihteeri Aarne Hirvonen. Korintekokursseja, 
viljelyssuunnittelukursseja. Allekirjoitettiin Rauhanpuolustajien Tukholman 
vetoomus. 1960 pj. Antti Asikainen, vpj. Seppo Asikainen, sihteeri Veikko 
Sallinen. Manttaalikunnan kuntakokous myönsi osastolle avustusta 10000 
mk. 1961 pj. Antti Asikainen, vpj. Seppo Asikainen, sihteeri Aarne Hirvonen. 
Maanhappamuuskurssi päätettiin ostaa. Neuvoja Armas Paakkunainen 
esitelmöi liiton järjestämistä retkistä Lappiin ja Neuvostoliittoon. 
Päätettiin osallistua liiton toimintakilpailuun. Päätettiin ostaa osastolle 
kasvinsuojeluruisku. Paakkunainen esitelmöi rikkaruohontorjunnasta. 
1962 pj. Antti Asikainen, vpj. Arvi Asikainen, sihteeri Aarne Hirvonen. 



102

Puutarhanhoito ja -leikkuukurssit päätettiin järjestää. Vaadittiin valtiovallalta 
uudisraivauspalkkiotoiminnan jatkamista. 1963 sama johtokolmikko. 
Päätettiin anoa rikkaruohojen ja vesakoiden hävittämiskurssia. 1964 sama 
johtokolmikko. Järjestettiin ”Katin ympäristön kaunistamiskurssit.” 1965 
pj. Antti Asikainen, sihteeri Aarne Hirvonen. ”Keskusteltiin Salokylän ja 
Mensun osaston yhdistämisestä...” 1966 pj. Antti Asikainen, vpj. Seppo 
Asikainen. 1967 pj. Antti Asikainen, vpj. Osmo Pakarinen. 1968 pj. Antti 
Asikainen. Päätettiin antaa eläinten terveydenhoito- ja konelypsykurssit. 
1969 pj. Antti Asikainen. Kyntökursseja pidetään ja karjanterveyskurssia 
anotaan. Erikoiskasvien hoitokurssi ja kananhoitokurssi tilataan. Päätettiin 
liittyä loma- ja kurssikodin jäseneksi. Johtokunnan pj:ksi 27.11.1969 
Martti Hirvonen ja Antti Asikaisesta kunniapj. Yhteistyötä Rääkkylän 
kunnan pienviljelijäosastojen keskusjärjestön kanssa. 1970 pj. Antti 
Asikainen, sihteeri Aarne Hirvonen. Alettiin neuvotella yhdistymisestä 
Salokylän osaston kanssa. Lähetettiin edustaja Rääkkylän maamiesseuran 
vuosikokoukseen.

-kokouksia pidetty 1955-1970 Armas Laasosen, Helvi Koskelon, Juho 
Asikaisen, Eino Mustosen, Antti Asikaisen, Elsa Mustosen, Veikko Sallisen, 
Aarne Hirvosen, sekä Aarne Hirvosen talossa.

-tilikirja 1955-1969: Satunnaisia tuloja mm. käsityöilloista ja huutokaupoista. 
Menoja oli tavanomaisten maksujen lisäksi mm. muistoadresseista ja 
kursseista. Niukasti merkintöjä.



MUISTELMIA OSUUSTOIMINNAN 
ALKUVAIHEILTA RÄÄKKYLÄSSÄ

Työväen Muistitietotoimikunnan kokoelmat: Sidos 52.
Kertoja Otto Kotilainen s. 1885. Muistiinpanot kirjoittanut
Martta Kotilainen ( 345 /2)

Rääkkylän kaupalliset olot ennen osuustoimtaa

1. Yhtiömeijeri perustetaan 1896

Kaupalliset olot ennen, osuustoimintaa olivat yksityisten kauppiaitten 
hallinnassa. Rääkkylän kirkonkylään oli muodostunut 5 kauppaliikettä, 
jotka toimivat noin 2. km, alueella. Vanhimpia lienee olleet Elias Hirvosen, 
Heikki Hirvosen, ( kuoltua leski Juho Liimataisen nimellä ), Sippo Huttunen, 
Kemppainen ja Pekka Neiglick. Kolme viimeistä myöhemmin alkaneita, 
joilla oli vaan puhdasta tavarakauppaa. Ensin mainitulla Elias Hirvosella oli 
kaksi poikaa Toivo, joka hoiti varsinaista kauppaa ja toinen pojista perusti 
meijeriliikkeen saman talon yhteyteen. Meijeristä olikin suuri tuki kaupalle. 
Ympäri pitäjää oli kyliin järjestetty kuorima- asemia, joilta kermat tuotiin 
meijerille ja tuontimatkoilla vietiin kauppatavaroita maidontuojille, jotka 
saivat niitä tiliään vastaan. Meijeristä maksettiin hintaa, joka antoi tuloa 
ja kaupasta annetut tavarat annettiin myöskin liikkeelle tuloa tuottavaan 
hintaan.

Rasivaaran kylässä noin 13 kilometriä kirkolta toimi Kalle Neigöickin 
kauppaliike ja silläkin oli pienempi meijeri. Nämä suuremmat kauppaliikkeet 
koettivat auttaa pinempiä kyläkauppiaita, joita lienee ollut joissakin 
kaukaisimmissa kylissä, antamalla niille tavaroita, etteivät tarvinneet lähteä 
kauemmilta tukkuliikkeiltä niitä hakemaan. Näin saivatkin paremmin 
hinnat hallittua, joka turvasi tuloksellisen liiketoiminnan. Tavarain 
korkeat hinnat ja alhaiset maidosta maksetut hinnat, joita voitiin verrata 
naapuripitäjäin ja kaupungin ( Joensuun ) hintoihin herättivät aikaansa 
seuranneet maanviljelijät suunnittelemaan yhtiömeijerin perustamista, 
joka toteutuikin v- 1896.
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 Yhtiömeijeri perustettiin Rasivaaran kylään noin 11 km. kirkolta maanv. 
Antti Rostin taloon. Yhtiön perustajina 9 maanviljelijää, jotka olivat 
meijeritä noin 1 – 4 km etäisyydessä. Yhtiömeijerilläkin oli kuorima- asemia, 
joista jotkut lähellä yksityisten kauppiaitten meijerien kuorimapaikkoja. 
Kauppiaat maksoivat kilpailupaikoilla parempaa hintaa maidosta, kuin 
missä ei ollut kilpailusta kiusaa. Kirkkomatkoilla ja veronmaksupaikoissa 
tuon hintain kierouden karjanomistajat toisiaan tavatessaan saivat ja 
alkoivat yhtiömeijerien vastaanottoasemia vaatia 

enemmän yksityisten vastaanottopaikkain alueelle. Kun yhtiömeijeri 
myöskin hoiti yhteisostoja ja jakoi tavaroita kuorimapaikoillaan ja niiden 
tavarain hinnat olivat paljon edullisemmat kuin yksityisten myymäin 
tavarain. Yhtiömeijerin toiminta laajeni nopeasti, johon vaikutti suuresti 
yhteisostotavarain välitys maidontuottajille, kuten paremmat maidon 
kermasta maksetut hinnatkin..

Kuva
Otto Kotilainen
v 1906

Vesa Kotilaisen
kotialbumi
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2. Velkakauppa
    Maanviljelijäin yhteisostotoiminta

Yhtiön lähinaapurimeijeri ( Neiglickin ) lakkautti toimintansa ja liittyi 
yhtiön osakkaaksi. Tavarakaupassa yksityiset koettivat saada ostajansa 
velkakaupalla sidotuksi ostouskollisuuteen ja siinä touhussa menikin monelta 
talonsakin. Tuo velkauttamistauti tulikin kuin muotiin monilla muillakin 
aloilla. Annettiin taitamattomasti talouttaan hoitaville velaksi viljaa, rehuja, 
ja kaikkea muutakin mitä he tarvitsivat. Velanpantiksi otettiin lypsylehmiä, 
jotka sitten jäivät eläkelehminä ( ruokkolehminä ) entisen omistajansa 
käyttöön. Pantatessa sai määräaikaan mennessä lunastaa omakseen, mutta 
monelta jäivät lunastamatta ja niin joutuivat sitten maksamaan lehmästään 
ruokkovoita ja lopuksi luovuttamaan lehmän velanantajalleen. Tuollaisia 
ruokkolehmiä kerrotaan joillakin asianharrastajilla  olleen useita kymmeniä 
joillakin lähennellä sataakin. Se oli edullista omaisuutensa sijoitusta, joka 
houkutteli viisaimpia kilpailuun tuhmain kustannuksella.
Yhteiskunnassa vallitsevat epäkohdat ovat korjauksiinsa herättäviä. 
Kun Pellervo-Seura oli perustettu ja alkoi Pellervolehti tehdä 
herätystyötään. Maanviljelysseuran konsulentit sihteeri Uuno Brander 
ja maatalouskonsulentti Eero Hahl olivat usein puhumassa paikallisen 
maamisseuran tilaisuuksissa, muuta kun yksityismeijerin omistajia 
kuului paikallisen seuran johtoon, eivät he kiiruhtaneet osuusmeijerin 
perustamisesta, joten perustaminen tapahtui yhtiömeijerin osakkaiden 
aloitteesta v.1903.
Silloin alkoikin kova kilpailu molempien meijereiden kesken. Mutta 
yksityismeijerit olivat toiminnallaan saaneet aikaan voimakkaan 
kannatuksen osuusmeijerille, joten se voittikin ja myöhemmin jäi vaan 
osuusmeijeri toiminnan jatkajaksi. Hoitaen yhteiostotoimintaa edelleenkin, 
kinnes Rääkkylän Osuuskauppa perustettiin v. 1906.

On erittäin opettavaa jälkeenpäin havaita, kuinka yhteisostot 
meijeritoiminnan yhteydessä tekivät työtä osuuskaupan perustamiselle. 
Tavarat saatiin suurissa erissä halvalla ja kun ne jaettiin kuorimasemille halvoin 
kustannuksin eivät kauppiaat voineet hinnoillaan haukutella, vaan heidän 
voitot vähistäkin osalleen jääneistä tavaroista jäivät olemattomiin niimpä 
jo ennen osuuskaupan perustamista parhailla liikepaikoilla kirkonkylässä 
oleva kauppias Juho Liimatainen muuttikin pois paikkakunnalta Liperin 
Viinijärvelle ja hänen taloonsa saatiin ostaa osuuskaupalle, joka siinä avasi 
myymälänsaä maaliskuun 4 p:nä 1907.Osuuskaupan toiminnanan alettua 
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muutti kauppias Huttunenkin Joensuun kaupunkiin. Kauppias Kemppainen 
oli kuollut ja liike lopetettu jo aikaisemmin, joten kirkonkylään jäivät 
jatkamaan  osuuskaupan kilpailijoita Elias Hirvosen perillisten ja Neiglickin 
kaupat. Viimemainittu muuttanut nimen Kankaanrinnaksi ja myöhemmin 
lopettanut kauppansa. Rasivaarassa Kalle Neiglickin kuoltua myöskin 
kauooa loppunut ja perilliset suomentaneet sukunimen Vaaranrinnaksi.
Edellä onkin lyhyesti Rääkkylän Osuuskaupan synty- ja toimintavaiheista, 
kun liitän  vielä mukaan Kaupan 50v. Kertomuksen, niin siitä näkee 
tarkemmin mainiuja alkuvaikeuksia. 
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Talkoot kyläyhteisössä  

Varhaisimmat osuustoiminnan luontoisista yrityksistä ovat Rääkkylässäkin 
olleet talkoot monissa muodoissa. Yleisemmin viljanleikkuutalkoot, mutta 
myöskin heinätys ja liinan sekä pellavan nyhtämisessä ja siivoustöissä 
syyskauden aikana oli tapana joissakin taloissa järjestää pienempiä talkoita, 
jotka etenkin oli nuoremmille tarkoitettu seurustelun merkeissä. Talkoisiin 
osallistuivat kaikki seutukuntalaiset palvelusväkineen. Palvelusväki 
oli maalaistaloissa  jokseenkin tasavertainen muun talonväen kanssa. 
Samoissa ruokapöydissä ruokailtiin, samoilla lavareilla nukuttiin ja työtkin 
voimiensa mukaan oli yhteisiä. Mutta virkamies- ja kauppiasperheissä 
olivat palvelijain ja isäntäväen suhteet vieraammat. Tuo vieroksuva tapa 
alkoi vähitellen levitä suurempiin taloihin, kun niiden isäntäväki joutui 
seurusteluun merkkipäiväin merkeissä kauppiasperheitten kanssa. 
Kun nuorempi polvi sai koulusivistystä, niin palvelijatkin alkoivat niitä 
kunnioittaa, etteivät pitäneet itseään kelvollisena samaan seuraan, vaan 
alkoivat etsiä seuraa vertaisistaan. Näin alkoi vähitellen syntyä luokkaeroja 
sivistyneitten ja vähemmän saaneiden välille. Mutta niin kauan kuin 
vanhaisäntäpolvi kodissani elivät, olivat ruokailut ja muutkin elämisolot 
tasapuolisia. heidän kuoltuaan olot alkoivat jo muuttua, mutta sitten 
alkoikin suurtalouksien hajoaminen. Lapset perheelliseksi tultuaan eivät 
voineet sopia yhteistalouteen, vaan jakautuivat ja koettivat kukin hoitaa 
omin joukoin työnsä tai vain vähäistä palveluapua käyttäen. Palvelusväen 
asema oli riippuvainen isäntäväen suhtautumisesta. Toisissa taloissa he 
olivat kuin omaa perhettä ja viihtyivät kunnes omankin perheen perustivat, 
mutta toisissa, taloissa, isäntäväki ei kunnioittanut elämän muuttumatointa 
lakia: 
” miten huudat, siten kaiku vastaa”. elettiin toisilleen vieraina ja viihtyvyys 
palvelijoilla, kuten työhalutkin olivat sen mukaiset – Talkootoimin oli tapana 
auttaa avuttomia perheitä lähinaapurien puolelta kaikissa avuntarpeissa. Se 
pidettiin kuin talon kunniaan kuuluvana. Joka sitä laiminlöi, joutui moitteen 
kohteeksi. Mutta tämäkin hyvätapa vähitellen katosi, kun alkoivat uudet 
virtaukset ajatuksissa asustaa. ”Ajatukset ovat kaikkien tekojen alkuna”.
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Nuottakunnat osuustoimintaan liittyvää yhteisöllisyyttä

Nuottakuntia vesirikkaassa pitäjässä vielä vuosisatamme alkupuolessa oli 
useitakin. Nuottaositus oli tavallisesti neliosainen. Voi jokin talo omistaa 
useampikin neliosia. Oli joskus niinkin, että jotkut jakoivat neljännen 
osan kahtia ja sitten oli kaksi vain kahdeksannenosan omistajaa, jotka 
vuorotellen hoitivat tai muuten sopivat nuotallaolostaan. Neljä henkeä 
kuului aina nuottakuntaan ja saalis jaettiin neljään osaan, jonka sitten kukin 
hoiti parhaaksi katsomallaan tavalla. Nuottakunnat olivat enimmäkseen 
rantakylien naapureitten muodostamia. Sellaisia muistan Sangenlahden, 
Jaaman, Ikolansaaren, Haaposalmen ja kaikkien saarikylien asukkailla 
olleen. Kotipihani oli osakkaana Sangenlahden nuottakunnassa. Mutta 
sopivin sitoumuksin muodostettuja yrityksiä ei juuri tällä vuosisadalla enää 
ollut, mutta aikaisemmin oli ollut joitakin suurempia kaskikuntia, joissa 
miehen työosuus oli osuutta määräävänä.

Kasvatus ja valistustyö

Osuutoiminnan palveluun oli mieheni joutunut, kuten Rääkkylän 
Osuuskaupan kertomuksesta selvenee jo ennen sen perustamista.Työnsä 
hän kohdistui enemmän meijeripuoleen. Ensin Rääkkylässä, sitten 
Joensuussa sikäläisen meijerin ja meijeriliiton tehtävissä ja sieltä Viipuriin 
1920 Valion palveluun vuoteen 1944, jolloin Juvan ossuusmeijerille, josta 
1948 vapauduttua osuustoiminnalliseen valistustyöhön. Kaikkialla minne 
olimme joutuneetkin liityimme aina paikallisen osuuskaupan jäseneksi ja 
kaikki ostoksemme ovat keskittyneet osuuskauppoihin. Kuopioon 1949 
tultua on mieheni jäsenyys Kuopion Osuusliikkeessä ja oma jäsenyyteni 
Osuusliike Kallassa. Palveltavien liikkeiden puolelta ovat palkkaus- ja 
asunto-olot aina olleet tyydyttät. Karjaln menetttynä ja siirtolaisena jonkin 
aikaa oltua saimme silloinkin hyvää ymmärrystä ja sopivaa työtä oli aina 
tarjolla. Järjestötoimintaan osallistuminen on  kohtaltamme supistunut 
vain meijeriliiton jäsenyyteen.
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Kasvatus – ja valistustyössä on toivomisen aihetta. Sitä ei ole tullut 
kummankaan keskusliikkeemme puolelta ainakaan liiaksi tehtyä. 
Valistustyön tuloksena ovat osuuskuntamme syntyneet ja sitä ne edelleenkin 
kehittyäkseen tarvitsevat. Siuitä onkin meillä omakohtaisia kokemuksia, kun 
mieheni antautui halullisia auttamaan valistusvainioilla, niin vuoteen 1948 
verraten jo 1949 Lappeenrannan Osuusmeijerin jäsenmäärä kohosi 686:sta 
1336 ja maitomäärä 5,8 mil.12,45 milj. litraan. Kuopion  osuusmeijerissä 
jäsenlisäys oli 521 ja maitomäärässä 6,57 milj. Lisäykset ovat jatkuneet 
edelleenkin seuraavina vuosina. Sillä annettu ajatus saa kantavuutta jo sitä 
saaneitten kautta. Useimmat Savon Osuusmeijerit halusivat ja saivat apua 
valistustyössä. Suur-Savon Osuuskauppa Mikkelissä vv, 1950 – 52 järjesti 
176 valistustilaisuutta, joissa mainostus kohdistui säästäkassatoimintaan. 
Tuloksena olikim ensimmäinen sija SOK:n kaupoista
On aina muistettava: ajatuksemme ovat meidän herramme.” Minkälainen 
ajatus pääsee, tai otamme omaksemme, sellaisiin tekoihin se meidät johtaa. 
Jos jokin on ottanut armeliaan ritityn ajatuksen ja ohittaa avuntarpeessaolijan 
auttamatta, niin
hänen ajatusherransa jo soimaa häntä rikossestaan ajatusherraansa hyvää 
tahtoa vasttaan. Jos ken on saanut varkaan tai keinottelijan ajatuksen ja ohittaa 
hyvän varastamistilaisuuden, niin hänenkin herransa soimaa vahinkoa 
tuottaneesta laiminlyönnistä. Aivan samallatapaa ovat suhteemme kaikkeen 
toimintaamme. Jos voimme saada osuustoiminnastakin velvoittavan 
ajatuksen, niin sille kaikessa kannatuksemme annettava, ellemme sitä anna, 
niin saamme soimaavat ajatukset rikkomuksestamme.

Vanha osuustoiminnallinen näkemyksemme omasta kaupasta on nykyisin 
harhauttamaan parhaimman palvelun etsintään. Onhan totuus:” ken 
parhaiten palvelee, se viimeksi palvelee.” Tämä olisikin aina muistettava 
osuuskaupoissamme. Se olisi saatava kilpailun kohteeksi henkilökunnissa 
ja siitä olisi vuosittain palkitsemisia hoidettava, jotta saataisiin lisää 
kannustusta ja parhaat palvelijat saataisiin osuuskunnissa säilymään. Sillä 
niitähän yksityiset yrittäjät kalastelevat ja koettavat saada itselleen onneksi. 
He tietävät hyvän palvelijan arvon ja auttavat niistä yksityisyrittäjiä tarjoten 
parhaat menestymis – rikastumis – mahdollisuudet.
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Hyvän palveluajatuksen ohella olisi saatava osuuskuntiemme palveluväen 
mielissä oikia tulevaisuudenkuva osuustoiminnan tulevaisuudesta 
valheen ja keinottelun poistajana. Sehän onkin sitä kirkkomme tarjoamaa 
ristinoppia käytännössä, jossa rehellisessä mielessä pyritääm auttamaan 
lähimäistään kuten itseäänkin. Tuossa auttamistyössä on jo nähtävissä 
valtavia saavutuksia, joita nyt osuustoimintaristityt omistavat ja mitä 
olisikaan vielä saavutettavissa, jos saisimme keinttelunpiiristä vapauttaa 
ihmisiä rehelliseen palveluun, johon osuustoiminta kaikkialla ja kaikilla 
aloilla pyrkii.                                                                                                   Osuusmeijerit 
ammattiosuuskuntina näyttävät siinä hyvää esimerkkiä. Karjanomistajat 
niiden omistajina ovat myöskin itseosaltaan rehellisyydenkoulussa, sillä 
heille pyritään antamaan tuotteistaan oikeudenmukaan, mitä ovat saaneet. 
Siihemn pyrkii kauppatoimintakin, mutta sillä on suuret esteet voitettavana, 
kuten 50-60-vuotta sitten oli meijeritoiminnallakin. 
Osuuskauppatoiminnan voimistumisen vaaran ovat huomanneet jo kauan 
yksityiskauppiaat ja siksi ovat voimiaan keskittäneet ja ihmisten sokaisemiksi 
”hyvänpalvelun” etumarkoissa tulevaisuudentensa tunnusteeksi ottaneet. 
<mutta samalla koettavat saada unohdukseen kaupan omistusturvan, joka 
on heidän elämänsä ehto.

Valistus- ja kasvatustyössä on kaiken toiminnan tulevisuus. Jos emme 
tuleville sukupolville anna osuustoiminnasta oikiaan toimintaan ohjaavia 
ajatuksia, niin heistä ei ole saavutustemme haltijaksi ja edelleen kehittäjäksi. 
Onmuistettava hyvä ajatus on  arvokkaampi kuin suuret rikkaudet. Monet 
vanhemmmat jättävät lapsilleen valmiin suurenkin talon, mutta eivät 
ajatusta miten taloa hoidetaan ja hallitaan ja talo menee pois. Jotkut ovat 
saaneet valmiin valtakunnankin, mutta ei ajatusta sen hallintaan ja niin 
valtakuntakin on mennyt. Toiset eivät saa maailmalle lähtiessään taloa, 
ri torppaakaan, ei edes ajatustakaan, kuina elämänsa edistäisui. Mutta 
avoimen silmin
elämää seuratessaan oppivat taloutensa rakentamistaidon. Jota 
alkavat toteuttaa ja näin onkin kodit korpiin kohonneet ja taloy 
kaupunkeihinkarttuneet noitten hyvien ajtusten auttamina.
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Osuuskauppamme ovat valistustyön satoa. Sen auttamina ne ovat syntyneet 
ja siihen perustuu myöskin niiden tulevaisuus. Valistaminen on tavallaan 
määrätyn ajtuksen mainostamista. Kaikki mitä suurta mahtavaa näemmekin 
on sen syntymiseen tehty mainostusta. Siitä kertovat kirkot, kinnat, uskonnot 
kansanliikkeet. Kaikkien alkuunsaattajana ovat olleet mainostavat ajatukset.                                                                                                                       
Kuinka kävisikään uskonjemme, jolleivät ne mainostaisi jokaiselle ihmiselle 
hänen tärkempänsä elämän turvaamista sen  kehostamme poistuessa. 
Kaikki ajallinen mainoksemme pyörii myöskin tämän jokapaäiväisen 
leipämme parantamisen merkeissä. Kaikki taloudelliset liiketoimet ja niiden 
haltijat ovat kaikkien toimintojensa kannattajissa, Käyttävät ovat kaikkien 
toimintojen tuki turva. Se on totuus taloudellisessa ja aatteellisessakin 
toiminnassa. Kauppa, teollisuus, seuratoiminta, valtiot tarvitsevat auttavat 
osallisensa kehittyäkseen ja uusia parempia saavutuksia osallisilleen 
tarjotakseen. Parempien palvelujen toivossa myöskin toimintaan osalliset 
yhtymälleen tukea ja voimaansa antavat.  Kulloinkin aikaansa vastaavaan 
parempaan palvaluun on osuuskauppojemmekin pyrittävä  ja päästävä. 
Siihen pääsevät aina lisääntyvän jäsenkuntansa käyttövoimalla, mutta sen 
saavuttamiseen tarvitaan valistututyötä 2 hyvän ajatuksen antamisena ja 
palvelun parantamisena
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Jäsenlehdet Kuluttaja- ja Yhteishyvä-lehti

Valistyörintamallamme Kulututtaja ja Yhteishyvälehdellä on antoisa, mutta 
vaativa tehtävä, Nehän ovat osuuskauppaliikkeemme soihdun kantajia, 
joilla tulee olla selvänä päämäärä ja tie, joka johtaa osuuskauppaliikettä 
toivottuun päämäärään, kaupantarvitsijain kaupan omistamiseen. Se 
on vapaustaistelua, kuten muutkin omistukseen ja vieraan hallinnasta 
omaan hallintaan pyrkivät toiminnat.Tästä ajatuksesta saisivat niiden 
vastuunalaiset toimittajat tunsaasti löytää eläviä esikuvia toiminnassa olevien 
osuuskauppainpiiristä. Kaupathan kilpailevat keskenään saavuttaakseen 
omalla työrintamallaan aina parempia tuloksia valloittaeessaan työmaansa 
vapaaksi toimintaa haittaavista esteistä. Toisten voitot olisivat hyvän 
opteuksena toisilleen voittoon pyrkiessään. Näistä puolista saisi löytyä 
enemmän  sanottavaa. Niille sijaa saadakseen voisi vähentää omalla 
asialleen vieraita aiheita, jotka pyrkivät useikin hallitvina olemaan etenkin 
Yhteishyvän palstoilla. Molempien Osuuskauppalehtien nykyinen muoto ja 
painoasu lienee aikaansa vastaava, mutta ajatukseen osuustoimillisvoimaa 
enempi ja sopivasti ryhmitettynä naisia, miehiä, nuoria ja lapsiakin samaan 
ajatukseen vetävästi. Ne ovat tavallaan osuuskauppaväen ammattilehtiä, 
joitten pitäisi opastaa entisiä osuuskauppaihmisiä osuuskauppansa 
tuntemiseen omanaan ja sille uskollisuudensa antamaan. Mutta myöskin 
samalla vaikuttamaan vaikuttamaan yhteishenkeä jäsenkunnan keskuuteen, 
kuten hyvässä seurakunnassa ainakin, jotta seurakunta lisääntyisi. Näistä 
toiminnoista hyvät esimerkit olisivat antoisia herätteitä. Olisi löydettävä 
opettavia kauppoja hyvän kehoittavan opin antajiksi. Nuorten ja lasten 
osuus olisi aina muistettava ja niille sopivia kilpa-aiheita keksittävä. Niissä 
ovat tulevaisuutemme toiveet. Siksi niiden akatusmaailmaa on kehitettävä 
osuustoimintaliikkeen saavutusten ja tarkoitusten tunyemiseen. OTK:n 
linjalla onkin jo aikanaan hoidettu keskittymiset suurempiin yhtymiin 
ja saatu tavarataloja omapalveluineen syntymään. SOK:ssakin on samat 
harrastuksen hyvässä vireessä. Se kaikki on hyvänä merkkinä yhteishengen 
voimistamisesta. 
YHTEISTYÖSSÄ YLEVYYDEMME SOVUSSA SUURUUTEMME.



Asutusoloista vuosisadan alussa
Otto Kotilaisen muistelmat

Rääkkylän asutusoloista antaa mielenkiintoisen selonteon meijerin 
isännöitsijän Otto Kotilaisen laatima Osuusmeijerin jäsenten lehmämääriä 
osoittavat numerotiedot. Vuodelta 1908, jolloin meijeriin kuului 589 
jäsentä, joista 1 lehmän omistajia 233, 2 lehm. 115, 3 lehm. 71, 4 lehm. 41, 
5 lehm. 48, 6 lehm 17, 7 lehm. 20. 8 lehm. 10 ja yli 10 lehmän omistajia 
vain 32, joista 4:llä  20 lehmää, jotka olivatkin hovitaloja. Rääkkylässä oli 
aikoinaan saanut tarmokas Hirvosten suku toimekkuudellaan noitten 
suurtalojen muodostamisen tehtäväkseen. Niinpä olikin Hirvosten suvulla 
Varpasalon saaressa Voiniemenhovi, Jaamalla  Jaamanhovi, Kiesvaarssa  
Kiesvaaranhovi ja Venturissa Venturinhovi. Myöhemmin Kiesvaran hovi 
hajosi, mutta suvun tarmokas perillinen sai naimiskaupassa hallintaansa 
Pakarisilta Venturinhovin. – Siinä olisikin mielenkiintoinen tutkimusaihe, 
jollekin nuoremmalle talouselämän tutkijalle. Nykyisin nämä vanhat 
hovitalot näyttelevät vaatimatonta osuutta talouselämässä työnantajana, 
kun työt suoritetaan konevoimin. Mutta suurten metsäin haltijoina niillä 
ovat omat annettavansa paikkakuntansa työllisyyteen ja veroihin.

SOK-laisen osuustoiminnan palveluksessa 

Kaikella uudella ovat omat synnytystuskansa, jatkaa Otto Kotilainen 
kertomustaan. Niin ovat kaikilla valtakunnilla kuin muillakin yhteisillä 
yhtymillä. Niin oli Suomenkin kohdalla itsenäisyystaisteluiden aikana. 
Niin on ollut osuuskuntienkin vainioilla. Yhteinen hyvä voi juotua 
jakotavaraksi. Tulee erilasia etupyyteitä, jotka särkevät yhteisen tavoitteen 
ja saavat hajaantumisen. Ei osata tasoittaa ja sovittaa yhtymään kuuluvien 
velvollisuuksia ja etuisuuksia. Ryhmien johtajat eivät tahdo tai kykene 
sovituksiin ja niin syntyvät hajaantumiset kalliine kaksinkertaisine 
kuluineen Siellä missä yhteistyömme hajoa ja vajoaa, siellä yhteistyötämme 
vihaavat – pelkäävät – saavat saalistuspaikkansa.

113



Vuonna 1916 osuustoimintaliike jakaantui kahtia, Suomen Osuuskauppoken 
Keskuntaan (SOK),  ja Kulutusosuuskuntien Keskusliittoon (KK). 
Jakaantumisenjälkeen molempien keskusliikkeiden alaisuudessa 
jatkoi Rääkkylän pitäjässä puolueeton osuuskauppaliike (SOK) ja 
edistysmielimielinen ( KK ) osuuskauppaliike jäsenosuuskauppojen 
palveluverkostona.Rääkkylän Osuuskauppa säilyi. puhtaasti maan-
viljelysalueen kauppana  jakoaikana SOK:laiseen ryhmään kuuluvana. 
OTK:laiseen ajatuskantaan olevien kuluttajien näkemyksiä oli niin 
vähän, ettei ollut mahdollisuutta ajatellakaan sille linjalle valtuuksia. 
Jakaantumisessa tapahtui tietenkin voimien hajaantumista, mutta silloin 
tehtiin valistustyötä molemmin puolin, joten jäsenmäärän lisäys antoi 
tulojen lisäystä. Jaossa rahoittivat mielet ja saatiin pois ajatuskiistat. 
Kumpikin linja pääsi rauhalliseen työhön ja voi keskittyä keskittymään 
omalle taloussuunnalle kuuluvia palveluksia.

RÄÄKKYLÄN OSUUSKAUPPA rl 
PERUSTETAAN 1906
Raimo Virkkunen

Vuosien 1903 – 1906 aikana Rääkkylässä tapahtui osuustoiminta aatteen 
läpimurto. Samaan aikaan kun osuusmeijerin toiminta lähti käyntiin, 
alettiin Rääkkylään  puuhata omaa osuuskauppaa. Rääkkylän Osuuskaupan 
perustamisesta tekivät esityksen Pekka Puhakka, Heikki Hirvonen, Juho 
Hirvonen, Tahvo Hirvonen, sekä meijerin isännöitsijä Otto Kotilainen. 
Melkein samat henkilöt olivat perustamassa muutama vuotta aikaisemmin 
osuusmeijeriä. Perustava kokous pidettiin helmikuun 24 päivänä 1906 
maanviljelijä Juho Turtiaisen talossa. Asiantuntijana oli paikalla agronomi 
Akseli Branden. Kokouksessa oli mukana 35 henkeä, ja yksimielisesti 
päätettiin perustaa oma osuuskauppa, jonka nimeksi hyväksyttiin 
Rääkkylän Osuuskauppa ry. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin Pekka 
Puhakka, Tahvo Hirvonen, Otto Kotilainen, Heikki Hirvonen, Pekka 
Neiglick ja Juho Rouvinen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pekka 
Puhakka Osuuskaupan syntyvaiheen aikoina viime vuosisadan alussa 
Rääkkylässä toiminut maamieseura hankki yhteisostoina Pellervo seuran 
välittämiä tavaroita jäsenilleen. Lähteenä on vain maininta seuran olemassa 
olosta. Juuri näiden yhteisosto järjestöjen tärkeyttä Pellervo Seura piti 
tärkeänä. Yhteisostoissa oli suotavana se, että kaikki voisivat suorittaa 
ostoksensa käteisellä. Tähän tarpeeseen syntyi pitäjään Osuuskassat, 
jolloin jäsenet saivat tarpeen tullen hakea luottoa tietyllä korolla ja lainan 
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maksuajalla. Osuustoiminta aatteen toiminta tavan mukaisesti pyrittiin 
vaikuttamaan tavarain hintojen tasaamiseen. Pellervo-Seuran toimittamassa 
jäsenkirjassa jäsenyyttä koskevissa tiedoissa sisäänpääsymaksuna on 
peritty yksi markka ja osuusmaksun suuruurutena on ollut yleensä 10 
markkaa. Jokainen jäsen on saanut yhden osuuden, varallisuus tasoon 
katsomatta. Lisämaksuvelvollisuus pidettiin tärkeänä, ja niimpä sääntöihin 
määrättiin ottaa käyttöön käyttöön r.l rajoitettu lisämaksuvelvollisuus. 
Lisänaksuvelvollisuus määrättiin tietty markkamää osuutta kohti, joka oli 
noin 50 mk. Osuusmaksun korotus mahdollisesti huonona tulosvuotena 
olisi vaatinut jokaisen jäsenen hyväksymisen.

Sääntöjen mukaan osuuskauppa maksoi jäsenille voitto-osuutta vuosittaisesta 
ostojen määrästä, joka kaksikymmentä luvun alussa oli 2-3 % yksikköä, 
sekä voitosta kertyneelle summalla koron. Mikäli jäsenellä ei ollut täysin 
maksettua  osuusmaksua, siirtyi ostoista kertynyt voitto-osuus osuusmaksun 
lyhentämiseen niin kauan kuin osuusmaksu oli täysin maksettu. Vuoden 
vaihteen jälkeen toimitettiin vastakirja myymälään voitto-osuuden ja koron 
laskemista varten. Kolmekymmentäluvulla Pellervo-Seura suositti sääntöjä 
muotettavan siten, että vastakirjat muuttuivat jäsenkirjoiksi js voitto-osuus 
merkittiin ylijäämän nimellä.

Kuva  Rääkkylän Osuuskauppa 1900-luvun alussa
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Rääkkylän Osuuskaupan myymäläverkosto

Rääkkylän Osuuskaupan myymäläverkosto kehittyi 1910-luvulla eripuolille 
pitäjää siten, että Rasivaaran myymälä aloitti toimintansa 1917 entisessä 
meijerin rakennuksessa kylän keskustassa sen jälkeen kun yhtiömeijerin 
meijeritoiminnot siirtyivät Osuusmeijerin tiloihin kirkonkylän 
Paksuniemeen. Myymälän toiminnot siirtyivät uuteen liikekiinteistöön 
viereiselletontille 1950- luvun alussa. Seuraava vanhimmasta päästä 
toimintansa v. 1916 aloittanut myymälä on ollut Haapasalmen myymälä, 
joka toimi maalaistalon vuokrahuoneistossa lähellä Haapasalmen 
laivalaituria. Heinoniemen myymälä aloitti toimintansa 1919.
 Kompakan Niemisen myymälä aloitti toimintansa jo v. 1914 Hammaslahteen 
menevän tien varrella lähellä kylän keskustaa.omassa kiinteistössään 
1950-luvun alkuun saakka. Myymälä kiinteistöstä löytyy valokuva Pohjois-
Karjalan museon kokoelmista. 1950-luvulla Osuuskauppa rakensi uuden 
myymälän Rääkkylän Kauppayhtiön myymälän vastapäätä olevalle tontille. 
Vahalahden myymälä avattiin v 1951 maatalon kiinteistössä Hammaslahden 
maantien ja Sintsin tien risteyksessä.  Salokylän myymälä rakennettiin 1936- 
luvulla kirkonkylältä n.8 km päähän Pötsönlahteen menevän tienvarteen. 
Pieni Rasisalon myymälä aloitti toimntansa 1935 Hovinsalon ja Kylyntien 
risteyksessä kyläkoulun läheisyydessä, ja oli toiminnassa 1960-luvun 
puoliväliin saakka, minkä jälkeen kiinteistössä jatkoi yksityiskauppa 
muutamia vuosia.
 Oravisalon kyläläiset saivat oman myymälänsä v.1928. Sitä ennen myymälä 
toimi työväentalolla muutamia vuosia.
Lähteissä mainitaan työväenyhdistyksen kuuluneen osuuskaupan jäseneksi 
muutamien vuosien ajan. Myymäläkiinteistön tontiksi hankittiin kylän 
keskustasta Hypönniemen tien ja kirkolle menevän tien risteyksestä 
keskeinen paikka Holoppala 4 tilalta. Kiinteistön tontti on ollut pitkäaikaisella 
vuokrasopimiksella 1950- luvun alkuun saakka, minkä jälkeen se lohkottiin 
itsenäiseksi ”Osuusmaa” tilaksi. Myöhemmin myymälän toiminnot siirtyivät 
10 vuoden ajaksi Kauppias Väinö Päiviseltä ostettuun liikekiinteistöön 
Liperi-Rääkkylä maantien varteen. Hypönnimen osuuskaupan myymälä 
aloitti toimintansa  v.1919 A Kinnusen maalaistalon kiinteistössä myymälä 
toimi vuoteen 1991 saakka, kun osuuskauppa sulautui Pohjoi-Karjalan 
Osuuskauppaan. Varpasalon myymälä avattiin  v.1936 kyläkoulun vastapääta  
Kähkölän kylän risteykseen. Myymälän hoidosta vastasivat 1950-luvun 
puolivälistä lähtien myymälänhoitaja Veikko Holopainen vaimonsa Ailin 
kanssa myymälän sulkeutumiseen vuonna 1991 saakka.
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Kannattomina Osuuskauppa lakkautti Haapasalmen myymälän 1922. 
Heinoniemen ja  hypönniemen myymälät 1924. Myymälät avattiin 
uudelleen 1930- luvulla.
Rääkkylän Osuuskauppa sulautui Keski-Karjalan Osuuskauppaan vuoden 
1982 alusta Keski-Karjalan Osuuskaupan hoitoon siirtyivät Rasivaaran, 
Oravisalon, Hypänniemen ja Varpasalon myymälät. Keski-Karjalan 
Osuuskauppa vuorostaan sulautui Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan 
vuonna 1991. Pohjois-Karjalan Osuuskaupan Rääkkylän S Market toimii 
kirkonkylässä.
 

Lähde: Lehtiartikkeli . Kotiseutu-uutisten Rääkkylän Osuuskaupan 70 v. 
juhlien aikaan 1976
Ilkka Simanainen arkisto
Raimo Virkkusen arkisto 

Eelin Hovattala (oik.) sekä kauppa-apulainen Maija-Liisa Koskela.
Rääkkylän Osuuskaupassa v. 1955  (Elin Hovattalan kotialbumi)
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Luotto-osuuskunnat
Osuuskassojen perustaminen Rääkkylään

V. 1901 tuli voimaan osuuskuntalaki,  jonka pohjalta syntyivät luotto-
osuuskunnat. Niiden keskusliikkeenä oli v. 1902 perustettu Osuuskassojen 
Keskusrahasto Oy.
Osuuskuntamuotoisen lainauksen painopiste oli maaseudun yhteis-
kunnallisten ongelmien lieventämisessä.  Lähtökohtana oli,  että 
yhteiskunnan velvollisuutena oli epäkohtien poistaminen. Osuuskassojen  
lainarahasto aloitti toimintansa vuonna 1902. Rahaston tarkoitus oli 
etupäässä maatalousväestön tarpeen tyydyttäminen. Maanviljelijät tarvitsivat 
elinkeinonsa harjoittamiseen peruspääomaa, perusparannuspääomaa ja 
liikeluottoa kiinteistön ostamiseen pitkäaikaista luottoa. Pienellä lainalla 
saattoi ostaa hevosen, lehmän tai maatalouskoneita. Ehtona oli että  
lainanhakija oli osuuskassan jäsen. 

Vuosien 1915 – 1925 aikana perustettiin Rääkkylään 6 osuuskassaa. 
Jokaisen perustettavan osuuskunnan sääntöinä käytettiin Pellervo Seuran 
mallisääntöjä, missä osuusmaksun suuruus oli sata markkaa ja jäsenmaksu 
30 markkaa. Perustettavissa osuuskassojen kokouksissa oli neuvojina 
keskusjärjestön. OKL:n tai Pellervo Seuran konsulentti.
   Ensimmäisenä  Rääkkylän saarien osuuskassa perustettiin 11.4.1915 
Oravisalon Holopaisen talossa. Jäseniksi kelpuutettiin vain Oravisalon ja 
Varpasalon asukkaat Alkuinnostuksen jälkeen toiminta alkoi hiipua, jolloin 
kassan toiminta loppui, kunnes  osuuskassan toiminta aloitettiin vuonna 
1925. Kassan toimintaa hoiti Eino Holopainen 1950-luvulla kansakoululla 
kahtena päivänä viikossa.
Seuraava kassoista perusttiin Sangenlahden kylään huhtikuussa 1915. Reino 
Kotilaisen muistitiedon mukaan (20.08.2012) Sangenlahden osuuskassa on 
toiminut Antti ja Niina Pykäläisen talossa.1930- luvulla.
Rääkkylä Rasivaaraan Osuuskassa  perustettiin nuorisoseuran talolla 
1.6.1915. Näin oli kolme kassaa syntynyt vuosen 1915 aikana. Seuraava 
uusi kassa syntyi Oravilahden kylälle vuonna 1923 johon kuuluivat 
Oravilahden, Pötsönlahden ja Pyssysalon kylät. Oravilahden kassa 
merkittiin Kaupparekisteriin 12.2.1924.
Rääkkylään kuuluneeseen Heinoniemen kylään  oma kassa saatiin syksyllä 
1923.
Sintsin osuuskassan syntysanat lausuttiin 16.4.1924 johon laajaan Pien 
Omakamo ja Suur Onkamo järviä liittävään kannaksen lisäksi kuuluivat 
Ventirinniemen Niemisen ja Venturin kylät.
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Osuuskassat saattoivat toimia alkuun vuokratiloissa ja olivat avoinna 
muutamina päivinä viikossa. Merkittävästä muutoksesta Rääkkylän 
Osuusmeijerin osalta tehtiin Oravilahden kassan toiminnassa vuonna 1928.
” Osuusmeijeri oli sen verrana tärkeä, että kesäkuussa 1928 koko hallitus 
eli Heikki Rouvinen. Joonas Rouvinen, Juho Mononen, Mikko Suomalainen 
ja Pekka Rouvinen sekä kassanhoitaja Onni Suomalinen olivat tekemässä 
päätöksiä. Mukana oli myös Pekka Vallius. Rääkkylän Osuusmeijeri 
hyväksyttiin kassan asiakkaaksi ja meijerille myönnettiin samantien 
shekkitilin käyttöoikeus. Samalla kassa siirtyi kirkonkylälle, toimipaikkana oli 
kunnantalo ja kassa oli avoinna joka maanantaiaamupäivänä kymmenestä 
kahteentoista. Kassa myös sijoitti, kun se avasi Kansallis-Osake-Pankissa 
shekkitilin siirtäen sinne katteeksi 20 000 markkaa.”
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Osuuskassojen tarpeellisuutta pitäjän alueella voidaan tarkastella kylien 
lukumäärällä ja kunnan asukasmäärän kehityksellä. Vuoden 1920 tilaston 
mukaan kyliä Rääkkylässä oli 18 ja kunnan asukasluku oli 7143 ja vastaavasti 
vuoden 1922 asukasmäärä oli kirkonkirjojen mukaan 6422. ja siviliirekisteriin 
kuuluvia 623 henkeä, siis varsin tiheään asuttama oli Rääkkylän kunta 
maakunnassa. 
Rääkkylän osuuskassa ja osuuspankkitoiminnan historiateos ITSENÄINEN 
VASTUUNKANTAKANTAJA  Rääkkylän Osuuspankki Juha Pohjosen 
toimittamana on ilmestynyt vuonna 2014. Historia teoksessa kerrotaan 
yksityskohtaisesti osuuskassojen ja pankkitoiminnan vaiheet 100 vuoden 
ajalta tähän päivään itsenäisenä osana OP ryhmää.

Lähde: Heikki Kupiainen  Savotta Suomen synty – 
Kukoistus ja Hajoaminen 1800 – 2000 Suomen maa Kuopion läni 1924
Juha Pohjonen 2014 Itsenänen vastuunkantaja Rääkkylän Osuuspankki

MUISTELMIA OSUUSTOIMINNASTA  
RÄÄKKYLÄSSÄ

Työväen Muistitietotoimikunnan kokoelmat. Sidos 53.
Kertoja Antti Asikainen s. 1888
Kirjoittanut Antti Asikainen v. 1964

Kotini maanviljelystila Rääkkylässä

Vanhemmat Juho ja Anna Stiina o.s myöskin Asikainen ovat molemmat 
syntyneet 1866 Rääkkylässä. Siihen aikaan sanottiin ( talollinen ). Isäni 
sai setältään eläkettä vastaan vähän yli 100 ha:n tilan irtaimistoineen. Isän 
perheeseen kuului 6 poikaa ja 3 tyttöä, joista minä oli esikoinen. Elossa meitä 
on enää (1964) 2 poikaa ja 2 tyttöä. Tila on jaettu minun muistin mukaan 
kaksi kertaa, jotenka minun halussani oli 41.58 ha sovinto lohkomisjaon 
perusteella.  Ja minäkin myin ainoalle pojalleni osuuteni 1964 yhteisellä 
kauppakirjalla vaimoni Martan s. 1904 kanssa. Siis olemme poikamme 
Seppo Juhanin s. 1941 elätettävinä.



Koulun käynti

Pötsönlahden kylä, jossa on vain 10 talo numeroa sijaitsee Savonselän 
Oriveden rannalla ja on Rääkkylän pitäjän eteläisin kylä, jossa 
varhaisemmassa kouluiässäni ei ollut minkäänlaisia maanteitä, jalkapolkuja 
vain, niin että hevosta sai käyttää rekiajoon ainoastaan talvella. Monessa 
talossa ei ollut lantakärryjäkään kesällä kuormien vetämiseen käytettäväksi. 
Pyhäkouluahan sitä sai isän ja äidin neuvojen jälkeen käydä. Kiertokoulusta 
jäi sellaisia muistoja, että koulu pidettiin viikko aina talossa, johon matkaa 
oli 4 kilometriä, ja välitunnilla pojilla hurjinpiakin leikkejä.
Kirtokuolussahan sitä sai kivitaulun ja kivikynän ( rihvelin )oppiakseen 
kirjoittamaan kirjaimia ja numeroita, sekä laskemaan sitten niitä laskuja, 
joihin kukin oppilas pystyi.
 Kansakoulun n.s pientenkoukun aloitin 1.8.1901 Rääkkylän kirkonkylän 
kansakoulussa I luokalla. Siis vajaa 13 vuotiaana. Mutta junkkarihan siinä 
tarvittiinkin. Sillä vieläkään ei ollut muita teitä kuin jalkapolkuja, soita 
pitkospuineen ja matkaakin ”suorimmittain” 10 kilometriä ja välillä vielä 
venematkaakin
2 kilometriä yli Oravilahden. Kun jonkin aikaa olin koulussa, .sanoi 
opettajani Antti Pesonen, että ehdotan, että lukisit 
I ja II luokan läksyt, joten koulun saisit käydyksi kolmessa lukuvuodessa, 
johon ehdotukseen suostuin. Muistui tässä mieleen kansakouluajaltani 
seikka, joka pani minut ajattelemaan, miten köyhä minä talonpoika olin. Oli 
nimittäin ostettava luonnonkirja, jonka hinta oli 2:- Tuli hätä käteen, että 
pitäisiköhän jättää koulu kesken, kun en voinut ostaa sanottua kirjaa. Mutta 
rippikoulussa sattui olemaan kotitaloni renki, jolla sattui olemaan tuo 2.-, 
jonka sain lainaksi, jotenka koulunkäyntini voi jatkua. Kansakouluni näin 
ollen sain käyneeksi loppuun v. 1904. Samana vuotena kaksi naapuriani 
alkoivat kaataa puita  n.s talvitienvarsilta, että tästä tulee se kaivattu tie 
kirkonkylään. Tien pohjapuita minäkin olin kaatamassa jo silloin. Mutta 
suunnittelematon alku lienee viivyttänyt tien saantia niin, että tämä 9 
kilometrin pituista maantietä ajettiin v. 1919, eikä silloinkaan se ollut vielä 
hyvässä kunnossa. Siis tietkin olivat maanomistajain itsensä tehtävä, joskin 
työläisetkin saattoivat olla joskus talkootöissä mukana.
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Kaupat ja Hovit

Rääkkylässä oli lapsuuteni aikana kaksi vakavaraista kauppaa ja kuudessa 
kylässä n.s Hovit, siis meidän oloissamme suur omistajia, Lisäksi ” 
Pankki Puhakka”. Tästä isäni kanssa kerran kävimme pyytämässä rahaa 
lainaksi, mutta ei saatu. Nämä kaupat ja hovit omistivatkin kukin metsä- 
ja viljelysmaita 500 sadasta 700 hehtaariin. Tuloja siis heillä kaikilla  oli 
kymmeniä kertoja enemmän kuin 100 hehtaaria omistajilla.
Vanhempani mm. kertoivat, kuinka Voiniemen hovi on saanut nimensä. 
Noin 200 – 150 vuotta sitten hovin isäntä oli käynyt voi kauppaa Pietariinkin 
saakka, kun oli rikas ja älykkäämpi. Ja isäntä kun pientalon pojilta osti voita 
runsaammin, ja ei puupuntari tahtonut ottaa nokkaansa koko voi määrää, 
oli rukkaset pantu puntarin perälle, jotenka ostajan tynnyriin oli tullut voita 
paljon enemmän, kuin mistä myyjälle ostaja oli hintansa maksanut.
On muuten merkille pantavaa, että edellä mainitut rikkaat, olivatpa 
kauppiaita tai hovilaisia, niin niiden lähiympäristöön on asukkaiksi 
asettunut torppareita ja työläisiä joitenka elämä on yhäkin vielä yhtä 
puutteellista kuin omaa työtänsä tekevien pienviljelijöiden.

Osuusmeijerin tulo Rääkkylään

V. 1900 Rääkkylässäkin puhuttiin ja toimittiin Pellervolaisen osuusmeijerin
saamiseksi pitäjään. Varpasalosta Riihilahdesta  ” Jussi ” Juho Hirvonen
matkaili hevosellaan puhumassa ja keräämässä jäseniä perustettavaan
Rääkkylän Osuusmeijeriin, sillä oltiin perin tyytymättömiä ” Kauppalan
Onni Hirvosen” hevoskierto meijerin toimintaan. Kun siis alkoi olla
varmaa, että osuusmeijeri tulee perustetuksi, niin alkoivat ”Kauppalaiset”
kiireen vilkkaan kaupata vanhoja maitokoneitaan. Isällenikin saivat
kaupatuksi erittäin vanhanaikaisen separaatin ja kävivät vielä asentamassa
tämän Ruotsalaista alkuperää, makaavalla kuulalla varustetun romuksi
luettavan separaatin paikoilleen. Ja romuksi separaatti joutuikin vähäisten
kayttämisien jälkeen. Samoin ” Voiniemestä” ostettu kampi kirnukin,
jolla ”meijerivoita” olisi pitänyt saada kirnutuksi. Romujen kappaleita on
vieläkin nähtävissä (1964) savusaunamme uunilla, jota ei ole enää 2 vuoteen
lämmitetty. Lopettaessani käymääni kansakoulua 1904 valmistuivat
Rääkkylän Osuusmeijerin koneet ja rakennukset samana vuotena, niin että
meidänkin kermat saatiin viedä osuusmeijeriin.
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Vierailla veräjillä

1905 syyskesällä isäni eräänä iltana sanoi: että haluaisitko mennä kauppa-
apulais-harjoittelijaksi Sippo Huttuselle Kirkonkylään. Tämä jännitti 
ajatuksiani niin, että tuskimpa lienen saanut yötäni rauhassa nukutuksi. 
Seuraavan aamuna lupasin yrittää silloin 1/9 kuten kauppias oli pyytänytkin 
tulemaan, Otaksun, että kauppias on opettajaltani kysynyt olisinko opettajan 
mielestä sovelias apulaisen toimeen yrittämään. Näin siis työ alkoi kauppa-
alalla. Valmiiksi oli sovittu kolmen oppilasvuoden palkkaus asuntoineen 
ja kauppiaan perheen pöydässä ravintoineen, mutta omissa vaatteissaan. 
Palkka ensimmäisenä vuotena 50:-toisena 2 mk 75:-jakolmantena vuotena 
100:- markkaa. Näin halvasta siis kolmen vuoden työ oli myyty. Mutta 
muistini mukaan vuoden näin pienessä kaupassa myynti nousi yli 36.000:-.
Työtä sitä sentään riitti, enemmän kuin kohtuudella olisi luullut vaadittavan.
Sillä minun kohdallani velvollisuuksiin kuului herätä usein kello 4 aamulla 
puita sahaamaan ja pilkkomaan viiteen tulipesään, sekä kaksi kertaa 
viikossa saunaan. Kauppias lisäksi osti heti kauppaan tultuani nuoren rahti 
ruunan kirkonkylän suurimmasta maanviljelys ja kauppatalosta, jota kaikki 
rääkkyläläiset nimitti ” Kauppalaksi”. Ammatikseni näin tuli kauppa-
apulaisharjoittelija, halon hakkaaja, rahtimies hevosen hoitoineen ym. Siis 
v. 1906 kaikki tavarat, joita ei saatu rahtialuksissa kotirantaan tuoduksi 
oli hevosella rahdattava Hammaslahden asemalta tai Joensuusta, joihin 
matkat suorimmittain ovat 40 kilometriä. Sillä eihän siihen aikaan vielä 
Joensuussakaan ollut minkäänlaista autoa. Muistuu mieleeni, että syksyllä 
1905 minulle tarjottiin harjoittelijan paikkaa Ruskealasta läheltä Sortavalan 
kaupunkia. Mutta kun juuri olin tullut Huttuseen, eikä ollut sisua näin 
pian muuttaa pois syntymäpitäjästäni, vaikka olisikin ollut varmaa päästä 
nauttimaan parempia palkkoja toisessa paikassa. Nimittäin naapurikylältä 
Otto Härkönen oli kauppa-alalla Sortavalan lähistöllä ja myöhemmin 
kauppiaana Sortavalassa, mistä sain häneltä työtarjous pyynnön. Isäntäni 
Huttunen osti Joensuusta talon ja minä seurasin perheen mukana 
kaupunkilaiseksi 1908 keväällä. Samaa Huttusta palvelin kymmenen vuotta 
ja hyvän työtodistuksen sainkin kun siirryin töihin Juho Hakkaraiselle.
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1917 Läskelässä. Sortavalan lähistöllä

V. 1916 tulin Läskelään vuodeksi töihin kauppias Juho Silvennoiselle.
Palkka oli hieman parempi kuin edellisessä paikassa. Meni ankara talvi
1917. Sanomalehdissä kirjoitukset kevättalvella enteilivät varmana Venäjän
suuren vallankumouksen olevan ovella. Mietin, että pitäisi hakea paikkaa
osuuskauppaan, sillä työmiesten kanssa tuumimme, että tulevaisuuden
kauppa on osuustoiminnan pohjalla. Tilaisuus tulikin vähän myöhemmin.

Muutto Rääkkylään 1917 SOK:laiseen osuuskauppaan

Oli myymälänhoitajan paikka kotipitäjäni SOK:laisen osuuskaupan 
myymälässä. Hain siihen ja tunnettu kun olin, valittiin toimeen. Uuteen 
paikkaan Rääkkylän Haapasalmelle piti ajaa kievari kyydillä Hammaslahden 
asemalta.. Työt alkoivat uudessa paikassa toukokuun lopulla v. 1917.
Myymälä toimi maalaistalon vuokrahuoneistossa. Haapasalmen laituriin 
tuli s/s Tuulikki toukokuun 29. päivän iltana Joensuusta, tuoden uudelle 
myymälänhoitajalle Haapasalmen myymälälle osoitettuja tavaroita.

Kuva: Gustav Cederbergin s/s Tuulikki-laiva liikennöi v. 1917 -1919
Joensuu-Puhos välillä.  Raimo Virkkusen kokoelma.



ORAVISALON  HERNEVAARASTA KIRKONKYLÄLLE 
KAUPPIAAKSI
Raimo Virkkunen

Talollinen Henrik Huttusen s.1831  ja Maria Pitkäsen s. 1837 lapsista Sigfrid 
( Sippo ) Huttunen s  27.9.1862 ryhtyi vaimonsa Emma Kuokkasen s. 
14.5.1871 kanssa  kauppiaaksi vuonna 1890 Rääkkylän kirkonkylälle. Sigfrid 
etunimi kääntyi ruotsinkielisestä vastineesta Sipoksi. Hernevaaran  nro 2 
tilaa olivat Huttuset hallinneet useamman sukupolven ajan. Kaupan paikka 
rakennuksineen oli keskeisellä paikalla Rääkkylän tilan no 1. kirkonkylässä 
tilan n:o 1 mailla.

Vuoden 1900-luvun alussa osuuskauppoja perustettiin Rääkkylän ja Liperin 
pitäjiin. Maataloustarvikkeiden yhteisostoja voitiin tehdä maamiesseurojen 
kanssa. Liperin Osuuskaupan perustavassa kokouksessa tammikuun 1 
päivänä 1904, oli jäsenyyden hakijana Sippo Huttunen. Hänen kotitilansa 
sijaitsi Hernevaaran kylällä. Liperin Osuuskaupan Roukalahden 
osuuskunnan Tutjunniemen myymälän jäsenluettelon kirjaaminen alkaa 
vuodesta 1904. Huttusten kotitila sijaitsi Oravisalon Hernevaaran kylällä, 
mihin asiointi Arvinsalmen yli saattoi olla jäseneksi kirjautumisen syy. 
Toinen syy osuuskaupan jäsenyydelle saattoi olla maataloustavaroiden 
hankinta omaan liikkeeseensä osuuskaupan kautta. Pellervo-Seuran 
toimittamassa jäsenkirjassa oli merkintä, että jäsenyyden sisäänpääsumaksu 
oli yksi markka ja osuusmaksun suuruus kymmenen markkaa. Jokainen jäsen 
sai yhden osuuskunnan jäsenosuuden. Lisämaksuvelvollisuutta pidettiin 
tärkeänä ja niinpä sääntöihin otettiin rajoitettu lisämaksuvelvollisuus (rl). 
Lisämaksuvelvollisuudeksi määrättiin 50 markkaa.

Kauppias Sippo Huttunen teki merkittävän työuran kahdenkymmenen 
vuoden ajan Rääkkylässä, missä hän osallistui kunnallisiin toimiin. 
Myöhemmin hän jatkoi saman ajan kauppiaana Joensuussa.
Antti Asikainen kertoo muistelmissaan, että kauppias Sippo Huttunen 
hankki talon kaupanpitoa varten keskeiseltä paikalta Torikadun varrelta 
Joensuusta. Matkustajasataman läheisyydessä olevaan kauppapuotiin 
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tultiin maaseudulta kesäisin tekemään kauppaa ja talvimarkkinoille tulleet 
Sipon tuttavat saattoivat vaihtaa voikilon kangaspakkaan.
Nykyisen Joensuun Citymarketin parkkitalon kohdalla sijaitsi Sippo 
Huttusen sekatavarakauppa. Myymälänä oli yksi iso huone, jonka lattialla 
oli vierivieressä jauhosäkkejä, osa avattuina. Jauhosäkkien vieressä oli myös 
avattuja sillitynnyreitä. Sillin haju täytti koko myymälähuoneiston. Katossa 
roikkui lapikkaita, öljylamppuja, harjoja ja rinkelirihmoja, joihin 20 rinkeliä 
oli pujotettuna. 

Sippo Huttusen poika Eino J. Huttunen peri isältään kauppataidot ja hän 
toimi monissa kaupungin liikeyhtiöissä. Hän oli muun muassa perustamassa 
Joensuun Auto Oy nimistä autoliikettä.
Sanomalehti Karjalainen julkaisi 27.9.1937 Sippo Huttusen 70-vuotis-  
syntymäpäivänä onnittelukirjoituksen, jossa kerrottiin kauppiaan 40- 
vuotisesta työurasta muun muassa osallistumisesta Rääkkylässä kunnallisiin 
toimiin.

Lähde: TUTJU Kylä Saimaan latvavesillä Heikki Tarman tarinat

Edistysmielinen osuusliike Rääkkylään

Kirjoittanut Antti Asikainen v. 1964

Vuodet 1919 – 20 ja 1.7. 1921 tein 1915 saamallani pienviljelystilalla 
kaikenlaisia maataloustöitä. Noina vuosina Osuusliike Oma-Apu r.l oli 
perustanut Niemisen työväenyhdistyksen toivomuksesta myymälän 
Kompakalle Simo Hirvoselta vuokrattuun huoneistoon. Oravisalon sos. 
dem ty:ssä. oli herännyt ajatus, että myymälä Rääkkylän kirkollekin Omalta-
Avulta on mahdollisimman pian saatavissa. Asiasta Pekka Kettunen oli 
puhunut ja runoillut  ” Oma.Apu, paras apu”.



Kodissani silloin oli vanha tupa, sisältä 8x8 m. Kulutusosuuskuntien 
Keskusliitto ja Oma – Apu olivat lähettäneet puhujat tekemään selkoa 
Edistysmielisestä osuusliikkeestä. Nimeksi Verner Arolle sanoin: Meidän 
Rovastimme istukoon tuon pöydän päähän, johon aikaisemmin kirkon 
rovastitkin olivat ennen saarnan alkamista etuoikeutetusti sijansa 
ottaneet. Tästä lienee alkunsa saanut, että Aroa kutsuttiin myöhemmin 
Edistysmielisen osuusliikkeen ensimmäiseksi keksityllä nimellä: ”Rovast”.
Vuosina 1919 – 1920 olin myymäläneuvoston jäsenen ominaisuudessa 
Rääkkylän kirkonkylän Oma-Avun myymälän tulojen tarkastajana. 
Kävin useita 10 kilomerin matkoja keräämässä jäseniä Omaan – Apuun. 
Haapasalmella toimi jo silloin Rober Seuralan huvilakiinteistössä 
vuokralaisena kirkonkylän Oman-Avun sivumyymälä.

Näihin aikoihin alkoivat kiinnostaa kunnallisetkin asiat, ja seuraavissa 
kunnanvaltuutettujen vaalissa tulin valituksi valtuustoon. Sos.dem työväen 
yhdistyksiin kuuluin 1919 – 1939. Kunnanvaltuustojen jäsenyyskin lienee 
ollut vaikuttamassa niihin toimiin, joita väliaikoina jouduin hoitamaan. 
Saatuani Kompakan myymälänhoitajan paikan 1.4.1921, tämänkin melko 
ahtaissa maalaistalon vuokratuissa tiloissa. Mutta kun aikaisemmin yli 
kymmenen vuotta olin heilunut tiskin takana, niin täytyihän sitä oppia 
palvelemaan ostajia työväen kannattamassa Osuusliike Omassa- Avussakin. 
Heti tämän jälkeen tulin valituksi ryhmämme esityksestä kunnan tilien 
tarkastajaksi.

Kompakan myymälässä Omaa-Apua palvelin vuodet 1921 1.4 lukien 
vuoteen 1924 jolloin pyysin ja sain siirron kirkonkylän vuokrahuoneistossa 
olevan myymälään. Tältä ajalta jäi mieleeni eräs kunnallisvaali 
juttu. Kunnallisjärjestön kokouksessa ehdotin, että tehkää nyt vähän 
ehdokaslistoja, mutta asettakaa yleisehdokas, siis joka listalla sama nimi 
ensimmäiseksi, jotenka listat keskenään ovat vaaliliitossa ilman eri 
hakemusta.” Mutta joukkoon kun joutuu, niin laulaakin täytyy, vaikka  ei 
osaisikaan laulaa”. Tulos: minulle tuli korkein yksilöllinen äänimäärä koko 
kunnassa 500 ääntä. Ja tältä Pötsönlahden listalta meni 3 vakinaista ja 
varamieskin kunnanvaltuustoon.
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Jakamoita perustetaan sivukylille

Oman –Avun Rääkkylän kirkonkylän myymälänhoidon lisäksi toimivat 
jakamot Rasivaarassa, Pötsönlahdessa ja Heinoniemellä ja ne kuuluivat 
kirkonkylän myymälän alaisuuteen, jotenka työllä sitä tässäkin leipänsä 
oli ansaittava. Ansioita toimenhoidosta; I:nen ja II:nen palkinnot vuosina 
1924 ja 1925 Kulutusosuuskuntien vuosikirjat sain vuodelta 1923 ja 1924 
Kuluttajain lehden levittämisestä. Ja näistä julkaisuistahan olen saanut 
pääasillisen lisän tiedoistani Edistysmielisestä Osuuskauppaliikkeestä.
Työn palkitsemiseen kuuluivat K K:n järjestämät kesälomamatkat Etelä-
Suomen kaupunkeihin ja tuotantolaitoksiin.
Samana vuotena (1925 ) K K:n Armoitettu Osuuskauppa puhuja, 
myöhemminn (1946 -1948) Puolustusminesteri ja Opetusneuvos Yrjö 
Kallinen kävi Oman-Avun Rääkkylän kirkonkylän myymälän alueella 
pitämässä puheet osuuskauppajuhlissa. Matkan aikana hän piti puheen 
Oravilahden kylässä Kotilaisten talossa ja Oravisalon työväenyhdistyksen 
talossa. Kotilaisten talossa ei annettu tanssia, vaikka taloa pyydettäessä 
juhlaa varten, luvattiin. että tanssiakin muka saisi. Noin pari vuotta olin 
vielä noiden osuuskauppajuhlien jälkeen tässä Oma-Avulle ostetussa talossa 
tontteineen Rääkkylän kirkonkylästä.

Oma-Avulle maakiintestö kirkonkylältä 1929

Osuusliike Oma-Apu ry:lle Joensuun kaupungista myydään 2000 
neliömetein suuruinen maa-ala Kinnulan tilasta Osuuskaupan vastapäätä 
3 markan hinnasta neliömetriltä rakennettavaa liiketaloa varten. Koska tila 
on jakamaton ei rajoilleen määrättyä maa-alaa voida myydä vaan jätetään 
kaupasta päättäminen jakotoimituksen jälkeen. Tontti oli alueella , joka 
ostettiin Juho Kinnuselta, Anna Puhakalta ja Otto Kotilaiselta.
Lähde.IlkkaSimanainen www.Rääkkylä seura kuntahistoriaa

Myymälänhoitajan toimet jatkuivat Edistysmielisen Osuuskauppaliikkeen 
palveluksessa Utrassa ja Värtsilässä, kun sitten palasin Rääkkylään v. 1936 
kotitilaani hoitamaan: Sinä aikana Rääkkylän kirkonkylän myymälä oli 
palanut varastoineen kivijalkaa myöten. Lehdissä kerrottiin palon saaneen 
alkunsa halkoliiteristä. Kirjoittelin usein Oma-Avun toimitusjohtajalle 
pyyntöjä myymälän saamiseksi Rääkkylän kirkolle ja Rasivaaraan. Vastaus 
kirjeessään toimitusjohtaja L Vornanen. kertoi Joensuun päämyymälän 
valmistumisen jälkeen on vuorossa rakentaa Rääkkylän kirkonkylän 
myymälä ja Rasivaaran myymälä.



RASIVAARA, KEHITTYVÄ KYLÄ 1960-LUVUN 
RÄÄKKYLÄSSÄ
Raimo Virkkunen

Osuusliike Oma-Avun asiakaskunnan vahvat siteet Rääkkylän 
pitäjässä juontavat vuosikymmenien ajan tehdylle jäsenhankintatyölle. 
Osuustoiminnan uranuurtajana pitäjässä oli Antti Asikainen, johon tutustuin 
asiakkaana ja henkisenä tukijanani aloittaessani myymälänhoitajan työt 
uudessa kyläyhteisössä. Jollakin tapaa hänen karismaattinen olemuksensa 
loi vaikutelman periksi antamattomasta puurtajasta. Antti kertoi 
jäsenhankintamatkoistaan pitäjällä talvisin.  Hiihtolenkit iltaisin saattoivat 
venyä kymmenen kilometrin matkojen päähän. Jäsenhankintatyöstään 
keskusliikkeeltä hän oli saanut palkkioksi kultakellon.

Osuusliike Oma-Avun Rasivaaran myymälänhoitajan tehtävät otin 
vastaan huhtikuussa 1963, jolloin kaikki Rääkkylän kyläkaupat elivät 
kukoistus kauttaan ja kasvun aikaa  Rasivaaran kylän palvelurakenne 
edusti  maaseutukylien senaikaista huippua. Kunnan palveluista toimivat 
terveystalolla äitiys- ja lastenneuvola, jossa tiettynä viikonpäinä olivat 
tavattavissa kunnan kätilö Alli Mononen ja terveyssisar Irja Ilvonen. 
Samoissa tiloissa  ajanvarauksia otti vastaan hammaslääkäri Raimo 
Kähkönen.
Rasivaaran kylän kansakoulun oppilasmäärä lienee huipussaan lähennellyt 
150 oppilasta. Lapset tulivat kouluun jalkapatikassa Piimälahden, 
Siurlahden, Kiesvaaran, Marjokankaan ja Löttölän - Katajavaaran  
alueilta, mistä koulumatkaa saattoi kertyä muutamia kilometrejä. Koulun 
johtajaopettajana toimi Keijo Saarinen.

Kulttuuritarjonnasta vastasi Rasivaaran Nuoriseuran talo suojissaan 
monipuolisella ohjelmalla. Talolla kokoontui talviaikaan maakunnan 
ulkopuoleltakin runsas joukko tanssiyleisöä. Näissä kuuluisissa Rasihovin 
iltamissa tapasin myös tulevan puolisoni, ja myöhemmin perustimme 
perheemme Rasivaaraassa.  Nuorisoseurassa toimi monia kyläaktiiveja mm. 
”Lapin Tommi”, Toimi Pakarinen ja Esa Halonen, jotka ohjasivat ja vastasivat 
vapaa-ajan harrastuksista pitäen yllä mm. kansantanhuryhmää. Rasivaaran 
nuorisoseuran toiminnasta lähti alkuun kansanmusiikkiharrastus, joka 
on laajentunut voimakkaasti näihin päiviin asti. Talon ylläpidosta vastasi 
kokoaikainen vahtimestaripariskunta. 
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Ajan henkeen kuului olla mukana reserviläistoiminnassa, johon kuului 
suunnistusta ja ensiapuryhmän toimintaa.
Kylän työväenyhdistyksen toiminta oli hiipumassa ja vuosikymmeniä 
loistokausia ja kovia poliittisia kausia toiminut työväentalo seisoi tyhjillään 
kirkolle menevän maantien vieressä olevalla kummulla. Jossakin vaiheessa 
1960-luvun puolivälissä talo purettiin ja tontti myytiin lähinaapureille.

Kuva: Rasivaaran keskustaa 1960-luvulla. Pohjois-Karjalan museo
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Osuusliike Oma-Avun uudistunut myymälä Rasivaaraan

Osuusliike Oman-Avun rakennuksen ja sijainnin historia on poikkeaa 
tavanomaisesta liikerakennuksesta, johon oli jouduttu tekemään kaupan 
palveluita vastaat ratkaisut. Kiinteistön rakennuksen alullepanijoina 1957-
1958 aikoihin olivat rasivaaralaiset Aatto ja Aari Hirvonen.
Heillä oli tarkoitus perustaa saha- ja myllytoimintaa. Kun Osuusliike 
Oma-Avun johdolla oli suunnitelmissa perustaa Rasivaaraan  myymälä, 
luopuivat Hirvoset omasta saha- ja myllyhankkeestaan, jonka jälkeen 
kiinteistöt siirtyivät  kaupalla tontteineen Oma-Avulle. Kaupan jälkeen 
jouduttiin tekemään mittavia muutoksia kaupan tarpeita varten. 
Päivittäistavaroiden myymälätilat toimivat suhteellisen hyvin toisen 
kerroksen tasossa, mutta hankaluutena oli hyllyjen täyttö, joka piti tehdä 
alakerran varastotiloista käsin. Jauhojen ja ryynien irtotavaramyynnistä oli 
jo päästy eroon ja uudet tuotepakkaukset edustivat nykyaikaa. Sitä vastoin 
myymälän kylmätiskit ja alakerran liha- ja einestuetteiten jäähdyttämö 
edustivat nykyajan palveluvarustusta. Keskusliikkeen omalta teurastamolta 
tuotetut lähilihatuotteet saivat asikkailta kiitosta.Tilankäyttö konttori 
töitä varten oli pienessä nurkkauksessa, jossa piti käsitellä säästökassan ja 
vakuutusasioinnin palvelut. Melkein puolet liikekiinteistön pinta-alasta oli 
myymälänhoitajan työsuhdeasuntona eli reilut 70 m3. Myymälänhoitajan 
ilmaiseen asuntoetuun liityi velvoite hoitaa koko kiinteistön haloilla 
lämmitettävän keskuslammitys, joka sitoi talvisin paikallaoloa.  Kiinteistön 
tontille rakennettu suuri varastorakennus antoi mahdollisuuden rehujen ja 
lannoitteiden säilyttämiselle ja muulle maataloustavaran kaupalle.
Osuustoiminnan eri luonne näkyi selvästi ihmisten arjessa. Molemmilla 
osuuskaupan ja osuusliikkeen asiakkailla, jäsenillä, oli vanhat perinteensä 
käyttää vain oman myymälänsä palveluita. Raja ei kuitenkaan ollut 
niin jyrkkä kuin entisaikaan. Kilpailu ja hinnat ohjasivat asikkaiden 
ostokäyttäytymistä. Myymäläneuvoston toiminta kaupan hallinnossa oli 
luottamuksellista ja kannustavaa. Myös edellisessä toimipaikassa Rääkkylän 
Kompakan myymälää palvellessani 5-6 henkinen myymäläneuvosto toimi 
sääntöjen puitteissa, mistä kaupanhoitajalle oli suuri hyöty tutustua kylän 
ostajakuntaan. Myymäläneuvoston jäsenet Kompakalla olivat vuonna 
1963–65 Aarne Sallinen, Esa Tikkanen, Juho Mikkonen, Arvi From ja Viljo 
Lappalainen. Rasivaarassa Eino Vaittinen, Eero Kurki, Veikko Sallinen ja 
Mikko Huttunen. Vanhaa osuuskauppajuhla- perinnettä vaalittiin keväisin 
nuorisoseuran talolla. Monille perheille se saattoi olla ainoita tilaisuuksia, 
joihin tultiin joukolla kuulemaan liikkeen kehitysnäkymiä ja seuraamaan 
iltamatyyliin kevennettyä ohjelmaa. 
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Maatalous- ja metsävaltaisen Rasivaaran kylän elinkeinorakenne antoi 
suurimmat tulot asukkaille karjankasvatuksesta ja maidontuotannosta 
sekä metsänmyynnistä ja metsätöistä. Meijeritilipäivä, kuun 15. päivänä 
oli “kansainvaellus” kylällä. Jokaisella liikkeellä oli omat houkuttimet 
saada asiakkaitaan liikkeelle. Useimpien talouksien meijeritili hupeni kuun 
aikana vastakirjalla ostettuihin myymälän saataviin. Velaksi myynti oli 
yleistä maaseutumyymälöissä. Pelättiin asiakkaiden vaihtumista toiseen 
kauppapaikkaan. Kun sähköyhtiöiden syrjäkyliin tuoma runkoverkko 
laajeni ja niiden mukana kotitauksien sähköistys yleistyi, tuli kauppojen 
valikoimiin yhä enemmän kodinkoneita, televisioita, emännille lypsytyötä 
helpottavia lypsykoneita ja maidonjäähdyttimiä. Hevosvetoisesta taloudesta 
siirryttiin konevoimaan. Myymälänhoitajan rooli muuttui yhä enemmän 
kylällä kulkemiseen ja opastamiseen laitteiden käyttämisessä ja silloin 
myyjättäret joutuivat keskenään puodissa palvelemaan asiakkaitaan. 
Hyvänä puolena tästä seurasi, että myymälänhoitajana pystyin tunnistamaan 
nopeasti asiakkaiden tarpeet ja maksukyvyn ja luomaan luottamukselliset 
suhteet pysyvälle asiakkuudelle. Vuosien 1963–1965 aikana Osuusliike 
Oma-Apu osti myymälän alueelta koivuhalkoja jäseniltään n 3000. 3500 m3, 
jotka välitettiin keskusliikkeen halkotarhalle Joensuuhun ja täältä edelleen 
pilkkeenä toimitettavaksi kaupunkialueen mökkikylille. Lannoitekaupassa 
siirryttiin VR:n asemilta suoriin toimituksiin asiakkaille, mikä helpotti 
välivarastointia ja asiakkaat saivat hyödyn tehtaan porrastetusta hintaedusta.  
Karjankasvattajat myivät mieluummin teuraskarjansa lähinnä omaa 
osuuskauppaa suosivaan teurastamoon, mutta viimekädessä hinta ratkaisi 
kaupan lopullisesti.Teuraskarjan myyntitulot ohjattiin jäsenille myymälän 
säästökassaan. Rasivaaran myymälä oli hyvässä maineessa kanamunien 
ostajana, josta tuotteet välitettiin edelleen keskusliikkeelle. Kauimmaiset 
asiakkaat toimittivat kananmunat myyntiin Oravisalon saarelta saakka. 

 



Maalta muutto vaikutti kyläkauppojen hiipumiseen 
1960 luvulla

Maaseudun autioitumisen merkkejä ilmaantui pian 1960- luvun puolivälin 
jälkeen, jonka tuloksena vaihtui kyläkauppojen omistajia ja muutamat 
sulkivat ovensa lopullisesti. Ensimmäisten lakkautettavien joukossa oli 
myös Kompakan Oman Avun myymälä. Liikekiinteistö oli rakennettu 
1920–luvun KK:n maaseutumyymälöiden tyyppipiirustuksilla, eikä
vuosikymmenten aikana oltu tehty muutoksia myymälän ja varastonpuolen 
tiloihin. 
Kiinteistö    sijaitsi  kylän parhaimmalla liikepaikalla. Kylämyymälöiden 
lakkautus jatkui 1970-luvun alkuun saakka, jonka seurauksena Rasivaaran 
Oman Avun toiminta lakkasi. Sitä mukaa kun autokanta maaseudulla kasvoi, 
alkoivat asiakasvirrat suuntautua ostoksille kaupunkien tavarataloihin  ja 
vain satunnaiset ostokset tehtiin omasta kylämyymälästä. Kaupanpitoa 
jatkettiin huonoilla katteilla ja sunnuntain aukioloajoilla, mikä aiheutti sen, 
että  kaupanpitäjiksi hakeutui pariskuntia yrittäjiksi lyhyeksi ajaksi ennen 
lopullista kauppatoiminnan lopettamista.

 Rasivaaran Saha- ja Myllyrakennus 1940-50 luvulta Ilkka Simanaisen kokoelma 
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Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy:sta
SOK:laisen keskusliikkeen palvelukseen.
Raimo Virkkunen

Kuva: Velj. Mikkonen Rääkkylän Juhmakalta.
           Vas. Kompakan Os Oma-Avun myymälä ja oik. Rääkkylän Kauppa Oy:n 
           myymälä 1930-luvulla.   lkka Simanaisen kotialbumi

Kuva:  Oma Avun kirkonkylän myymälä 1920-luvulla 



Vuoden 1965 kesäkuussa sain työtarjouksen Suomen Maanviljelijäin 
Kauppa Oy:n( SMK) Joensuun konttorin myymälänhoitajan tehtävään 
Siltakadun myymälään. Myyntikonttoreita SMK:lla oli 27 eripuolilla 
maata. Asiakas kauppiaskunta toimi koko maakunnan alueella. Myymälä 
toimi konttoritilojen alakerran katutasossa Siltakatu 8, joka edusti 
parasta liikepaikka sijaintia  kaupungin keskustassa. Liikekeskukseen 
tulivat asiakas kauppiaat ja maanviljelijät sekä metsurit maaseudulta 
hyvin usein vielä 1960-luvulla linja-autoissa.. Suoman Maanviljelijäin 
Kauppa Oy   oli perustettu Hämeessä Tampereella 1897, hämäläisten 
maanviljelijöiden toimesta. Joensuun myyntikonttorin perustamisen 
juuret juontaa 1940-luvulle. Sortavalan ja Viipurin SMK:n myyntikonttorit 
jäivät jatkosodan jälkeen rajan toiselle puolelle. Moni maanviljelijä Keski-
Karjalasta asioi Sortavan myyntikonttorissa. SMK:n enemmistö osakkeiden 
omistajana oli 1960- luvulla Oy Rosenlew.Ab, mikä näkyi Rosenlewin 
puimuritehtaan Sampo puimureiden ja maatatalous- ja kotitalouskoneiden 
edustuksena liikkeessä .Myös muiden kotimaisten maatalouskoneiden 
valmistajien yksinmyynti oli SMK:lla, kuten  Oy Wärtsilän Ab:n valmistamat 
lypsykoneet, Pietarsaaren tehtaan kylvö- ja muokkauskoneet, sekä Teijon 
tehtaan viljankuivurit vain muutamia näistä mainitakseni. Jossakin vaiheessa 
kotimaisen Valmet traktorein edustus jäi pois ja tilalle tulivat International 
( IH ) traktorit, Sampo leikkuupuimurit ja heinä- ja kylvö työkoneiden 
edustus. Merkittävän myynnin lisän toivat tukku- ja vähittäismyyntiin 
oman myllyn tuotteet ja niiden ohessa viljan ja piensiemenpakkaamoiden 
toimittamat tuotteet omilla tuotemerkeillä..

Uudet muutostuulet osuivat vuoden 1968 aikaan 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja Suomen Maanviljelijäin 
kauppa Oy:n keskeisissä neuvotteluissa SMK:n osakekanta siirtyi SOK::n 
omistukseen ja kaikki SMK:n henkilökunta siirtyi vanhoina työntekijöinä  
SOK:n  palvelukseen. Neuvotteluiden tulos tuli yllätyksenä asiakaskunnalle 
ja henkilöstölle. Muutos oli henkilökunnalle helpotus, koska kaikki saivat 
pitää työpaikkansa, mutta tuleville yhteistyötahoille Osuuskaupoille  muutos 
aiheutti paljon sopeutumistoimenpiteitä. Osuuskauppojen kumppanuus 
oli vuosikymmenten ajan ollut sidoksissa Keskusosuusliike Hankkijaan ja 
yhteistyötä  osuuskauppojen taholta ei hevillä voitu katkaista.
Välittömästi fuusion jälkeen alkoi henkilöstön kouluttaminen uuteen 
organisaatioon. Oma koulutukseni alkoi Jollas Opistossa vuoden kestävällä 
tukkumyyjien valmennuksella, minkä jälkeen alkoi maataloskonemyyjän 
myyntityö SOK:n Koneosastolla jatkuen Hankkija Maatalous Oy:n 
palveluksessa vuosikymmenten ajan.
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Rasivaaran Oma Avun myymälä 1964. 
Myymälänhoitaja Raimo Virkkunen.

Rääkkylän aikuiskoulutuskeskus 1974 luentotilaisuus.
SOK:n koneosastolta Raimo Virkkunen.
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Poimintoja Osuusmeijerin kertomusvuodelta 1952

Suotuisa kehitys maidontuotannon alalla jatkui Rääkkylän Osuusmeijerin 
koko kertomusvuoden aikana. Lähettäjien lukumäärä oli jatkuvasti noussut 
ja yhä useammat karjanomistajat olivat liittyneet meijerin jalostuspiiriin. 
Vuoden viimeisenä päivänä oli osuuskunnan jäseniä 333 ja näillä merkitty 
osuuksia 1111. Meijeriä käytti lisäksi 125 ei-jäsentä, joiden likimääräisesti 
arvioitu  lehmäluku oli noin 400 vuosikertomuksen mukaan.

Tähän myönteiseen nousuun oli vaikuttanut meijerin toiminnan 
siirtyminen maidon vastaanottoon kesäkuun alusta. Rääkkylän meijeri 
muuttui kermameijeristä maitomeijeriksi

Raaka-aineen laatu

Reduktaasikokeeseen perustuva laatukoe on tehty kermoista joka 
tuontikerta ja tulokset ovat:
 l  laatuluokka  45,52 %
 ll   ”   17,48 %
 ll   ”   11,91  %
 lv   ”   25,00  %

Maidosta 3 kertaa kuukaudessa otettavat kokeet
 l laatuluokka  78,61  %
 ll   ”   13,10  %
 ll   ”     0.06  %
 lv   ”     2.16 %

Voin valmistus ja myynti

Vastaanotettu maito ja kerma käytettiin kokonaan jalostukseen. Siitä 
valmistettiin voita 95.296.95 kg, eli maitoa meni yhteen voikiloon 20.9 kg. 
Voi arvosteltiin valtion vointarkastuslaitoksen ja keskusliikkeiden toimesta. 
Voin keskipisteeksi saatiin 10.96 ja vesipitoisuuden keskiarvoksi 14,84 %.
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Meijerituotteilla ansaittiin kertomusvuonna seuraavasti:
voilla   37.853.013:-
maidolla         16.346:-
kermalla         58.311:-
        

Muun toiminnan tuotot:
Myllyntuotot  2.571.810:-
Vieraat kuljetukset     425.604:-
Välitystavarat     302.715:-

Myllyssä käsiteltiin viljaa seuraavasti:
Vehnää      341.183  kg
Ruista      224.527  kg
Kauraa jauhoksi    295.861  kg
Kauraa suurimoiksi         15.760  kg
Ohraa suurimoiksi           59.428  Kg    
 
Muutos aiheutti merkittäviä uudistuksia: ”Kertomuskaudella suoritetiin 
meijerissä koneistouudistus. Vanha koneisto poistettiin kokonaisuudessaan 
ja asennettiin uudet Alfa Laval levypastoori- ja hermeettinen täysinsuljettu 
separaattori pumppuineen ja putkistoineen sekä Koldig-merkkinen teräskirnu. 
Kuljetuksien tehostamiseksi hankittiin naftakättöyinen kuorma-auto.

    Kuva: 
    Meijerin uusittu 
    teräskirnu 1952, 
    Rääkkylä Seura



Meijerikoneuudistukset tulivat maksamaan 3.527.736:- mk ja kuorma-auto 
1.534.876:- mk

Välitystoiminnasta kerrotaan toimintavuoden aikana mm: ” Meijeri välitti 
jäsenilleen AIV-liuosta 182 pulloa ja lainasi valumuotteja tornien ja kuoppien 
valua varten. Edellisenä vuotena oli liuosmenekki 138 pulloa. Edelleen on 
välitetty kuljetusastioita ja niiden edelleen tinausta.

Valistustoimintaa pidettiin yllä mm: Ammattilehteä, Karjatalous ja Pellervoa 
on alennettuun hintaan tilattu niitä haluaville sekä avustettu huomattavasti 
Maaseudun Tulevaisuuden tilauksia.
Henkilökunta 1952, isännöitsijä Aug. Luukkonen. meijeristit Pirkko 
Saastamoinen ja Sylvi Ikonen. Multanen ja Hirvonen. mylläreinä Pentti 
Luostarinen, ja Veikko Luostarinen, autonkuljettajina Toivo Kaasinen, Niilo 
Asikainen, Tauno Hakulinen ja Kyösti Tolvanen, koneenhoitajana Antti 
Tolvanen

Hallitukseen ovat kuuluneet Eljas Hirvonen puheenjohtaja. Simo Hirvonen 
varapuheenjohtaja ja muina jäseninä Kalle Kotilainen, Uuno Lehvonen ja 
Eino Hirvonen. Varajäseninä: Väinö Sallinen, Joonas Rouvinen ja Pekka 
Vänskä Lahdentaus. Tilintarkastajina 1952 Onni Suomalainen  ja 
Pentti Holopainen Pohjois-Karjalan Meijeriliitto.
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JOENSUUN YMP. OSUUSMEIJERI VIETTÄÄ 
JUHLAVUOTTAAN 1962

Rääkkylän osuusmeijerin fuusion (v. 1960) jälkeen muodostui vahvat 
siteet Joensuun Ympäristön Osuusmeijerin ja Rääkkylän Osuusmeijerin 
välille, jälkimmäisen aloittaessa sivutoimipisteenä toimintansa uudessa 
organisaatiossa. Meijerin ja myllyn toiminnat jatkuivat entisissä kiinteistöissä 
ja henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä Joensuun Osuusmeijerin 
palkkalistoille. Muutos näkyi Joensuun Ymp. Osuusmeijerin hallinnossa 
hallintoneuvoston ja johtokunnan sekä myöhemmin edustajiston paikkojen 
jyvityksessä, johon tulivat mukaan rääkkyläläiset maidonlähettäjät. 
Yhteisissä osuuskunnan vuosikokouksissa valittiin jäsenet hallintoelimiin 
pitäjien alueelta, ja päätettiin Rääkkylän Osuusmeijerin sivupisteen 
toimintatavasta.

Joensuun Ymp. Osuusmeijeri i.l. ja Rääkkylän Osuusmeijeri i.l olivat 
aloittaneet toimintansa  samana vuonna 1901 ja samansuuntaiset 
alkuvaikeudet koettiin molemmissa meijereissä, mutta päättäväisellä 
yhteistyöhengellä selvittiin eikä lakkautumisuhkaa ollut kummallakaan 
meijerillä.
Ajat kuitenkin muuttuivat kuudenkymmenen vuoden aikana. Joensuun 
Ymp. Osuusmeijeri oli kasvanut maakunnan alueella seutumeijeriksi, kun 
kasvua oli haettu pienemmistä lähialueella toimivista osuusmeijereistä, 
joilla oli vakiintuneet maidonlähettäjäkuntansa ja joista voitiin uudella 
kuljetuskalustolla toimittaa maidot seutumeijeriin.
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Joensuun Osuusmeijerin juhlajulkaisu v 1962
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Toimintaa vuosien varrelta

Joensuun ymp. Osuusmeijeri i.l. vuosikertomus (Aimo Erhola) vuodelta 
1937 ja vuosikertomus 1939 kuvaavat toiminnan alkuvaiheita näin;

Joensuun ympäristön osuusmeijerin edelläkävijöinä voidaan pitää Mulossa 
1896 -1899 Ollilan osakeyhtiömeijeriä ja Mulon Osuusmeijeriä 1900- 1901. 
Osuustoimintalakiin perustava osuuskunta puolsi meijerin perustamista 
ja päätti 16.12.1901 kokouksessaan nimeksi Joensuun Ympäristön 
Osuusmeijeri i.l.  Meijeri jatkoi toimintaansa Niinivaaralla Joensuussa 
uuden meijerirakennuksen valmistuttua v. 1904. Meijerin toimintaa 
varten hankittiin 125 hehtaarin suuruinen Juhanalan tila. Hankinnalla 
oli taloudellista hyötyä myöhemmin meijeritoiminnan laajentumiselle 
ja luoton saannille. Vuonna 1907 tehtiin päätös juuston valmistuksen 
aloittamisesta jo seuraavana vuonna. Joensuun Ymp. Osuusmeijeri oli 
maamme ensimmäinen emmental-juustoa valmistava osuusmeijeri.
Vuonna 1939 päätettiin rakentaa uusi meijeri Pielisensuun Sirkkalaan 
Paavolan tilalle. Meijerin toiminta laajeni vuosien kuluessa niin, että tuli 
välttämättömäksi suunnitella keskusmeijerin laajentamista. Lisärakennus 
valmistui vuonna 1952.

Joensuun Ymp. Osuusmeijeri i.l. 1962 juhlakirjassa Jouko Väänänen kuvaa 
meijerin kuudenkymmenen toimintavuoden taipaletta vuoteen 1961 
mennessä: Joensuun kaupungin keskustan läheisyydessä 1950- luvun 
lopulla laajennettiin maidon vastaanottotilat. Vastaanottohallin pituus 
oli 60 metriä ja leveyttä 15 metriä, mistä kuljetusrata toi maitopystöt 
automaattisesti toimivalle mittaus vaa`alle.  Pystöt kaadettiin vaa`alle, jossa 
kirjautuivat maitomäärät ja maidonlähettäjien tilityshinnat.

     
    Kuva: 
     Taimi Kähkönen 
     tarkastaa
     maidon kulkua

142



Meijerin päätuotteen, voin valmistamiseen tarvittavat laajennustilat tehtiin 
samaan aikaan 1950-luvun alussa. Kirnuja oli kaksi kappaletta, kumpikin 
15 000 litran vetoisia.

Juustojen valmistusta Väänänen kuvaa teoksessa: Joensuun Ymp. 
Osuusmeijeri valmistaa kahta eri juustolajia, edamjuustoa, joka on erikoisen 
suosittua Pohjois-Karjalassa ja juustojen kuningasta, emmentalia. Niiden 
valmistukseen käytetään vajaa kymmenesosa vastaanotetusta maidosta.
Tärkeän renkaan meijerin ja kuluttajien välillä muodostavat vähittäiskaupat. 
Meijerin tuotteita myyvät sekä SOK:laiset että KK-laiset osuuskaupat samoin 
kuin myös yksityiskaupat. Jäätelötehtaan valmistuminen lisäsi meijerin 
tuotevalikoimaa. Kaupungin keskustan meijerin baarit muodostivat 
maalaisten ja kaupunkilaisten kohtauspaikoiksi.

Uusi maitojauhetehdas valmistui samalla vuosikymmenellä. Maitojauheen 
vienti alkoi Neuvostoliittoon. Se oli merkittävä kasvun lisä idän kaupassa.
Merkittävä yhteistyöhanke toteutui, kun meijerin vieressä toimineelta Oy. 
Wilh. Schauman`in vaneritehtaalta ostettiin höyry ja sähkö meijerin omaan 
muuntamoon.

Joensuun Ymp. Osuumeijerin sivutoimipaikat

Joensuun Ymp. Osuusmeijeri 1962 juhlakirjassa Jouko Väänänen 
kertoo meijerin sivutoimipaikoista vuoteen 1961 mennessä. Joensuun 
Osuusmeijerillä oli viisi sivutoimipaikkaa, joissa on kaksi maidon 
vastaanottoasemaa, yksi meijeri ja neljä myllyä.

Rääkkylästä julkaisussa kerrotaan maidon vastaanotosta ja myllyn vuonna 
1961 jauhamasta viljamäärästä sekä henkilökunnan virkistyspaikasta 
Paksuniemessä.

Jänisselän idyllisessä Paksuniemessä sijaitsevan Rääkkylän meijerin 
yhteydessä oli mylly. Siinä jauhettiin vuonna 1961 vajaa 900 000 kiloa viljaa.

otti maitoa vastaan 
5.8 milj. litraa.
Kuvassa 
Kuva 1:
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Maidon vastaanotossa
Oili Lamminsalo

Kuva 2: 
Isännöitsijä 
Augusti Luukkonen 
on hoitanut Rääkkylän 
meijeriä jo lähes kolme 
vuosikymmentä. 
Kuvassa konttoristi 
Aino Pippuri



Lähde: Erhola Aimo, Joensuun Ymp. Osuusmeijeri i.l. Vuosikertomus1937  
Erhola Aimo, Joensuun Ymp .Osuusmeijeri i.l. Vuosikertomus 
1939,Vuosikertomus 1938 Väänänen Jouko, 
Joensuun Ymp. Osuusmeijeri (1902-1962)

Kuvas 4:   
Meijerillä on Rääkkylän 
Paksuniemessä huvila 
lomanviettoa varten. 
Sen ympäristövesissä 
odottavat kalat pyytäjiään

Kuva 3:  
Sivutoimipaikoissa 
on lämmön lähteenä 
halko, joita
Pohjois-Karjalan
metsistä tulee riittämiin.
Puita uuniin mättää
Orvo Jantunen joka oli
ns. koneenhoitaja
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60-VUOTISJUHLAA

Joensuun Ymp. Osuusmeijerin 60-vuotisjuhlaa ja MTK:n 45-vuotisjuhlaa 
vietettiin sunnuntaina 17.6.1962 klo 12.00 Joensuun Ilosaaressa. Juhlaan 
osallistujille oli lähetty kutsukirje ja ohjelma allekirjoittajana Joensuun 
Ymp. Osuusmeijerin Johtokunta.

         

            Kuva: Kutsukirje                                              Kuva: Juhlaohjelma
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YHTEISTYÖSSÄ YLEVYYTEMME - SOVUSSA SUURUUTEMME 
on kuvaus voimainponnistuksesta ja yhteisestä tahdosta Rääkkylän 
Osuusmeijerin perustamiseksi 1900-luvun alusta ja sen toiminnasta 
1960-luvulle asti. Julkaisu on kunnianosoitus paikallisille osuustoiminta-
aatteen veteraaneille suuriarvoisesta työstä.

Rääkkylän Osuusmeijerin ja myllyn kiinteistön sijoittuminen Paksuniemen 
rantatörmälle vuonna 1904 oli ihanteellinen ratkaisu meijerin liiketoiminnan 
kannalta. Näin voitiin hyödyntää laivaliikennettä, matkustajalaivat 
palvelivat kerman ja maidon kuljetuksissa Varpasalon ja Oravisalon saaria 
ja muita rantakyliä.

Vuosikymmenten ajan myllyyn tultiin talvisin hevosilla merkittyjä talvi-
tiereittejä myöten.  Asiakasmäärät kasvoivat huomattavasti 1930-luvulla 
vehnämyllyn valmistuttua.
Maanteiden ja yksityisteiden parantumisen seurauksena meijerin maidon-
kuljetukset siirtyivät kylien maitolinjoille, jolloin meijerin omistajajäsenet 
pääsivät enenevässä määrin käyttämään palveluita hyväkseen. 
Periaatteena oli, että kaikkien jäsenten tuottama maito voitiin toimittaa 
meijeriin. Myöhemmin 1960-luvun fuusion alussa kuljetukset siirtyivät 
Joensuun Ympäristön Osuusmeijerin säiliöautokeräykseen.

Paksuniemen myllymeijerimiljöön kehittämisestä vastaa Rääkkylän kunta 
yhdessä Rääkkylä-Seuran kanssa. Suojellut, vielä hyväkuntoiset meijerin 
kiinteistöt luovat alueesta yhdessä vierasvenesataman, ravintola- ja 
matkailuyrityksen ja rantaan sijoitetun kesäteatterikatsomon kanssa 
toimivan kokonaisuuden. Rääkkyläläiset kesävieraineen ja satunnaiset 
matkaajat voivat nauttia kulttuuri- ja matkailupalveluista luonnonkauniin 
järvimaiseman keskellä.




