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KUNNANSIHTEERI PEKKA MUSTOSEN ROOSARUNO ENSIMMÄISESSÄ
MIKKELKUALTILAISUUDESSA HELSINGISSÄ 30.9.1962

Pekka Mustonen on syntyisin Liperistä. Mustonen toimi kunnansihteerinä Rääkkylässä 5 vuotta vuosina 19581963. Rääkkylästä hän siirtyi Hankasalmelle, jonka kunnanjohtajan virasta jäi eläkkeelle. Tasavallan presidentti
myönsi Pekka Mustoselle kunnallisneuvoksen arvonimen. Kuva: Rääkkylä-Seuran arkisto.
Kun on tehty teiän luokse ”ristiretki” Riäkkylästä
tänne herrain Helsinkihin sua en olla sanomatta
kertomatta tässä Teille hiukan hajahuomioita
kuinka tullaan toimeen siellä entisillä elomailla
siellä Riäkkylän rajoilla Rasivaaran raivioilla
Piimälahden perukoilla Haapasalmen halmehilla
Varpasalon vainioilla Sintsin siltapalkehilla
Oravisalon salvoksilla Kompakan kotipihoilla
Omp on siellä toimeentultu kehityksen on keralla
kaikin puolin kaunihilla. Sivistyskin siellä asti
kohonnut on korkealle. Oppikoulukin ovensa
avannut on ahrerille. Kansakouluja kovasti
rakennettu rahvahalle. Nytpä myöskin nousemassa
kansalaisille on koulu joka ottaa oppilaita
kaksiluokkaa kansakoulust ensivuonna ehättääpi.
Talo rehtiin tohtirille koti kunnanlääkärille
viime vuonna viimmeisteltiin. Tekeillä on terveystalo rakennetaan Rasivaaraan. Tulee siihen tohtorille
huoneet hammaslääkärille.
Kompakalle myöskin koulu nousee kohta kivinen.
Teitä on myös paljon tehty tieverkkoo tihennetty
suoret on jo suatettuna muun mantereen mukahan.
Liperiin jo linja-auto ajaa Arvinsalmen kautta.
Jo on laiturit lahonneet lakannut jo laivan kulku
kokonaan on melkein meiltä. Siirrytty on sisämaahan
autoilla jo ajamahan. Paljon onkin autoloita ostettu
on ooppeleita.
Onpa myöskin ostettuna tuotu televisioita antenneja
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aika monta konkurssiharavia on kohotettu kattoloille.
Kuka kahtoo kuopiota kuka koittavi kolia. Vaan kun
kerkii Kerimäki ensi vuonna ennättää se. Paljon
silloin paraneepi näkyvyys näillä kylillä.
Peltoa on paljon meillä sukeeta on asukkaalla
hehtaari on henkee kohti. Lisää olis laitettava. Otetaan
Oravilahti sepä pelloks pengerretään kaivetaanpa kanavat
kuivatetaanpa kuikanpelto. Siihenpä seitsemiinsataa
hehtaaria heltiäisi viljellä veen alaista uutta maata
uutterille.
Onpa peltoja perattu kiviä on kiikutettu raivattu on
raktorilla ett ois paljoa parempi maita sitten muokkaella
peltoja konepeleillä. Omp on myöskin ojitettu kapaleita
kaivettuna sarkoja salaojille jotta kasvu kaikenlainen
parempi ois peltoloissa ruis runsaampi satoinen
vehnä vahvakortisempi potaatti ois pelleampi kaurasato
kaunihimpi.
Maanviljelys on vironnut koneistettu on kovasti raktoreita
on rajusti taloihin jo talutettu peruutettu peltoloille lisäks
leikkuupuimureita ostettu on oitis monta.
Karjaakin on kasvatettu saatuna on sarvipäitä rotukarjaa
on rohettu taloihin talutella. Luovuttu on lukuisasti metsälaitumista. Päästetty on peltoloille lehmät liekalaitumille.
Siit on ollut seurauksena leventynyt lehmäntuotto
karjantuotto kasvanunna. Naito meijeriin ajettu voiksi
siellä valmistettu sekä juustoks juoksutettu. Mikä tietävi
tiliä meijerillä merkittyä. Muuttuu maito markkoloiksi
rasvarosentit rahoiksi piimäaihe pennilöiksi.
Metsiä on myöskin meillä hoidettu on hongikoita
petäjikköjä perattu. Mäet on pantu männiköiksi
korvet kuusta kasvamahan. Raivattu on roskapuita
koivuja kovin koheltu leppiä ei lempiämmin.
Nuorisopa nopeasti muuttaa meiltä muille maille
leveämpää leipää kohti tytöt herrain Helsinkihin
pojat ihan Imatralle. Ennätä ei elintaso
kohota niin kovasti meillä niin kuin rintamailla
joka johtaa joukkomuuttoon.
Asukasluku alenee vähenee se väestämättä ensi
vuonna ehkä ehtii alle kuuen jo tuhannen.
Syntyvyys on säikähtännä lapsentulo jo lakannut
jopa puolehen pudonnut. Liekö syytä sähkölöissä
vaiko vallan vaimoväessä.
Kuulemma on kunnan talous raskahasti rasitettu
kulut kasvapi kovasti terveyden- ja sairaanhoito
sekä kaikki kansakoulut ynnä tiet ja tulotkin
kuntainliitotkin lisäksi markkoja ne maanittelee
viepi kohta viimeisetkin. Niin jo nousevat verotkin
äyrikin älyttömästi neljääntoista markkaan jo on
kohonnut se korkealle. Vaan eihäse ensi ensi vuonna
paljon ole pennilöissä.
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Kuitenkin ne kunnan menot pyrkii aina paisumahan.
Joutuu siinä jokainen istumahan kunnan isä hikoilelemaan hirveästi putjettia puitaessa taloutta tasatessa
arvioita annettaessa.
Ylenhän yksipuolista elämä on elinkeinon. Se kun
liikevaihtovero yhyttääpi yrittäjät kerralla ne tappaa
kaikki.
Niinpä pienteollisuus ei tohi toimia toella.
Joskus joku yrittelee viljanpolttoa poloinen. Ei se
meininki menesty kun ei ymmärrä yleisö poliisi
ei pontikkata. Kaata kaikki kanisterit ruhjoo
kaikki rankkitiinut särkee pannut paremmatkin.
Muuten siistiä on sakki rahvas siellä Rääkkylässä
kansa Karjalan rajalla. Ei oo paljon pahempia
rikoksia Rääkkylässä. Lakituvas lautamiehet herastuomarit tukevat torkkuu saa tuoleissansa
kun ei kunnon juuttuloita listalla oo liiemmälti
Mitä tuopi tulevaisuus meiän Riäkkylän kylälle.
Tuotapa ei oikein tieä ennustella ensinkänä.
Muuttoliike muuanne se jatkunee tapaan tuttuun.
Nokkelimmat nuorisosta laatuisimmat lapsiloista
hakeutuvat hanketöihin ulkopuopulell kotiuksen
veräjille vierahille. Jättävät ne jälkehensä sekä
vanhat että lapset ynnä vaivaset varalle.
Sempä vuoksi vuottelemme toivommepa totesesti
että huomen huoletompi koettais kohta kotipuoleen.
Löytyis joku lyijykaivos rautakaivos Riäkkystä
taikka teollisuus tulisi sahat sauhutorvisetkin.
Tuota myöskin toivoilemme että Saimahan kanava
vesitie Venäjän kautta toisi ”tuohta” tullessansa
antais auki ollessansa leipää laivojen keralla
työtä meiän tyttölöille sekä toimehentuloa uroksille
uuen uskon. Ettei tarvis taaperrella maailmoita matkaella.
Vaan sais kotikonnuiltansa leipänsä yhtä leveän
kuin nyt mailla vierahilla tuntemattomill turuilla.

Rääkkylän historiaan kuuluvan roosarunon julkaisen Pekan suostumuksen perusteella. -Ilkka Simanainen

