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Rinnan sipulinviljelyn Rääk-
kylässä aloitettiin marjan ja 
muiden vihannesten viljelyn 
kehittäminen tuossa 1970-
puoleen väliin tullessa. Yh-
teistyökumppaniksi saatiin 
Lappeenrannassa toimiva 
marjanjalostaja Chymos Oy. 
Rääkkylässä alettiin perustaa 
sopimusviljelyyn perustuvia 
herukkaviljelmiä. Varsin pian 
tuli viljelytoiminnan laajenta-
misen esteeksi marjankerä-
yksen järjestäminen. Saatiin 
tieto, että Englannissa on ke-
hitetty marjanpoimintakone. 
Chymos vei sopimusviljeli-
jöitään opintomatkalle Eng-
lantiin. Rääkkylästä matkalle 
osallistuivat Matti Tiittanen 
ja Reino Kervinen.

Matkan tuloksena ensim-
mäinen herukkapuimuri han-
kittiin Englannista. Toinen 
puimuri voitiin jo hankkia 
kotimaasta, kun Pyhäselässä 
alettiin valmistaa Joonas-pui-
muria.  Koneet hankki Rääk-
kylän herukka -niminen yh-
tymä. Herukan viljelyn laa-
jentamisen teki mahdollisek-
si marjapuimurien hankinta. 
Rääkkylän marjanviljelijäin 
ja Chymoksen väliseen sopi-
musviljelyyn perustuvat he-
rukkaviljelmät olivat täydes-

sä tuotannossa vuosina 1978-
79. Rääkkylässä oli mustahe-
rukan viljelyalue tuolloin yli 
60 hehtaaria. Herukkapensai-
ta oli istutettu n. 250.000 kpl. 
Vuosituotanto oli n. 300.000 
kg. Tiloja, joilla viljeltiin he-
rukkaa, oli lähes 40. Tuolloin 
Rääkkylä oli Suomen suurin 
mustaherukkapitäjä. Rääkky-
län esimerkistä ilomantsilai-
set ryhtyivät suunnittelemaan 
herukanviljelyä. Sopimuskup-
paniksi tuli Chymos Oy.

Viininkorjuuviikko
Konepoiminnassa, varsinkin 

pensaiden ollessa pieniä, pen-
saiden alaoksille jäi poimi-
mattomia marjoja käsin poi-
mittavaksi. Marjanviljelijät 
saivat idean järjestää konepoi-
minnan loputtua viininkorjuu-
viikon, jonka aikana tarjotaan 
yleisölle marjojen poimintaa 
ja viikonvaihteessa juhlitaan 
satokauden päättymistä.

 Ensimmäinen viininkor-
juuviikko järjestettiin elo-
kuussa 1980. Lehdessä il-
moitettiin itsepoimintamah-
dollisuudesta. Opastuspaikat 
marjatiloille olivat Niemises-
sä Vuoniemen tienhaarassa ja 
kirkolla Ravintola Rustokor-

vassa. Marjanpoimijoita tuli 
noin 500.

Viikon päättäjäistanssit oli-
vat Kivisalmen lavalla per-
jantai-iltana ja lauantaina oli 
ravintola-ilta Rustokorvas-
sa, jossa valittiin vuoden vii-
ninmaistaja. Ensimmäisen 
arvonimen saivat Tuula ja 
Reino Kervinen. Rääkkylä 
se ensimmäisenä paikkakun-
tana Pohjois-Karjalassa aloitti 
marjojen itsepoiminnan, joka 
nyt on hyvinkin yleistä.

 Seuraavan satokauden 
viinimaistajat olivat Kaija ja 
Reino Harinen.Vuoden 1983  
satokauden viininmaistajat 
olivat Irja ja Matti Tiitta-
nen. Viininkorjuuviikot jat-
kuivat. Elokuussa 1986 sen 
ajan kuuluisin kokki, Jaakko 
Kolmonen, oli viininkorjuu-
viikon loppuna Rääkkylässä 
ja järjesti torilla marjojen kä-
sittelyn ja muunkin ruuanlai-
ton opastusta.

Erikoisviljelyä, sipulia ja 
herukoita käytettiin Rääkky-
lässä kuntaimagoa luotaes-
sa ja kuntamarkkinoinnissa. 
Rääkkylän S-marketin nimi 
oli jonkun aikaa ”Sipuli” ja 
ravintolan nimi ”Herukka.” 
Elokuussa vuosina 1987 ja 
1988 järjestettiin Joensuus-
sa ”Herukka ravit”, jotka 
kunnanjohtaja oli avaamas-
sa. Jonkun lähdön voittaja 
loimitettiin ”Herukka loimel-
la.” Hankittiin erikoisviljelyä 
esitteleviä paitoja, hattuja ja 
tarroja. Muistan, että T-pai-
dassani luki ”Marjat ja vihan-
nekset Rääkkylästä”.

Myöhemmin erikoisvil-
jelijät monipuolistivat vilje-
lyään, ottamalla tuotantoon 
uusia kasveja. Viljelyn laa-

jentumiselle oli ratkaisevaa 
esimerkin voima. Kun naapu-
ri onnistui viljelyssään, se ve-
ti muitakin mukaan. Uusiksi 
viljelykasveiksi tulivat man-
sikka, porkkana, purjo ja kaa-
li. Taidettiinpa punajuurenkin 
viljelyä kokeilla.

Käynnistämistoimenpitei-
den jälkeen erikoiskasvien 
viljely Rääkkylässä tapahtui 
pitkälle omalla painollaan. 
Kuntaa ei enää tarvittu ke-
hitystyössä siinä määrin mu-
kana kuin alkuaikoina. Kun-
nassa voitiinkin ryhtyä entistä 
enemmän kiinnittämään huo-
miota muiden elinkeinojen 
kehittämistoimenpiteisiin.

Biodynaamisen 
maustekasvien
viljelyn ja 
luonnonkasvien
keräilyn kokeilu
Rääkkylällä oli jo kymmenen 
vuoden kokemus erikoiskas-
vien viljelyssä. Saimme kuul-
la, että sveitsiläinen Vogel-yh-
tymä etsii sopimusviljelijöitä 
biodynaamiseen viljelykokei-
luunsa useille maustekasveil-
le ja luonnon kasvien kerääjiä. 
Suomeen oli perustettu Suo-
men Vogel Oy.

 Yhtiön tavoitteena oli pe-
rustaa Suomeen maailman-
laajuisesti tunnetun Herbama-
ren terveyssuolaa valmistava 
tehdas. Viljely käsitti mui-
den muassa seuraavia maus-
tekasveja: selleri, purjosipuli, 
persilja, tinjami, rosmariini, 
rohtoliperi, basilika ja krassi. 
Kasveista on tarkoitus valmis-
taa terveyssuolaa.

Maaseutusihteeri ja vihan-
nesviljelijät ottivat yhteyttä 
Suomen Vogel Oy:n toimi-
tusjohtaja Kalevi Jääske-
läiseen. Neuvottelut johtivat 
tulokseen ja maustekasvien 
viljely saatiin alulle keväällä 
1979 kymmenellä eri tilalla. 
Maaseutusihteerin opastuk-
sella aloitettiin myös luonnon 
yrttien keräilytoiminta. Kun-
nan omistukseen siirtyneen 
entisen Rääkkylän meijerin 
toimitilat vuokrattiin mauste-

kasvien ja luonnonyrttien ke-
räily- ja säilöntäpaikaksi.

Rääkkylän kunnan kutsusta 
Vogel yhtymän perustaja toh-
tori Alfred Vogel ja yhtymän 
sveitsiläisen tehtaan Biofo-
ree Oy:n toimitusjohtaja Emil 
Hirzel vierailivat Rääkkyläs-
sä 13.6.1979. He tutustuivat 
Rääkkylässä alkaneeseen bio-
dynaamiseen viljelyyn ja sa-
malla entisen meijerin kiin-
teistöön, jota kunta oli esittä-
nyt maustekasvien käsittely-
laitoksen tiloiksi.

Alfred Vogel kertoi har-
rastaneensa luonnonmukais-
ta viljelyä ja tuotannollista 
toimintaa 50 vuotta. Pienes-
tä alusta lähtenyt toiminta on 
nyt maailman laajuista. Vogel 
yhtymällä on viljelytoimintaa 
ja teollisuutta ympäri Euroop-
paa. Tytäryrityksiä yhtymällä 
on kaikissa maissa sekä lisäk-
si USA:ssa, Etelä-Amerikas-
sa, Kanadassa ja Australias-
sa. Suomeen perustetun tytä-
ryhtiön toimesta on tarkoitus 
tuottaa Skandinavian mark-
kinoille myytävä yrttisuola ja 
muitakin tuotteita.

Rääkkylässä tarjottiin vie-
raille erikoisateria. Pöydäs-
sä ei ollut lihaa eikä kalaa-
kaan, vain leipää, vihannek-
sia ja tuoremehuja monessa 
eri muodossa.

Muistan, kuinka meijerin 
tiloihin tuotiin suurehkoja 
muovialtaita ja syksyllä niihin 
ryhdyttiin säilömään mauste-
kasvisatoa ja kerättyjä luon-
nonkasveja. Jostain syystä, jo-
ka ei minulle selvinnyt, miksi 
hyvin käyntiin lähtenyt vilje-
lytoiminta ja luonnonyrttien 
keräily hiipui ja terveyssuo-
lan valmistus ei alkanutkaan 
Rääkkylässä. Jospa joku tuol-
loin viljelijänä ja keräilijänä 
toiminut ottaisi yhteyttä mi-
nuun, jotta saataisiin tämäkin 
Rääkkylän erikoiskasvivilje-
lyyn liittyvä toiminta ylöspan-
tua ja nuoremmille kuntalai-
sillemme kerrotuksi.

Ilkka Simanainen
joulukuu 2012

Simanainen muistelee
Rääkkylän herukkaviljelmät olivat täydessä tuotannossa 1970-luvun lopussa. Kuvassa ovat Reino ja Tuula Kervinen herukkapensaidensa keskellä. Reino Kervinen oli keskeisesti vaikuttamassa 
Rääkkylän kehittymiseen johtavaksi marjapitäjäksi. Kuva: Kervisten kotiarkisto.

�Vihannesviljelyn ohel-
la Rääkkylässä kehitet-
tiin marjanviljelyä. Kun 
1970-luvun lopulla Rääk-
kylään istutetut 250.000 
mustaherukkapensasta 
olivat täydessä tuotok-
sessaan, Rääkkylä oli 
maamme suurin musta-
herukkapitäjä.

Rääkkylä - maan suurin 
mustaherukkapitäjä

Rääkkylä loi myönteistä kuntakuvaa erikoisviljelyllä 1980-lu-
vulla. Kuntamarkkinointia varten painatettiin herukka- ja si-
puliaiheisia tarroja, t-paitoja ja kirjekuoria.


