SAARISTOASIAINNEUVOTTELUKUNNAN PUHEENJOHTAJA JANMAGNUS JANSSONIN VIERAILU RÄÄKKYLÄSSÄ 1980 LUVUN ALUSSA

Rääkkylän kunta on vuosien varrella pyrkinyt vaikuttamaan valtakunnan päättäjiin mm.
kutsumalla ministereitä ja korkeita virkamiehiä tutustumaan kuntaan, jolloin on voitu
esitellä kuntaa ja vireillä olevia hankkeita. ”Loppaukseksihan” sitä nykyään sanotaan.
Esimerkkinä tästä haluan muistella saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajan
vierailua kunnassamme.
Kun saaristolakia 1970-luvulla valmisteltiin, Rääkkylän kunnassa kiinnostus
saaristopolitiikkaan lisääntyi. Oletimme, että Rääkkylällä pitäisi vesistöisenä kuntana
olla hyvät edellytykset päästä saaristokunnaksi. Aluksi näytti, että saaristokunniksi
pääsisivät vain merensaariston kunnat.
Saaristolaki pitkän valmistelun jälkeen annettiin 1981. Ryhdyimme hyvissä ajoin
vaikuttamaan päättäjiin, jotta Rääkkylä nimettäisiin saaristokunnaksi, koska kuntamme
pääseminen varsinaiseksi saaristokunnaksi kunnan tuossa kehitysvaiheessa oli
välttämätöntä. Loppauksestamme huolimatta saaristoasiain neuvottelukunta esitti
valtioneuvostolle kuitenkin sisä-suomesta valittavaksi varsinaisiksi saaristokunniksi vain
Puumalan ja Vehmersalmen.
Kirjoituksessani Rääkkylän nimeäminen saaristokunnaksi oli ratkaisevaa kunnan
kehitykselle kerroin kuinka Rääkkylän nimeäminen saaristokunnaksi tapahtui
poliittisena kompromissina RKP:n ja keskustan välillä.
Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana tuohon aikaan oli Jan-Magnus
Jansson. Hän oli aikansa suuri vaikuttaja, yliopistomies, keskeinen RKP:n poliitikko,
toimi ministerinä ja Hufvudstadsbladetin päätoimittajana. Saimme hänet vierailemaan
Rääkkylässä. Siksipä puheenjohtaja Janssonille oli pyrittävä mahdollisimman
tehokkaalla tavalla luomaan kuva vesistöisestä, saaristorikkaasta Rääkkylästä.
Saaristoasiain neuvottelukunta ja sen Sisä-Suomen jaosto oli jo asetettu ja olin tullut
valituksi Sisä-Suomen jaoston jäseneksi. Vierailu tapahtui siten, että sisä-suomen
jaoston kokous päätettiin pitää Rääkkylässä, johon kiireinen Jansson saatiin
osallistumaan.
Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Janssonin vierailuohjelma Rääkkylässä
oli seuraavanlainen. Jansson tuli aamukoneella Joensuun lentokentälle, josta Varpasalon
taksi-auto toi hänet seurueineen Liperin kautta Arvinsalmen lossille, missä kunnan
edustajat olivat vastassa. Lossilla noustiin Reijo Ikosen isoon veneeseen. Kierreltiin
Oravisalon ja Hypönniemen rantoja ja saaristoa. Ihalansalmen lossin kautta veneiltiin
Varpasolon päähän Voiniemen rantaan, jossa vastassa olivat Voiniemen Hovin
isäntäväki Irma ja Ilkka Hirvonen.
Tutustuttiin Hovin rakennuksiin. Emäntä Irma Hirvonen esitteli Varpasalon saaren ja
Voiniemen Hovin historiaa. Tehtiin tutustumiskierros kylällä. Varpasalon
kylätoimikunta jätti puheenjohtaja Janssonille muistion, jossa tärkeimpänä asiana
esitettiin 100.000 markan avustusta saaren kylätalon muutos-ja peruskorjaustyön
toteuttamista varten. Muistion esitti kylätoimikunnan puheenjohtaja Erkki Ihalainen.
Kunnan muistion esitti kunnanhallituksen puheenjohtaja Osmo Hirvonen.

Voiniemessä nautittiin talon emännän ja paikallisten marttojen valmistama ateria. SisäSuomen jaoston kokous pidettiin Hovin suuressa väentuvassa.
Varpasalosta veneiltiin Kivisalmen kautta Koivuniemen rantaan ja siitä Paksuniemen
rantaan, jossa Janssonille ja hänen seurueelleen esiteltiin suunnitelmia Paksuniemen
tulevasta käytöstä. Paksuniemi rakennuksineen oli juuri tullut kunnan omistukseen.
Tehtiin pikakäynti kirkonkylän keskustaan. Paksuniemestä veneiltiin edelleen
Kirkkovuori-Vuoniemelle, jossa oli alueen ja siellä aloitetun matkailutoiminnan esittely.
Vuoniemeltä veneiltiin Niemisen rantoja ja saaristoa kierrellen Joensuun
matkustajasatamaan.
Lentokoneen lähtöä odoteltiin Reijo Ikosen Karelia Ravintolassa isännän
vieraanvaraisuudesta nauttien ja päivän tapahtumia kerraten. Vierailupäivän päätteeksi
neuvottelukunnan puheenjohtaja Jansson totesi, että Rääkkylä on todella
poikkeuksellisen vesistöinen ja saaristorikas kunta. On tehty oikea päätös kun Rääkkylä
on määrätty saaristolain mukaiseksi saaristokunnaksi.
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