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Historia kertoo, että Rääkky-
län asutus alkoi 1500-luvulla, 
jolloin nykyisen Rääkkylän 
alueella lienee ollut vain kol-
me asuttua taloa. Vasta Stol-
bovan rauhan (1617) jälkeen 
asutus alkoi kasvaa.

Rääkkylän kylistä vanhin 
on Oravilahti, joka syntyi ruo-
horantaisen samannimisen 
lahden lounaaseen viettävälle 
törmälle. Nykyinen Rasivaara 
oli aikanaan Oravilahden ta-
kamaata. Myöhemmin 1700-
luvulla Rasivaaran asutus kas-
voi Oravilahtea suuremmak-
si. Rasivaarasta muodostuikin 
Rääkkylän alueen pääkylä.

Kun Rääkkylä erosi Ki-
teestä omaksi kappeliseura-
kunnaksi, se tunnettiin aluk-
si Oravilahden - vanhimman 
kylän - nimellä. Oravilah-
den Usvanmäelle rakennet-
tiin vuonna 1739 vaatima-
ton kappelikirkko. Nykyisin 
kirkon paikkaa Oravilahdel-
la osoittaa muistokivi. Rasi-
vaarasta muodostuikin sitten 
pitäjän asukasluvultaan suu-
rin ja monessa suhteessa toi-
mivin kylä.

Ihan ensimmäinen Ki-
teen kappelikuntaan kuuluva 
Rääkkylän kirkko sijaitsi ny-
kyisessä kirkonkylässä. Kun 
kirkko Ison vihan aikana hä-
vitettiin, rakennettiin tuo Ora-
vilahden kappelikirkko. Kun 
kirkko paloi, syntyi riita uu-
den kirkon paikasta. Lopulta 
kirkko rakennettiin kirkonky-
lään, nykyisen kirkon paikalle 
1793. Tämäkin kirkko paloi 
vuonna 1837.

Nykyinen kirkko rakennet-
tiin vuosina 1849-1851. Kirk-
ko oli saanut lopullisen paik-
kansa. Kuntakeskuksethan 
ovat yleensä lähteneet muo-
dostumaan kirkon ympärille, 
niin kävi myös Rääkkylässä.

Laivaliikenne
muutti asetelmia
Laivaliikenteen alkaminen 
Joensuuhun 1800-luvulla pa-
ransi Rääkkylän liikenteellis-
tä asemaa ratkaisevasti. Rääk-
kylä oli liikenteellisesti jopa 
hyvässä asemassa.

Parhaimmillaan laivat lii-
kennöivät Rääkkylän alueel-
la jopa 11 satamassa. 1900-
luvun alussa rakennettu Ki-
visalmen kanava toi laivalii-
kenteen kirkonkylään, jonka 
asema kunnan keskuksena 
vahvistui.

Paksuunniemeen rakennet-
tiin meijeri ja mylly, syntyi 
kaksi satamaa, kunnanhallin-

non ja seurakunnan toimin-
ta tuli kirkonkylään. Ensim-
mäinen kansakoulu perustet-
tiin kirkonkylään 1890-luvun 
lopussa.

Lääkärin virkatalo, sa-
moin kunnalliskoti rakennet-
tiin kirkonkylään 1920-luvul-
la. 1950-luvulla rakennettiin 
kunnalliskodin viereen sai-
rasosasto.

Kirkonkylään rakennettiin 
suojeluskunnantalo, joka ai-
kanaan siirtyi useiden seuro-
jen omistukseen. Sodan jäl-
keen ruotsalaisen Rättvikin 
kunnan avustamana rakennet-
tiin kirkolle terveystalo, jo-
ka palvelee nykyisin nuori-
sotalona.

Kirkonkyläläiset perusti-
vat vuonna 1953 Rääkkylän 
Oppikouluyhdistyksen. Yk-
sityinen oppikoulu aloitti toi-
mintansa 1950-luvun puoli-
välissä.

Millainen
Rasivaara
oli 1950-luvulla?
Rasivaarassa oli oppilasmää-
rältään suurin kansakoulu. 
Nykyisen Lähivakuutuksen, 
silloisen Rääkkylän Vakuu-
tusyhdistyksen toimintaa hoi-
dettiin Rasivaarassa. Toimin-
ta siirtyi kirkolle vasta 1960-
luvulla.

Rasivaarassa oli pitäjän 
toimivin nuorisoseura. Se oli 
juuri saanut valmiiksi pääasi-
assa talkootyönä rakennetun 
nuorisoseurantalon, Rasiho-
vin, joka oli pitäjän paras ko-
koontumispaikka.

Järjestötoiminta Rasihovin 
valmistuttua oli kylällä virke-

ää, ja Rasivaaran Osuuskassa 
oli liikevaihdoltaan suurin ra-
halaitos paikkakunnalla. 

Rasivaara-Kompakan alu-
eella oli voimakastahtoisia 
luottamushenkilöitä. Ilmei-
sesti itsetunto kylällä oli suu-
ri. Se oli havaittavissa vielä 
1963, jolloin tulin Rääkky-
lään.

Autoliikenne
paransi
Rasivaaran asemaa
Mikä sitten sai Rääkkylässä 
1950-luvun lopulla pitäjän 
”manneralueen” eli Rasivaa-
ran, Kompakan, Niemisen, 
Sintsin, Haapasalmen, Salo-
kylän ja Pötsönlahden rasi-
vaaralaisten johdolla vaati-
maan, että tuleva kunnallinen 
rakentaminen pitää tapahtua 
Rasivaaran kyläkeskukseen, 
josta olisi jopa seurannut kun-
takeskuksen siirtyminen Ra-
sivaaraan?

Palveluvarustus kirkolla oli 
parempi, mutta laivaliiken-
ne oli loppunut, joten kirkon-
kylän liikenteellinen asema 
oli huonontunut. Rasivaara 
sijaitsi keskempänä kunnan 
aluetta.

Ennen kuutostien valmistu-
mista autoliikenne Joensuus-
ta etelään Kiteelle, Savonlin-
naan, Lappeenrantaan kulki 
Rasivaaran kautta. Linja-autot 
pysähtyivät Rasivaarassa.

Minunkin ensimmäinen 
käyntini Rääkkylässä tapah-

tui joskus 1940-50-luvun 
vaihteessa linja-automatkal-
la Imatralle. Maantieliiken-
teen tullessa ainoaksi liiken-
nemuodoksi Rasivaara oli lii-
kenteellisesti erittäin hyvässä 
asemassa.

Kompakkaan
vai kirkonkylään?
Kunnallinen rakennustoimin-
ta 1900-luvun alun vuosikym-
meninä oli pääasiassa kansa-
koulujen rakentamista kyliin. 
Viimeiset koulupiirit perustet-
tiin ja koulurakennukset ra-
kennettiin sodasta selvittyä 
1940-luvun lopussa ja 1950-
luvun alussa. Muut kunnalli-
set rakennukset olivat olleet 
lääkärintalo ja kunnallisko-
ti, jotka oli rakennettu jo en-
nen sotia.

Kunnanhallituksen ja -val-
tuuston pöytäkirjoja tutkimal-
la olen saanut selville, että 
kunnalla oli tulevista raken-
nuskohteista ohjelma, jonka 
mukaan ensimmäisenä kii-
reellisyysjärjestyksessä oli 
kunnalliskodin sairasosaston 
rakentaminen, toisena kirkon-
kylän uuden koulun rakenta-
minen ja kolmantena Kom-
pakan uuden koulun raken-
taminen.

Lääkärintalon rakentami-
nen oli vasta kahdeksannel-
la tilalla, kaukana tulevai-
suudessa, vaikka vakinaista 
kunnanlääkäriä ei ollut saatu 
palkatuksi.

Kompakan koulupiirin 
asukkaat tekivät valtuustolle 
esityksen Kompakan koulun 
rakentamisesta ennen kirkon-
kylän koulua. Esitystä käsitel-
tiin valtuuston kokouksessa 
6. syyskuuta 1958. Kompak-
kalaisten esityksestä ei tehty 
päätöstä tuossa kokouksessa, 
vaan valtuusto päätti pyytää 
kunnanhallitukselta uutta oh-
jelmaa kunnan tulevien raken-
nusten rakentamisjärjestyk-
sestä.

Kunnanhallituksen laati-
maa uutta rakentamisohjel-
maa käsiteltiin jo valtuuston 
seuraavassa kokouksessa 3. 
marraskuuta. Kunnanhallituk-
sen esittämä tarkistettu raken-
nusohjelma ei ollut muuttu-
nut koulujen osalta: kirkon-
kylä ensin, sitten vasta Kom-
pakka.

Ensimmäisellä tilalla, ku-
ten aiemminkin, oli kunnal-
liskodin sairasosaston raken-
taminen, jonka rahoitus oli 
varmistunut Kelan ja työlli-
syysvaroista myönnettävän 
työllisyyslainan ansiosta.

”Lääkäriä ei tule,
ellei vastaan-
ottotiloja ole”
Kunnanlääkärintalon raken-
taminen oli edelleen kahdek-
sannella tilalla, vaikka Kuo-
pion lääninlääkäri kuntaan lä-
hettämässään kirjeessä kiireh-
ti rakentamista ja esitti lääkä-
rintaloa rakentamisohjelmas-

sa ensimmäiselle sijalle.
Lääninlääkäri perusteli esi-

tystään toteamalla, ettei Rääk-
kylä tule saamaan pysyvää 
lääkäriä, ellei uusia vastaanot-
totiloja ja asuntoa rakenneta. 
Kirjeessä todetaan, että Rääk-
kylässä on ollut pitkään vain 
lyhytaikaisia lääkäreitä ja nyt 
virka on hakusaarrossa.

Edelleen lääninlääkäri esit-
ti, että koko terveydenhuolto 
tulisi keskittää Rasivaaraan 
ja uusi lääkärintalo rakentaa 
Rasivaaran kyläkeskukseen, 
koska se on liikenteellisesti 
paremmassa asemassa kuin 
kirkonkylä.

Kirjeessä esitettiin vielä, 
että vähävaraisella Rääkky-
lällä olisi tässä tilanteessa 
mahdollisuus saada valtion-
apua lääkärintalonsa raken-
tamiseen.

Kansalaiskoulu teki tulo-
aan. Kansakoululain ja sii-
tä heinäkuussa vuonna 1958 
annetun asetuksen mukaan 
kurssimuotoinen koulutus tuli 
aloittaa jo syksyllä 1958.

Kunnanhallitus perusteli 
rakennusjärjestystä sillä, että 
koulurakennukset Rääkkylä 
pystyy rakentamaan, koska 
valtionrahoitus (avustus ja lai-
na) on jopa 95 prosenttia ra-
kennuskustannuksista.

Kirkonkylän koulun raken-
tamista ensimmäisenä puoltaa 
kansalaiskoulun tilojen raken-
taminen sen yhteyteen. Val-
tionavun saaminen lääkärin-
talon rakentamiseen on kovin 
epävarmaa, joten rakentami-
seen ei voitu ryhtyä heti. Ei-
kä valtionapua sitten koskaan 
saatukaan, vaan lääkärinta-
lo oli rakennettava kokonaan 
kunnan varoin, pääasiassa lai-
nalla.

Valtuuston kokouksessa 3. 
marraskuuta 1958 ei päätet-
ty rakennusohjelmasta muuta 
kuin, että lääkärintalo raken-
netaan heti, kun valtionapu 
on myönnetty. Jo tuossa ko-
kouksessa esitettiin, että lää-
kärintalo tulee rakentaa Ra-
sivaaraan. Valtuusto kuiten-
kin päätti, että sijoituspaikasta 
päätetään myöhemmin.

     Ilkka Simanainen
     Kuvat: Jouko Kaasinen

� Tämä kirjoitukseni ei 
perustu omiin muistoi-
hini, koska tulin Rääk-
kylään vasta 1960-luvun 
alussa. Kirjoituksen pe-
rustana ovat historian 
kirjoitukset, kunnanhal-
lituksen ja -valtuuston 
pöytäkirjat ja haastat-
telut.

Simanainen muistelee

Laivaliikenne satamineen paransi merkittävästi Rääkkylän liikenteellistä asemaa ja vahvistivat 
kirkonkylää kunnan keskuksena.

Rasivaaran terveystalosta käytiin 1950-luvulla kunnassa kovaa 
kädenvääntöä. Nykyisin rakennus on yksityiskäytössä.


