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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.

Saaret ja
manneralue
vastakkain
Ilmeisesti lääninlääkärin esi-
tys terveydenhuollon keskit-
tämisestä Rasivaaraan sai pi-
täjässä liikettä, jota jopa kan-
sanliikkeeksi voisi kutsua.

Pitäjä oli jakaantunut kah-
tia: Saaret ja kirkonkylä vas-
taan manneralue. Johtoa piti-
vät rasivaaralaiset kunnallis-
poliitikot. Niemisenlinnalla 
järjestettiin kansalaiskokous, 
johon kyydittiin väkeä ym-
päri pitäjää, yksityisautoilla 
ja kuorma-auton lavalla, kun 
linja-autoja ei ollut käytettä-
vissä.

Rakennusohjelmaa käsi-
teltiin seuraavan kerran val-
tuuston kokouksessa 20. jou-
lukuuta 1958. ”Manneralueen 
lähetystö” toi kokoukseen kir-
jelmän, jossa vaadittiin, että 
kirkonkylän kansakoulun ja 
kansalaiskoulun rakentami-
sesta päättäminen tulee käsi-
tellä erillisinä asioina. Kansa-
laiskoulun paikaksi vaadittiin 
Rasivaaraa.

Kirjelmässä katsottiin, että 
kirkonkylä ei ole liikenteel-
lisesti pitäjän keskus. Koko 
kuntaa koskettava koulu on 
rakennettava Rasivaaraan. 
Samoin kirjelmässä vaadit-
tiin, että lääkärintalon sijoi-
tuspaikaksi tulee päättää sa-
moin Rasivaara. Kirjelmän al-
lekirjoittajia oli yli 150.

Useiden äänestysten jäl-
keen koulujen rakennusjär-
jestys ei muuttunut. Lopuksi 
äänestettiin kansalaiskoulun 
paikasta. Äänin 14 - 9 sijoi-
tuspaikaksi tuli kirkonkylä.

Kaikki ”manneralueen” 
valtuutetut eivät äänestä-
neet Rasivaaran sijoituspai-
kan puolesta. Vaikka kaikki 
”manneralueen” valtuutetut 
olisivatkin äänestäneet Rasi-
vaaran puolesta, olisi sijoitus-
paikka ratkennut yhden ää-
nen enemmistöllä kirkonky-
län hyväksi.

Mainittakoon, että heras-
tuomarit Veikko Sallinen Sa-
lokylältä ja Erkki Kähkönen 
Sintsistä olivat kirkonkylän 
kannalla. Kähkönen oli kun-
nanhallituksen puheenjohta-
ja.

Ilkka Simanainen

Simanainen muistelee:

� ”Lääkäriä ei tule, ellei 
vastaanottotiloja ole”
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Seisovissa pyydyksissä, kuten 
verkoissa ja katiskoissa, tulee 
olla uusien määräysten mu-
kaan näkyvästi kalastajan ni-
mi ja yhteystiedot, jotka hel-
pottavat valvontaa ja nopeut-
tavat asioiden selvittämistä.

Alamittaiset ja rauhoite-
tut kalat tulee aina palauttaa 

veteen olivatpa ne eläviä tai 
kuolleita.

Lain määräyksissä kalas-
tuksenvalvojan oikeuksia ja 
velvollisuuksia selkeytetään.

Kolmen vuoden
valmistelutyö
Uutta kalastuslakia on valmis-
teltu laajapohjaisesti kolme 
vuotta. Valvontaa koskevien 
säännösten osalta uusi laki tu-
lee voimaan huhtikuun alusta.

Viimeisessä Erä-lehdessä 
osastopäällikkö Pentti Läh-
teenoja maa- ja metsätalous-
ministeriöstä kertoo, että laki-
esitys on tarkoitus saada edus-
kuntaan vaalikauden puolivä-
lin paikkeilla.

Lähteenojan mukaan har-

rastajakalastajan kannalta lain 
selvimmät muutokset koske-
vat lain yleistä selkeyttämis-
tä. Lakia selkeytetään, yksin-
kertaistetaan ja se kirjoitetaan 
nyky-yhteiskunnan oloihin. 
Kalastusoikeuksiin ei ole 
tulossa mitään dramaattisia 
muutoksia.

Yksi lupa
koko maahan
Lähteenoja sanoo uuden mak-
sujärjestelmän valmistelun 
olevan kesken, mutta virka-
miehet ovat ehdottaneet yh-
den kortin tai tilin mallia; ka-
lastuksenhoitomaksu ja lääni-
kohtainen viehekalastusmak-
su yhdistettäisiin.

Tämä kalalupa olisi voi-

massa koko maassa lohi- ja 
siikapitoisten vesistöjen vir-
tapaikkoja lukuun ottamatta. 
Vuosimaksun hinta olisi 35 
euroa.

Lähteenoja toteaa, että 
maksujärjestelmästä pitää 
saada sellainen, että kalasta-
jat kokevat saavansa vastinet-
ta maksulleen. Silloin pääs-
tään isompiin maksajamääriin 
kuin nykyisin. Kun saadaan 
maksun kattavuutta parem-
maksi, kertymä nousee, vaik-
ka yksikköhinta ei kovin iso 
olisikaan.

Kaikki tuntuvat hyväksy-
vän sen, että alle 18-vuotiaat 
saavat jatkossakin kalastaa il-
maiseksi. Sen sijaan 65 vuotta 
täyttäneiden maksun ratkaisee 
viime kädessä eduskunta.

Kalastuslain säännökset voimaan huhtikuun alussa
Alamittasäännös ei koske jatkossakaan näitä kalalajeja.

�Huhtikuun alussa voi-
maan tulevan kalastus-
lain valvontaa koskevien 
säännösten mukaan sei-
soviin pyydyksiin tulee 
yksikäsitteinen merkin-
tävelvollisuus.
� Samat säännökset vel-
voittavat kalastajan las-
kemaan alamittaisen ka-
lan takaisin veteen.

Seisoviin pyydyksiin
merkintävelvollisuus

Sanomalehti on Suomen 
arvostetuin media.

TNS Gallup/Medioiden mielikuvat 2008.
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