
Koti-KarjalaLauantai 10.8.2013 9

1960-luvun puolivälissä 
Rääkkylän kunnan toiminta 
oli hitaasti kiiruhtavaa. Teh-
tiin vain se, mikä oli pakollis-
ta, sekin alakanttiin. Sen hy-
vin ymmärsi, olivathan kun-
nan taloudelliset voimavarat 
erittäin vähäiset. Kunnan pal-
veluvarustus oli pahasti jäl-
keenjäänyt.

Tuli 1960-luvun kuntauu-
distus. Tehtiin kuntauudis-
tussuunnitelmat. Pahimman 
vaihtoehdon mukaan kuntam-
me piti jopa lakkauttaa, jakaa 
Kiteen, Pyhäselän ja Liperin 
kesken. Pakkoliitoksiin täh-
täävä kuntauudistus ei toteu-
tunut. Se haudattiin kaikessa 
hiljaisuudessa.

Pelko kunnan lakkauttami-
sesta herätti kunnan päättä-
jät. Ryhdyttiin rohkeisiin toi-
menpiteisiin kunnan kehittä-
miseksi kahdella linjalla, pa-
rantamaan ja monipuolista-
maan kunnan palveluvarus-
tusta ja kehittämään kunnan 
kovin yksipuolista elinkeino-
toimintaa.

Tuolloinhan maatalous, 
pääasiassa lypsykarjatalous, 
oli rääkkyläläisten pääasial-
lisin elinkeino. Peräti 80 % 
väestöstä sai toimeentulonsa 
maataloudesta.

Muutamia elinkeinoelä-
män kehittämishankkeita oli-
kin 1960-luvun puolivälin jäl-
keen saatu alkuun ja jokunen 
teollinen pienyritys oli aloit-
tanut toimintansa. Kuntaan 
valmistui v. 1967 ensimmäi-
nen kunnallinen teollisuus-
halli, ensimmäinen Pohjois-
Karjalassa.

Sipulin- ja marjanviljely 
oli saatu alulle. Rääkkylästä 
muodostuikin sitten johtava 
erikoiskasvien viljelypitäjä.

Tärkeä
kontakti
Asuntosäästäjiin
Matkailuelinkeinon kehittä-
mistoimet olivat alkutekijöis-
sään. Matkailulautakunta pe-
rustettiin v. 1965. Lautakun-
nan ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi valittiin Toimi Pa-
karinen, josta aikanaan tuli 
yksi keskeisimmistä kunnan 
päättäjistä. Ensimmäiseksi 
tehtäväkseen ja tavoitteek-
seen lautakunta näyttää aset-
taneen tiedon antamisen kun-
talaisille ja erityisesti kunnan 
päättäjille, että matkailulla on 
myös vesistörikkaassa Rääk-
kylässä mahdollisuuksia.

Matkailulautakunnan aloit-
teesta v. 1966 kunnanvaltuus-
to, hallitus ja matkailulauta-
kunta ovat tehneet tutustu-
mis- ja opintomatkan Kes-
ki-Suomen tunnettuihin mat-
kailupitäjiin Saarijärvelle ja 
Viitasaarelle. Pöytäkirjaansa 
lautakunta on merkinnyt, että 
tämä matka oli omiaan anta-
maan lautakunnalle uusia vi-

rikkeitä ja kunnan päättäjille 
konkreettista tietoa nykypäi-
vän matkailuteollisuudesta.

Tällaisessa kunnan kehit-
tämisvaiheessa rääkkyläläi-
set kohtasivat Asuntosäästäjät 
ry:n puheenjohtaja Martti Il-
veskorven.

Kunnan edustajat olivat 
v. 1967 alussa maatalousmi-
nisteriössä kotitalousneuvos 
Rainion luona ammattikurs-
si- ja mieskotiteollisuuskou-
lun asioissa. Rääkkylän ke-
hittämisasioista keskustelta-
essa Rainio kertoi tavanneen-
sa jossain tilaisuudessa pu-
heenjohtaja Ilveskorven, joka 
oli kertonut järjestön etsivän 
vesistöisestä Sisä-Suomesta 
kuntaa, jonka kanssa se voisi 
lähteä tekemään yhteistyötä 
lomatoiminnan järjestämisek-
si järjestönsä jäsenille.

Tuskin tuolloin tiesimme 
mitään Asuntosäästäjistä, 
Vuosaaren rakentajista. Rai-
niolta saimme Asuntosäästä-
jien yhteystiedot, ja jo samal-
la matkalla otimme yhteyden 
Ilveskorpeen. Hän kertoi tar-
kemmin ideastaan lomatoi-
minnan järjestämisestä kun-
nan kanssa.

Asuntosäästäjien esitys 
otettiin kunnassa heti käsi-
teltäväksi. Asuntosäästäjien 
haaste voitiin ottaa vastaan, 
kun meillä oli kirkonkyläs-
sä järven rannalla entisestä 
kunnanlääkärin virastotalosta 
kunnostettu ja muutettu am-
mattikurssien oppilasasun-
tola, joka oli kesäajat vapaa 
lomamajoitusta varten. Koi-

vuniemen lomakeskus toimii 
edelleen.

Asuntosäästäjien edustajat 
tulivat tutustumaan Rääkky-
lään. Neuvotteluissa sovittiin 
lomayhteistyön aloittamisesta 
jo kesällä 1967. Kunta palk-
kasi päätoimisen matkailu-
asiamiehen lomatoimintaa 
käynnistämään ja kehittä-
mään kunnan matkailuelin-
keinoa yleensäkin. Rääkkylän 
kunnan päätoiminen matkai-
luasiamies oli ensimmäinen 
Pohjois-Karjalassa.

Tästä alkoi Rääkkylän mat-
kailuelinkeinon kehittäminen. 
Ryhdyttiin välittämään rääk-
kyläläisten kesäasuntoja, au-
tiotaloja ja maalaistalojen lo-
mamajoitukseen sopivia ra-
kennuksia ja huoneita helsin-
kiläisille, pääasiassa Asunto-
säästäjien jäsenille. Koivun-
iemen majoitustiloja paran-
nettiin, rakennettiin parem-
mat keittiötilat ja alueelle jo 
muutamia lomamökkejäkin. 
Suuri tehtävä oli lomaviikon 
ohjelmapalvelujen suunnitte-
lu ja järjestäminen.

Satasen
lomaviikko
Koivuniemeen ryhdyttiin tuo-
maan linja-autolla lomalaisia 
kesäkuun puolivälissä. Rääk-
kylän lomaviikkoa markki-
noitiin ”Satasen lomaviikko 
Rääkkylässä”. Markkinoinnin 
Helsingissä hoiti Asuntosääs-
täjät. Ensimmäisenä kesänä 
kuljetukset hoiti helsinkiläi-
nen liikennöitsijä.

 Jotta kuljetusmaksut jäisi-
vät omaan maakuntaan, seu-
raavana vuonna kuljetukset 
hoiti maakunnan liikennöitsi-
jä. Jotta markat jäisivät Rääk-
kylään, alettiin heti, kun toi-
minta alkoi, etsiä rääkkylä-
läistä yrittäjää hakemaan lii-
kennelupa. Yrittäjä löytyi ja 
liikennelupakin saatiin. Rääk-
kylään syntyi Rääkkylän Mat-
kailu Veljekset Mikkonen lin-
ja-autoliikenne ja siitä aika-
naan Karelia-matkat ja mat-
katoimisto Keski-Karjalaan, 
Kiteelle.

Ohjelmapalveluina loma-
laisille ryhdyttiin järjestämään 
paikkakunnalla viikoittain lo-
mailtamat, tanssit Kivisalmen 
lavalla, savusaunamatka Vaa-
ranrinnan taloon Rasivaaras-
sa, rantakalailta Koivuniemen 
rannassa, matka Vuoniemelle, 
jossa kiivettiin Kirkkovuorel-
le. Vuoniemen tie oli vielä ra-
kentamatta. Kirkkovuoren la-
ella kansallispukuun pukeutu-
nut neitonen lausui Kirkko-
vuoren tarinan.

Lomaviikon ohjelmaan 
kuului laivamatkoja Joensuu-
hun  ja bussilla takaisin Rääk-
kylään tai päinvastoin. Lisäk-
si tehtiin päivämatka Heinä-
vedelle Valamon luostariin.  
Ehkä suosituin ja kiinnostavin 
oli matka Kitee-Tohmajärvi-
Värtsilä-Ilomantsi. Matkan 
erikoisuus ja kiinnostavuus 
helsinkiläisille oli Neuvosto-
liiton läheisyys, kun opas se-
losti, että tuolla pellon taka-
na oleva mäki valvontatornei-
neen on jo Neuvostoliittoa.

Rääkkylän
Loma Oy
Aluksi lomatoimintaa hoiti 
kunnan matkailulautakunta. 
Aikanaan perustettiin osake-
yhtiö, Rääkkylän Loma Oy, 
jolle toiminnat siirtyivät. Yh-
teistoiminta Asuntosäästäjien 
kanssa synnytti:

- Koivuniemen Lomakes-
kuksen

- Lomaravintola -nimi-
sen anniskeluravintolan, jo-
ka siirtyi aikanaan Rääkkylän 
Osuuskaupalle ja sai nimek-
seen Rustokorvan

- Linja-autoliikenteen
- Kesätapahtuma Heinähu-

van, josta sitten syntyi Kihaus 
kansanmusiikkifestivaali

- Rääkkylän Loma Oy:n
1960-70 lukujen vaihteessa 

Rääkkylän matkailutoiminta 
lienee ollut laajinta kunnal-
lista toimintaa maakunnas-
samme.

Lomatoiminta Asuntosääs-
täjien kanssa tuolloin oli var-
sin erikoista ja ratkaisevaa 
matkailun ja muunkin kun-
nan palveluvarustuksen ke-
hittymiselle.

Todettakoon, että Maakun-
taliiton matkailuvaltuuskunta 
valittiin v. 1963 ja sen alai-
suuteen palkattiin matkailu-
asiamies vuoden 1966 lopul-
la. Maakunnallinen matkailun 
opastuskeskus aloitti toimin-
tansa vuonna 1968. Karjalan 
Matkailu Oy, jonka tehtäväksi 
tuli kehittää maakunnan mat-
kailua ja toteuttaa matkailu-
kohteitten rakentamista pe-

rustettiin 1966. Tavoitteena 
oli erityisesti Kolin alueen ke-
hittäminen.

Karjalan Matkailu Oy:n 
osakemerkintä tapahtui v. 
1967. Kaikki kunnat tuli-
vat osakkaiksi. Loma-Kolin 
suunnittelu alkoi 1968. En-
simmäinen rakennusvaihe 
valmistui 1969.

Voidaankin todeta, että 
Rääkkylässä jo tehtiin, kun 
maakunnan matkailutoimin-
taa vasta organisoitiin ja ke-
hiteltiin.

Rääkkylän kunnan ja Asun-
tosäästäjien yhteistyö hiipui ja 
100 lomaviikon idean mukai-
nen lomatoiminta loppui ko-
konaan Ilveskorven poisme-
noon v. 1973. Lomamökkien 
vuokraustoimintaa Rääkky-
lässä on edelleen.

Asuntosäästäjät perustivat 
Nurmekseen Bomban alueelle 
lomaosakeyhtiö Loma Sirma-
kan. Suurempaa lomakeskus-
ta Rääkkylään ei yrityksistä 
huolimatta saatu syntymään 
aikana, jolloin vesistö-Suo-
meen syntyi suuria lomakyliä 
ja lomahotelleja.

Kirkkovuori-Vuoniemen 
alue meillä olisi ollut erin-
omainen sijoituspaikka suu-
remmallekin lomatoiminnal-
le, mutta sen käytöstä käytiin 
riitaa niin kauan, että aluees-
ta ehti tulla rantojensuojelu-
alue.

Ilkka Simanainen
elokuussa 2012

Simanainen muistelee

Aulis Pakarinen oli 1960-luvun lopussa ja 1970-luvulla keskeinen toimija Rääkkylän matkailua kehitettäessä. Aulis oli myös keskeinen vaikuttaja maakunnan mat-
kailua kehitettäessä, kuuluen pitkään PK:n matkailuvaltuuskuntaan varapuheenjohtajana. Kuva: Hannu Pakarinen, Karjalan messuilta.

� Yhteistyöstä helsin-
kiläisen Asuntosäästä-
jät ry:n kanssa se alkoi. 
1960-luvun loppuvuosina 
Rääkkylä oli edelläkävijä 
matkailun kehittämisessä 
ja matkailutoiminnassa 
Pohjois-Karjalassa.

Matkailuelinkeinon 
kehittämistoimenpiteet Rääkkylässä


