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Suvipitäjän tuli olla maaseu-
tupitäjä, omaleimainen, ihmi-
systävällinen, ihmisten raken-
tama, rikas kulttuuriperinnäl-
tään. Sekin katsottiin eduksi, 
että päättäjät olivat tehneet 
rohkeita päätöksiä pitäjän 
parhaaksi. Valitsijoina toimi-
vat MTV:n perheohjelmien 
toimitus, jota johti toimittaja 
Kyllikki Stenroos, myöhem-
min Virolainen, valtioneuvos 
Jussi Virolaisen vaimo, lää-
nin maaherra ja maakuntalii-
ton edustaja, jona toimi maa-
kuntaneuvos Osmo Kuiva-
lainen.

Pohjois-Karjalan Suvipitä-
jäksi valittiin Rääkkylä. Jo-
kaisesta pitäjästä tehtiin tele-
visio-ohjelma kesällä 1980, 
joka myös samana kesänä sar-
jana esitettiin. Suvipitäjä-oh-
jelma Rääkkylästä esitettiin 
sarjan viimeisenä 12.8.1980.

Mikä ratkaisi, että Rääkky-
lästä tehtiin tuolloin Pohjois-
Karjalan Suvipitäjä? Ilmei-
sesti kirjallista päätöstä ”ar-
vonimen” myöntämisestä ei 
tehty. Siksipä nyt yli 30 vuo-

den kuluttua on tukeudutta-
va maakunnan lehdistä saata-
vaan tietoon. Lehdet kertoivat 
maakuntaneuvos Kuivalaisen, 
jonka sanan oletetaan valin-
nassa painaneen paljon, sa-
noneen, ettei Rääkkylää valit-
tu Suvipitäjäksi vanhan kult-
tuurinsa eikä perinteensä pe-
rusteella. Maakunnassa olisi 
ollut kulttuuriltaan ja kehi-
tykseltään parempia pitäjiä. 
Rääkkylä sai Suvipitäjän ar-
von tehokkaasta, omaperäi-
sestä ja tuloksia tuottaneesta 
toiminnasta kunnan palvelu-
jen ja elinkeinoelämän kehit-

tämiseksi. Tästä syystä Rääk-
kylä on ansainnut Suvipitä-
jän aseman, joka tuo kunnan 
yleiseen tietoisuuteen ja sitä 
Rääkkylä tulevissa pyrkimyk-
sissään tarvitsee.

Muut suomalaiset Suvipitä-
jät olivat Kalanti, Padasjoki, 
Rautjärvi, Kivijärvi, Liminka, 
Sodankylä ja Puumala.

Tutustuakseen Rääkky-
lään ja kertoakseen Suvipitä-
jä-ohjelmasta ja, mitä tuleva-
na kesänä Rääkkylässä tapah-
tuu, järjesti MTV Rääkkylän 
paukkupakkasissa 25.1.1980 
Rasivaaran Nuorisoseuran 

avustuksella Suvipitäjä-ilta-
mat Rasihovissa. Iltamissa 
MTV:stä olivat perheohjel-
mien osastopäällikkö Kyllik-
ki Stenros, toimittaja Pirkko 
Jäppinen, nykyinen Kosken-
kylä, kirjailija ja maailman 
matkaaja, ohjaaja Ritva Hau-
tala ja kuvaaja Marja Hovi.

Rasivaaran esiintymisryh-
mät Tsupukat, tanhuryhmä 
Rikurilla, Rasikasvot ja Ka-
ri ja Kaisa esiintyivät. Ra-
sivaaran Nuorisoseuran näy-
telmäryhmä esitti huvinäytel-
män ”Minäkö Vanhapoika” 
Iltamat juonsi Pirkko Jäppi-
nen. Kyllikki Stenros puhui ja 
kunnanjohtajalle Suvipitäjä-
kunniakirjan kunnanviraston 
seinälle asetettavaksi. Missä-
hän kunniakirja lienee?

Suvipitäjä-ohjelmaa ku-
vattiin Rääkkylässä kesällä 
kolme päivää. Studio-osuus 
tehtiin keväällä Helsingissä 
MTV:ssä. Suvipitäjä-ohjel-
missa esiintyivät Rasivaaran 
iltamissa esiintyneet Rasikas-
vot, Rikurilla ja Tsupukat, jo-
hon kuuluivat Kaasisen si-
sarukset Sari ja Mari, joka 
tuolloin oli 8-vuotias. Molem-
mista tyttäristä tuli taiteilijoi-
ta. Sarista tuli Värttinän ja Ki-
hauksen perustaja ja Maris-
ta maailmantähti ja nykyisen 
Värttinän johtaja. TV-ohjel-
mien tekoa Rääkkylän puoles-
ta ohjaili nykyinen koti-karja-
lainen Jouko Kaasinen, joka 
tuolloin toimi kunnan matkai-
lusihteerinä.

Suvipitäjä-ohjelmasar-
jaan kuuluva Kyläjuhla-osa 
oli yhteishanke Ranskalai-
sen televisioyhtiön kanssa. 
Etelä-Ranskasta oli valittu 
Versols’in kunta ”kummikun-
naksi” Rääkkylälle, joista teh-
tiin kyläjuhla-ohjelma, joka 
esitettiin molemmissa maissa. 
MTV:ssä l982.

Kyläjuhla-ohjelmaa ku-
vattiin MTV:n ja ranska-
laisen TV-yhtiön toimesta 
Rääkkylän kesäisen kyläjuh-
lan Heinähuvan aikana 10.- 
12.7.1981. Ohjelman teko oli 
osana Heinähupaa. MTV oli 
kutsunut Ranskasta chanson-
laulaja Georges Chelon. Hän 
esiintyi Heinähupatansseis-
sa Kivisalmessa. Rääkkylästä 
olisi pitänyt mennä Versols’in 
kyläjuhlille esiintymisryhmä, 
mutta kun sellaista riittävän 
tasokasta ei löytynyt, mat-
kusti vastavierailulle Etelä-
Ranskaan Ami Aspelund. 
Hän esiintyi 24.- 25.6.1981 
Versol’in kyläjuhlilla. Meillä 
ei tuolloin ollut vielä Värtti-
nää lähettää Ranskaan.

Rääkkylän kunnan edus-
tajat ja Suvipitäjä-ohjelmien 
tekoon osallistuneet kutsut-
tiin vierailulle MTV:n. Matka 
Helsinkiin tehtiin Rääkkylä 
Seuran ja Helsingin Seudun 
Rääkkyläläisten kotiseutuyh-
distyksen perinteisen syys-
juhlan ”Mikkelkual´-matkan 
yhteydessä 3.10.1981. Pai-
kallislehti kertoo, että meil-
le rääkkyläläisille on esitel-
ty MTV:n studioita ja talon 
toimintaa. Kunnanjohtaja on 
kiittänyt TV-yhtiötä yhteis-
työstä ja kunnan positiivisesta 
esille tuomisesta ja luovutta-
nut MTV:lle kunnan vaaku-
naviirin. Me vieraat saimme  
muistolahjaksi puusta sorva-
tun MTV-pöllön, joka silloin 
iltaisin lensi TV-ruutuumme.

Suvipitäjä arvoa alettiin 
hyödyntää kuntaa markki-
noitaessa ja kunnan imagoa 

luodessamme vesistörikkaa-
na luonnonkauniina saaristo-
kuntana. Olimmehan samaan 
aikaan tulleet valituksi myös 
yhdeksi Sisä-Suomen saaris-
tokunnaksi. Teetätettiin Su-
vipitäjätunnus. Kunnan kir-
jekuoret ja lomakkeet varus-
tettiin Suvipitäjätunnuksella. 
Painettiin tarroja. Oli Suvipi-
täjä paitoja ja hattuja. Rääk-
kylää alettiin markkinoida ku-
ten yritykset markkinoivat it-
seään ja tuotteitaan.

On kulunut jo yli 30 vuotta 
kun nuo TV-ohjelmat esitet-
tiin. Rääkkylä ohjelma kes-
tää puolituntia ja Rääkkylä-
Versols tunnin. Minäpä esi-
tän, että jonkun kulttuuriti-
laisuuden ohjelmaan otetaan 
näiden TV-ohjelmien esitys 
tai järjestetäänkö ihan erilli-
nen tilaisuus. Onko se kunta, 
Rääkkylä-seura vai nykyinen 
Kihaus-organisaatio, joka ot-
taa haasteen vastaan. Esitys-
oikeudet MTV:ltä varmaan 
saadaan. Näkisivätpähän ai-
nakin sen aikaiset pitäjäak-
tiivit itsensä 30 vuotta. nuo-
rempana.

Ilkka Simanainen
Joulukuu 2012

Simanainen muistelee

Rääkkylän kunta painatti Suvi-
pitäjä -tarroja, jotka olivat osa 
silloista kuntamarkkinointia.

�Mainostelevisio etsi yh-
dessä läänien hallinnon ja 
maakuntaliittojen kans-
sa maakunnittain kun-
taa, joka luo kuvan suo-
malaisesta kesästä. Et-
sittiin ”SUVIPITÄJIÄ” 
MTV:n samannimiseen 
kesäiseen televisio-ohjel-
masarjaan.

Rääkkylä Pohjois-
Karjalan Suvipitäjäksi

Rääkkyläläiset kävivät vastavierailulla MTV:ssä Suvipitäjä -oh-
jelman tekemisen jälkeen. Muistoksi vierailusta he saivat MTV:n 
tunnuksen pöllön, joka silloin iltaisin lennähti kuvaruutuihin. 
Kuva: Milja Makkonen.

Huuliharppu on ollut Suo-
messa ja Ruotsissa peliman-
nien ahkerassa käytössä toista 
sataa vuotta. Etelä-Ruotsista 
Skånesta kotoisin oleva Fi-
lip Jers ja suomalainen Jou-
ko Kyhälä ammentavat täs-
tä perinteestä. Heidän huuli-
harppunsa soivat rytmikkäi-
tä polskia, rivakoita polkkia, 
valsseja, sottiiseja, menuette-
ja ja masurkkoja.

Filip Jersin ensimmäinen 
kosketus huuliharppuun oli, 
kun hän kuuli pikkupoikana 
isänsä soittavan huuliharppua 
ukkosmyrskyä odotellessaan 
kuistilla. 20 vuotta myöhem-
min Filip valmistui jazz-mais-
teriksi Tukholman kuninkaal-
lisesta musiikkikorkeakoulus-
ta pääaineenaan huuliharppu 
ensimmäisenä alansa akatee-
misest koulutettuna muusik-
kona Ruotsissa.

Nykyisin Jers kuuluu ko-
timaansa kysytyimpiin jazz-
solisteihin. Hän esiintyy usei-
den yhtyeiden kanssa ja vie-
railee bigbändien solistina. 
Kansanmusiikkia hän soittaa 
Stocholm Lisboa project -yh-
tyeessä.

Jouko Kyhälä tarttui huuli-
harppuun teini-ikäisenä rok-
karina. Hammond-urut vaih-
tuivat huuliharppuun ja Ky-
hälä päätyikin opiskelemaan 
kansanmusiikkia Sibelius-
Akatemian kansanmusiikin 
osastolle. Suomen ensimmäi-
seksi huuliharppumaisteriksi 
hän valmistui vuonna 1999. 
Kahdeksan vuotta myöhem-
min hänestä tuli Suomen tai 
mahdollisesti koko Euroo-
pan ensimmäinen huuliharp-
putohtori.

Kyhälän tunnetuin yhtye 
on Kihauksessakin esiintynyt 
huuliharppukvartetti Sväng, 
joka on konsertoi 24 maassa 
satoja kertoja. Kyhälä esiin-
tyy myös solisteina ja toimii 
useissa eri yhtyeissä.

Jersin ja Kyhälän Kiteel-
le Ravintola Reinoon tuottaa 
Rääkkylä Folk. Klubi-ilta on 
osa Suomen kansanmusiik-
kiliiton kevätkiertuetta. Kon-
sertti on ikärajaton ja siihen 
on vapaa pääsy.

�Huuliharppu on maail-
man yleisin soitin. Kaikki 
sen tuntevat, mutta har-
vat tietävät, mitä kaikkea 
sillä voi soittaa. Vielä har-
vemmat osaavat soittaa 
sitä erittäin hyvin.
� Kiteellä kuullaan 24. 
tammikuuta huuliharp-
putaitureita Filip Jersiä 
ja Jouko Kyhälää.

Rivakoita polkkia
kahdella 
huuliharpulla

Asumispalvelua tarjoava Toh-
majärven Vanhustentaloyh-
distys ry havaitsi jokin aika 
sitten pulman: tarvetta oli-
si pyörätuoleille, joilla saisi 
Erkkilän, Kotipihan ja Mar-
jattakodin liikuntarajoitteisia 
asukkaita kuljetettua sekä si-
sällä että ulkona.

Yhdistys otti yhteyttä pai-
kalliseen Lions Clubiin ja tie-
dusteli heiltä avustusmahdol-
lisuutta.

– Vuosittain olemme avus-
taneet oman toimintamme 
kautta eri järjestöjä Tohma-
järvellä, kertoi Lions Club 
Tohmajärven presidentti Jus-
si Tikka.

– Teemme vuoden varrella 
kaikenlaista, mistä saamme 
rahaa. Nämä rahat käytämme 

oman alueemme hyväksi, jo-
ten nyt ostimme kaksi uutta 
pyörätuolia.

Pyörätuolit ovat Erkkilän, 
Kotipihan ja Marjattakodin 
kaikkien asukkaiden käytös-
sä, esimerkiksi jos omaiset tai 
henkilökunta haluavat viedä 
asukkaita ulkoilemaan tai sau-
nomaan.

– Näille on varmasti käyt-
töä, kiittivät arvokkaasta 
lahjoituksesta Attendo Oy:n 
edustaja Annamari Taski-
nen sekä Tohmajärven pal-
veluasumisen esimies Maija-
Riitta Kivilinna.

Tuija Marienberg

Lions Club Tohmajärvi avustaa paikallisia kohteita

Lions Club Tohmajärven edus-
tajat Erkki Gröhn ja Jussi Tik-
ka toimittivat Tohmajärven 
Vanhustentaloyhdistys ry:lle 
kaksi pyörätuolia, joiden kyy-
dissä koeajolla Arvi Sistonen 
ja Salme Piipponen. Kuvassa 
vasemmalla Attendo Oy:stä 
Annamari Taskinen sekä Toh-
majärven palveluasumisen esi-
mies Maija-Riitta Kivilinna ja 
oikealla kunnaninsinööri Sep-
po Siponen.

� Torstaina Erkkilässä 
hymy oli herkässä. Sa-
maan aikaan kun Seija 
Könösen pitämästä viri-
kekerhosta raikui laulu, 
Lions Club Tohmajärven 
edustajat luovuttivat Toh-
majärven Vanhustentalo-
yhdistys ry:lle kaksi pyö-
rätuolia.

Tohmajärven Vanhustentalo- 
yhdistykselle kaksi pyörätuolia


