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Keski-Karjalan Vanhustenta-
loyhdistyksen perustamisesta 
ja toiminnasta kertovassa tari-
nassani jo kerroin, että Rääk-
kylän ensimmäinen kahdek-
san huoneistoa käsittävä van-
hustentalo, Ilvestupa, raken-
nettiin kesällä 1969 kahdessa 
kuukaudessa ja viidessä päi-
vässä pääasiassa talkootyönä 
ja lahjoituksin saaduista ra-
kennustarvikkeista.

Ilvestuvan rakentamista on 
syytä muistella tarkemmin, 
olihan se tapaus, joka sai 
valtakunnallistakin huomio-
ta osakseen. Se osoitti, että 
maaseudulta löytyy tarvitta-
essa auttamishalua ja yhteis-
henkeä.

Ilvestuvan rakentaminen 
oli rääkkyläläisen yhteistyön 
ja hengen suuri näyte. Se oli 
myös osoitus siitä, että van-
husten asuntokysymys oli 
paikkakunnalla vaikea sosi-
aalinen ongelma. Yhdistyksen 
työn tuloksena 14 vanhusta 
sai elokuussa 1969 kunnolli-
sen asunnon viimeisiksi elon-
sa vuosiksi.

Mukana hankkeessa oli 
Asuntosäästäjät ry Helsingis-
tä. Rääkkylä nimittäin tuol-
loin oli yhteistyössä lomama-
joituksen järjestämisessä ky-
seisen järjestön jäsenille. Tätä 
toimintaa, Rääkkylän matkai-
lun erikoista aloitusta, tulen 
muistelemaan erillisessä ta-
rinassani.

Aktiiviset rääkkyläläiset 
perustivat 1968 vanhustenta-
loyhdistyksen toisena kunta-
na Pohjois-Karjalassa (ensim-
mäisenä Tuupovaara). Kitee 
tuli mukaan jo samana vuon-
na ja yhdistyksen nimi muut-
tui Keski-Karjalan vanhusten-
taloyhdistykseksi.

Heti perustamisen jälkeen 
yhdistys suunnitteli Rääkky-
lään 30 huoneistoa käsittä-
vän vanhusten palvelutalon 
ja haki sen rakentamisen ra-
hoittamiseksi lainaa Asunto-
hallitukselta ja avustusta Ra-
ha-automaattiyhdistykseltä. 
Molemmat hakemukset tuli-
vat hylätyiksi.

Koko pitäjän
yhteinen hanke
Asuntosäästäjät ry oli helsin-
kiläinen rakennuttajayhteisö, 
Vuosaaren rakennuttaja, joka 
rakennutti jopa seitsemänker-
roksisia kerrostaloja niin, että 
asunto-osakkeen talosta osta-
neet perheet osallistuivat ra-
kennustyöhön. Näin asunnot 
saatiin lähes puolta halvem-
malla kuin perinteistä raken-

nustapaa noudattaen.
Asuntosäästäjien puheen-

johtaja Martti Ilveskorpi 
esitti minulle, vanhustenta-
loyhdistyksen puheenjohta-
jalle, että tehdään Rääkkylän 
ensimmäinen vanhusten rivi-
talo talkootyönä ja lahjoituk-
sina saatavista rakennustar-
vikkeista.

Aluksi hanke näytti uhka-
rohkealta, mutta hyvällä yh-
teistyöllä ja organisoinnilla 
rakennus nousi pystyyn en-
nätysajassa.

Kun vanhustentaloyhdis-
tys lähti toteuttamaan raken-
nushanketta, jonka lasken-
nallinen kustannusarvio oli 
180 000 markkaa, oli yhdis-
tyksellä jäsenmaksuista ker-
tyneitä varjoa 297,45 mark-
kaa. Rakennustyön valmis-
tuttua yhdistyksellä oli raken-
nustyöhön otettua velkaa noin 
50 000 markkaa.

Vanhustentalon rakennus-
työhön otti osaa käytännöl-
lisesti katsoen koko pitäjä. 
Rääkkylä jaettiin 34 talkoo-
alueeseen ja jokaiseen aluee-
seen nimettiin talkoopäällik-
kö sekä määrättiin alueelle 
talkoopäivät, joita kertyi jo-
kaiselle kaksi.

Kunnan rakennusmesta-
ri luonnollisesti osallistui 
työnjohtotehtäviin ja talkoit-
ten järjestelyyn.

Helsingistä
työvoimaa
ja lahjoituksia
Helsingistä saimme alan am-

mattityövoimaa: muurareita, 
maalareita, putkimiehiä, säh-
kömiehiä, betoni- ja laatta-
miehiä sekä aputyövoimaa-
kin.

He tulivat, jopa perheineen, 
lomalle Rääkkylään ja osallis-
tuivat kuten yhdistyksen tek-
ninen henkilökunta talkoo-
työhön lomansa aikana. Työ-
tunteja kertyi tuhansia.

Talkootyöllä oli ratkaiseva 
merkitys rakennuksen kustan-
nuksissa ja nopeassa valmis-
tumisessa. Asuntosäästäjien 
työnjohdolla oli suuri asian-
tuntemus talkootyövoiman 
työnjohdossa, hehän olivat 

Helsingissä vuosia johtaneet 
ns. hartiapankkitalojen raken-
nustöitä.

Rakennustyön toteuttamis-
ta varten vanhustentaloyhdis-
tys sai rakennustarvikelahjoi-
tuksia tai tarvikkeita erittäin 
halpaan hintaan yli 50 raken-
nustarvikkeitten valmistajal-
ta, tukkuvähittäiskauppaliik-
keeltä ja yksityisiltä henki-
löiltä Helsingistä, Joensuusta, 
Kiteeltä ja Rääkkylästä.

Pääosa lahjoitustarvikkeis-
ta saatiin kuitenkin Helsin-
gistä Asuntosäästäjien toimi-
henkilöiden hankinnan perus-
teella.

Stiinan tulo
iso merkkitapaus
Suurimman osan Helsingistä 
lahjoituksina saaduista raken-
nustarvikkeista Rääkkylään 
toi Vuosaaren seurakunnan 
Stiina purjelaiva.

Laivan tulo Rääkkylään oli 
sekin merkkitapaus, sillä oli-
han se ensimmäinen alus, jo-
ka uutta Saimaan kanavareit-
tiä purjehti näin kauas Sai-
maan vesistöä. Uusi kanava-
han oli otettu käyttöön 1968 
syksyllä.

Korkean mastonsa vuoksi 
Stiina ei päässyt Rääkkylän 

satamaan, vaan jäi Kivisal-
men lossiväylään, jossa oli al-
hainen sähkölinja.

Oli kiireesti saatava Kivi-
salmeen kuljetuskalustoa ja 
työvoimaa laivanlastin pur-
kamiseksi. Oli kesäkuun en-
simmäisen päivän kaunis ilta. 
Siitä päivästä kahden kuukau-
den ja viiden päivän päästä Il-
vestupa oli valmis vihittäväk-
si käyttöönsä.

Julkisuutta tuli
roppakaupalla
Kunta, vanhustentaloyhdis-
tys ja erityisesti Asuntosäästä-
jä/Martti Ilveskorpi halusivat 
saada Rääkkylän talkootalon 
rakentamisesta ja rääkkylä-
läisestä talkoohengestä posi-
tiivista julkisuutta.

Siksipä jo rakennuksen 
harjannostajaisiin haluttiin 
kutsua rakennustarvikkeita 
lahjoittaneiden sekä raken-
nuksen suunnitteluun ja ra-
kennustyöhön osallistuneit-
ten lisäksi joukko vaikuttajia/
päättäjiä, kuten läänin maa-
herra, sosiaalihuollon piiri-
tarkastaja, läänin kansanedus-
tajat ja naapurikuntien päät-
täjät jne.

Kun oli kesäaika, oli har-
jannostajaispäivä sovittava 
esimerkiksi maaherra Timo-
sen kanssa jo heti rakennus-
työn alkaessa. Se oli elokuun 
5. päivä.

Kun rakennustyö edistyi 
Asuntosäästäjien ”talkootyön 
ammattilaisten” sitä johtaessa 
erittäin nopeasti, Ilveskorpi 
esitti minulle, että pidetään-
päs talon vihkiäiset sovittu-
na harjannostajaispäivänä. Ja 
näin tapahtui.

Ilvestuvan rakentaminen ja 
vihkiäisjuhla sai valtakunnal-
listakin julkisuutta lehdistös-
sä, radiossa ja TV:ssä, joka 
vieraili ensimmäistä kertaa 
Rääkkylässä.

Talon vihki käyttöön Kan-
salaiskoulun juhlasalissa pi-
detyssä juhlatilaisuudessa 
Rääkkylän kirkkoherra Mat-
ti Hakulinen. Hän oli Keski-
Karjalan Vanhustentaloyhdis-
tyksen varapuheenjohtaja.

Rääkkylän ensimmäinen 
vanhustentalo sai nimekseen 
Ilvestupa. Myös kirkkoher-
ramme suoritti osuutensa van-
hustentalon talkootyömaalla.

Kesä 1969 on jäänyt läh-
temättömästi mieleeni erityi-
sesti Ilvestuvan rakennustyön 
johdosta.

Vanhustentaloyhdistyk-
sen puheenjohtajana ja kun-
nanjohtajana vastuullani oli 
rääkkyläläisen talkootyövoi-
man organisoiminen ja Hel-
singistä saapuneen työnjoh-
don ja ammattityövoiman 
ruokailun ja majoituksen se-
kä vapaa-ajanvietonkin jär-
jestelyistä vastaaminen.

Ilkka Simanainen

Simanainen muistelee

Suurimman osan Helsingistä lahjoituksina saaduista rakennustarvikkeista Rääkkylään toi Vuosaaren seurakunnan Stiina purje-
laiva. Laivan tulo Rääkkylään oli sekin merkkitapaus, sillä olihan se ensimmäinen alus, joka uutta Saimaan kanavareittiä purjehti 
näin kauas Saimaan vesistöä. Kuva: Väinö Vaskonen.

�Rääkkylän ensimmäi-
nen vanhustentalo Ilves-
tupa rakennettiin kah-
dessa kuukaudessa ke-
sällä 1969. Ilvestupa ra-
kennettiin pääasiassa tal-
kootyönä ja lahjoituksi-
na saaduista rakennus-
tarvikkeista.

Ilvestupa – yhteistyön
ja -hengen suuri näyte

Ilvestuvan rakentaminen oli rääkkyläläisen yhteistyön ja hengen suuri näyte.

Arvonlisäverovelvollisen 
metsänomistajan on annetta-
va kausiveroilmoitus, vaik-
ka hän ei olisi viime vuonna 
myynyt lainkaan puuta.

Useimmiten arvonlisäve-
rovelvolliset metsätalouden 
harjoittajat kuuluvat vuosi-
menettelyyn ja antavat kau-
siveroilmoituksen viimeistään 
torstaina 28.2.2013.

Kausiveroilmoituslomak-
keella ilmoitetaan metsätalo-
uden myyntien arvonlisävero 
ja metsätalouden ostoihin si-
sältyvät vähennettävät arvon-
lisäverot.

Jos myyntien arvonlisäve-
ro on ostojen arvonlisäveroa 
suurempi, erotus täytyy mak-
saa viimeistään 28.2.2013.  
Verotilille kuuluvia veroja 

maksettaessa on aina käytet-
tävä verotilin viitenumeroa.

Jos ostojen arvonlisäve-
ro on myynnin arvonlisäve-
roa suurempi, erotuksesta 
syntyy palautettavaa veroa. 
Kausiveroilmoituksella hae-
taan myös arvonlisäverojen 
palautuksia.

Jos metsätalouden harjoit-
tajalla ei ole ollut lainkaan ar-
vonlisäverollista puunmyyn-
tiä viime vuonna, mutta met-
sätalouteen kohdistuu meno-
ja, tällöinkin syntyy palautet-
tavaa arvonlisäveroa.

Pienin palautettava määrä 
on kuitenkin 20 euroa. Tätä 

pienemmät summat käyte-
tään tulevien arvonlisävero-
jen maksuun.

Kalenterivuodelta annetta-
va kausiveroilmoitus voidaan 
postittaa samassa kirjekuores-
sa metsätalouden veroilmoi-
tuksen kanssa.

Jos kausiveroilmoitus lähe-
tetään postitse riittää, että il-
moitus on lähetetty helmikuun 
loppuun mennessä. Kausive-
roilmoituksen voi antaa myös 
sähköisesti esimerkiksi Vero-
tili-palvelun kautta.

Veronmaksajat

Verovinkki:
Metsänomistaja - muista
hakea arvonlisäverot takaisin


