
Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry. Vuosikertomus 2007

Kevättalven yhdistys vietti hiljaiseloa. Kevään koitettua virisi toimintakin uudestaan. Hieno aloitus 
saatiin, kun yhdistys järjesti 18.5. tutustumisretken remontoitavana olevaan Linnunniemen 
huvilaan. 

Retken jälkeen kokoontui Kansalaistalolla yhdistyksen vuosikokous, jossa puheenjohtajuudesta 
luopuvan Teemu Tahvanaisen paikalle valittiin kaimansa, rakennuskonservoija Teemu Kuivalainen. 
Hallitukseen valittiin Kari Koskela, Auli Muhonen, Juhani Nuutinen, Marko Savolainen, Teemu 
Tahvanainen ja Kaisa Tonteri. Varajäseniksi valittiin Heikki Simola, Riitta Nuutinen ja Hanna 
Savisaari. Sihteeriksi lupautui Risto Ikonen. 

Kokous päätti tulevan vuoden toiminnasta. Savirakentamisen kurssia lukuun ottamatta suunnitelma 
toteutui jetsulleen. 

Ensimmäinen yleisötapahtuma oli määrä järjestää kesäkuussa. Tätä tarkoitusta varten joukko 
räppänäläisiä kokoontui 6.6. puheenjohtajan kotitalon takapihalle laittamaan toimintakuntoon 
kohtalaisen ruosteiseen kuntoon mennyttä betonikattotiilikonetta. Siitä tulikin Kukkolan tilalla 20.6. 
järjestetyn yleisötapahtuman vetonaula. Tilaisuuden järjestelyissä oli suureksi avuksi Oiva 
Voutilainen ja P-K:n Maatalousseura. 

Kukkolassa keitettiin myös puoli tynnyrillistä punamultaa. Tämä poiki hauskan lisätapahtuman, kun 
Räppänä kutsuttiin tekemään maaleja LastenPop -tapahtumaan. Niinpä 12. heinäkuuta Teemu 
Tahvanainen ja Risto Ikonen sekoittelivat Taidemuseon nurmikolla luonnonmukaisia sormivärejä 
vehnäpohjaiseen "punamultamaaliin". Lisää punamullan keitto-oppia saatiin 3.8. Keskijärven 
kylätalolla. Samalla sai tutustua kunnostettavana olevaan kylätaloon. 

Vuoden näyttävin tapahtuma oli jälleen kerran Wanhan Kaupungin Päivän yhteydessä järjestetty 
Rakennuspiha (18.8.). Totuttuun tapaan esittelypisteitä varten varattiin kaksi Torikadun puoleista 
pihaa korttelista 48. Rakennuspihalla esitteli Tahvanaisen Teemu vanhan ajan maaliaineita, 
Muttosen Ossi hirsirakennuksen kengittämistä, Hanna Savisaari ikkunoiden kunnostamista ja 
Teemu Kuivalainen saven käyttöä vanhassa ja modernissa rakentamisessa. Esillä oli myös Idän 
Kuitumestareiden pellavaeristeitä ja muita luonnonmukaisia eristemateriaaleja. Pihalla keitettiin 
punamultaa Juhani Nuutisen ohjeistamana. Kuultiinpa pihalla ryhmärunonlausuntaakin! 

Tapahtuman järjestelyihin osallistui monia muita räppänäläisiä, joille laitettakoon tässä yhteinen 
kiitos! Varsinainen yleisömagneetti näytti kuitenkin olevan entisen Osto- ja myyntiliikkeen pihassa 
puksuttava pärehöylä. Höylämestarina toimi Pertti Hyvärinen ja vastaanottajana Hannu Voutilainen. 

Jo vuosikokouksessa oli päätetty, että Räppänä järjestää retken Loviisassa pidettäville 
rakennusperinnepäiville. Niinpä 1.9. reissasi autollinen räppänäläisiä ällistelemään tutustuttavien 
kohteiden runsautta. Nähtävää ja koettavaa olisi ollut hyvinkin kahden päivän edestä. 

Tiedottamisen osalta yhdistyksen vuosi on ollut varsin vilkas. Tapahtumista saatiin mukavasti 
näkyvyyttä mediassa. Tärkeintä oli kuitenkin, että 18.10. saatiin räppänäläisen Raino Albertin tuella 
saatiin yhdistyksen nettisivut uudistettua ja koekäyttökuntoon. Tämän lisäksi jäsenille lähetettiin 
kaksi jäsentiedotetta, ensimmäinen alkukesästä ja toinen loka-marraskuussa. 

Vuoden tilinpäätös oli kolmisensataa euroa positiivinen. Pääosa kuluista oli matka-, materiaali- ja 
ilmoituskuluja. Tuloja saatiin punamullan myynnistä ja tietenkin jäsenmaksuista. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, nimittäin 6.5., 31.5., 9.8., 25.9. 


