
Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry

Toimintakertomus: Räppänä vuonna 2013

Vuonna 2013 yhdistyksen toiminta oli edellisvuoteen verrattuna virkeämpää.

11.1.2013

Yhdistyksen hallituksen jäsen Risto Ikonen otti osaa Teatteriravintolassa järjestettyyn 

tapaamiseen, jossa elokuvaohjaaja Markku Pölönen koetti hahmotella tapoja, joilla vanhan 

Jokelan henki voitaisiin säilyttää, vaikka itse rakennus purettaisiin. Hallituksen edustaja totesi, 

ettei Räppänän tarkoitus ole säilyttää henkeä vaan kaupungin keskustassa sijaitseva 

arvorakennus.

25.1.2013

Järjestettin yliopiston Agora-rakennuksen salissa AG 100 (Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö 

-sali) rakennusperinnön vaalmista koskeva yleisötilaisuus. Puhujana oli arkkitehti Panu Kaila, 

joka esitelmöi aiheesta Rakennusperinne ja suojeleva korjaus. Tapahtuma järjestettiin 

yhteistyössä kulttuurintutkimuksen oppiaineen kanssa. Kuulijoita tilaisuuteen saapui salin 

täydeltä eli noin 80 henkeä. Räppänän osalta tapahtuma oli osa Joensuun kaupunkikeskustan 

osayleiskaavaa koskevaa kampanjaa, johon liittyen yhdistys on esittänyt Torikadun ja 

Niskakadun kulmauksessa sijaitsevan rakennuksen (Kino Karjala – Vanha Jokela) säilyttämistä.

25.2.2013

Vuosikokousta valmisteleva yhdistyksen hallituksen kokous.

4.3.2013

Räppänän vuosikokous pidettiin kaupunginkirjaston Muikku-salissa.

Puheenjohtajaksi valittiin Marko Savolainen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Risto Ikonen, 

Kari Koskela, Teemu Kuivalainen, Ossi Muttonen, Eveliina Salo ja Teemu Tahvanainen. 

Varajäseniksi valittiin Jarkko Saksa, Juhani Nuutinen ja Marja Nenonen. Toiminnantarkastajina 

jatkavat Raino Albert ja Oiva Voutilainen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kaisa Tonteri ja 

Katri Heikkilä.

Tapahtuman aluksi arkkitehti Osmo Karttunen esitteli rantakorttelin ja Jokelan tontin 

täydennysrakentamisehdotuksia.

Räppänän Facebook-sivut avattiin maaliskuussa 2013.



5.4. 2013  Yhdistyksen hallituksen kokous. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jarkko Saksa. 

Sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Marja Nenonen.

27.4.2013  Työnäytös, Ketunpesäntie 44: savirappaus. Tapahtumassa Teemu Kuivalainen esitteli

savirappauskoneen toimintaa. Yleisöllä oli mahdollisuus seurata hirsiseinän pinnoittamista 

paloturvalliseksi. Koealan laajuus oli noin 8 neliömetriä. Tartuntapintana käytettiin ristiin lyödyn

listoituksen lisäksi rappausverkkoa. Tilaisuuteen oli yleisöllä vapaa pääsy. Paikan päällä kävi 

toistakymmentä katsojaa ja kyselijää.

28.6.2013  Yhdistys jätti vastineen koskien lausuntoja, jotka oli toimitettu ELY-keskukseen 

Räppänän tekemään rakennussuojeluesitykseen liittyen. Vastineen allekirjoitti hallituksen 

puheenjohtaja Marko Savolainen.

5.7.2013  päivätyllä päätöksellään Pohjois-Karjalan ELY-keskus hylkäsi Räppänän jättämän 

suojeluesityksen.

12.-13.7.2013  Puhoksen perinnepäivät. Teemu Kuivalainen piti Räppänän kojua.

2.8.2013  Räppänä valitti ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön. Valituksen 

allekirjoitti yhdistyksen puheenjohtaja Marko Savolainen.

10.8.2013  Vanhan kaupungin päivä. Räppänä toteutti rakennuspihan, jossa esiteltiin perinteisiä

rakennusmenetelmiä ja keitettiin punamultaa. Pisteellä esiteltiin myös vanhan ikkunan 

kunnostusta ja huonekalun entisöintiä.

Vuoden tilinpäätös oli reilut 600 euroa negatiivinen.

Joensuussa 5.5.2014

Marja Savolainen

Räppänän puheenjohtaja


