SAIMAAN MARINA

Rääkkylän kunnan matkailun kehittämisohjelmaa laadittaessa syntyi työryhmässä idea
Paksuniemeen kehitettävästä veneilyyn keskittyvästä Saimaan pohjoista aluetta
palvelevasta monipuolisesta satamasta. Nimeksi tulisi ”Saimaan Marina”.
Selvisi, että ”Saimaan Marina” nimi on vapaa käytettäväksi Paksuniemen sataman nimenä.
Ryhdyttiin pikaisiin toimenpiteisiin nimen varaamiseksi niin, että perustetaan yhtiö. Jos
kunta olisi lähtenyt perustamaan ”Saimaan Marina” nimistä yhtiötä siihen oli mennyt
aikaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksineen ja valitusaikoineen. Asia olisi tullut
julkisuuteen. Siksipä päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että kunnanjohtaja perustaa
nimissään yhtiön ja vie sen kaupparekisteriin. Yhtiö sitten aikanaan siirtyy Rääkkylän
kunnan omistukseen.
Näin tehtiin. Käytännössä asian hoiti ”kaikessa hiljaisuudessa” Yrjö Lehvosen tilitoimisto.
Perustin yhtiön ”Saimaan Marina”, avoin yhtiö Ilkka Simanainen. Yhtiö merkittiin
kaupparekisteriin 25.10.1989. Kaupparekisteri tunnus oli 459.927.
Joskus 1990-luvun alussa huomasin jostain matkailuesitteestä tai matkailumainoksesta,
että Lappeenranta alkoi käyttää laivasatamastaan nimeä Saimaan Marina. Soitin jollekin
kaupungin virkamiehelle ja kerroin, että Saimaan Marina nimi kuuluu Rääkkylän
kirkonkylän satamalle. Lappeenranta lopetti Saimaan Marinan käytön satamansa nimenä.
Hallintojohtaja sai tehtäväkseen hoitaa yhtiön siirtämisen Rääkkylän kunnalle. Jostain
syystä asia jäi hoitamatta.
Paksuniemen satama-alue valmistui ja satama sai meijerin entisen pumppuaseman seinään
sinivalkoisen näyttävän nimikyltin. Nyt tuo kyltti näyttää olevan satamasta poistettu.
Sallittanee muistelu ”Saimaan Marinasta”. Yhtiö tuli vielä kerran eläkkeellä olevan
kunnanjohtajan eteen varsin ikävällä tavalla joskus 2000 luvun alussa.
Posti toi kotiin kirjeen, jossa kerrottiin minun laiminlyöneen jonkun laskun maksamisen.
Tämän vuoksi olen menettänyt luottokelpoisuuteni. Kirjeessä selostettiin, mitä tuo
luottokelpoisuuden menetys kohdallani käytännössä merkitsee, luottokorttejani ei uusita
jne.
Ihmettelin, mistä tämä luottokelpoisuuden menetys johtuu. Eihän minulla pitänyt olla
mitään laskua maksamatta. Raha-asiat piti olla kunnossa. Menin Osuuspankkiin, jossa
ryhdyttiin selvittämään asiaa. Selvisi, että Paksuniemen silloinen vuokralainen, olisi
jättänyt maksamatta jonkun ilmoituslaskun. Otin yhteyttä tuohon yrittäjään. Hän kertoi,
että kyseinen lasku oli ollut täysin aiheeton. Lehtiin ilmoituksia hankkiva ”kauppamies”
oli välittänyt johonkin lehteen aikaisempana vuonna julkaistun Saimaan Marinaa
markkinoivan ilmoituksen. jota uusi vuokralainen ei ollut hyväksynyt julkaistavaksi.
Kertoi asianmukaisesti ilmoittaneen, ettei hän ole tilannut ilmoitusta eikä siten tule laskua
maksamaan. Lasku oli kuitenkin annettu perittäväksi jollekin, muistaakseni
kauhajokelaiselle asianajotoimistolle. Kun kaupparekisterin mukaan ”Saimaan Marinan”
omistin edelleen minä, oli lasku protestoitu nimiini ja luottotietoni olivat menneet.
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Paksuniemen laivalaituri on eräitä viimeistelytöitä vaille valmis. Laituri otetaan
virallisesti käyttöön Reijo Ikosen Bruvik-laivan risteilyllä Rääkkylään 14.9.1984.
Risteilyllä on mukana mm. lehdistön ja kunnan edustajia sekä Joensuun opaskerhon
jäseniä ja matkatoimistoväkeä. Kunta tarjoaa risteilylle osallistuneille Turtialan
pihalla kenttäkeittiöstä soppaa. Kunnanjohtaja ja kunnanvaltuuston
varapuheenjohtaja Eino Pakarinen saapuvat Saimaan Marinan rantaan. Kuva:
Rääkkylä-seuran kuva-arkisto.

Siinäpä olikin tekemistä, jotta sain luottotietoni kuntoon. Otin yhteyttä tuohon
asianajotoimistoon, jossa ei aluksi uskottu kertomukseeni Saimaan Marinasta. Minulle
selitettiin, että laskusta on viime kädessä vastuussa yhtiön omistaja. Kehotin asianajajaa
ottamaan yhteyttä Rääkkylän kuntaan. En tiedä ottiko? Lopulta sain tiedon, jotta
luottokelpoisuuteni on palautettu.
Kerroin asiasta seuraajalleni kunnanjohtajalle ja pyysin, että kunta hankkisi lopultakin
”Saimaan Marinan” nimiinsä. Sain kunnantoimistosta kirjeen ja ohjeet, mitä minun on
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tehtävä. Olisin olettanut, että kunnassa olisi tehty siirtoa koskevat asiakirjat ja pyydetty
minua käymään allekirjoittamassa ne. Tiedot yhtiöstähän olivat kunnassa. En tehnyt
asialle mitään. Jäin odottamaan, että kuntaa kiinnostaisi Saimaan Marina nimen
säilyttäminen Rääkkylän sataman nimenä. Yhtiöni on poistettu kaupparekisteristä
13.12.2004.

Ilkka Simanainen
helmikuussa 2013
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