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� Rääkkylän pitkäai-
kaisin kunnanjohtaja 
Ilkka Simanainen on 
ollut eläkkeelle jääty-
ään 14 vuotta hiljaa. 
Nyt hän avaa sanai-
sen arkkunsa ja ker-
too Rääkkylän kun-
nan menneisyydestä ja 
Keski-Karjalan kunti-
en yhteistyön kehitty-
misestä 1960-luvulta 
lähtien nykypäivään.
� Julkaisemme hänen 
kirjoituksiaan lehdes-
sämme.

Ilkka
Simanainen
muistelee

Tulin Rääkkylään vuonna 
1963. Keväällä siitä tulee ku-
luneeksi 47 vuotta. Heti tul-
tuani sain selvät ohjeet, mi-
ten minun on suhtauduttava 
naapuriin Kiteeseen. ”Parasta 
kun ei ole missään tekemisis-
sä”, sanoi keskeinen kunnan 
luottamushenkilö. Tämä asen-
ne ilmeisesti johtui siitä, että 
Heinonniemen alueet vuonna 
1957 liitettiin pakolla Kitee-
seen Rääkkylän menettäes-
sä kauniin saaristonsa ja 750 
kuntalaista Kiteelle.
 Yhteydet Kiteeseen alkoi-
vat kansanterveyslain anta-
misen jälkeen. Elettiin 1970-
luvun alkua. Lain tavoitteena 
oli, että terveydenhuolto jär-
jestettäisiin 20 000 asukkaan 
väestöpohjalle. Pienemmäl-
lekin väestöpohjalle tervey-
denhuoltoa sitten kuitenkin 
järjestettiin.

1960-luvulla Keski-Karja-
laan Kiteen toimesta puuhat-
tiin paikallissairaalaa. Oliko 
asiassa neuvotteluja muiden 
kuntien kanssa, en muista. 
Kansanterveyslain edetessä 
tästä luovuttiin.

Kansanterveyslain tultua 
voimaan Kiteen kunta kutsui 
naapurikunnat neuvotteluun. 
Tavoitteena oli, että kansan-
terveyslain toteuttaminen ta-
pahtuisi yhdessä Keski-Kar-
jalan kaikkien kuntien kes-
ken. Ensimmäiseen neuvotte-
luun (15.10.1971) saapui vain 
Rääkkylä. Minä olin Rääk-
kylän edustaja. Luottamus-
henkilöt eivät kokoukseen 
lähteneet. Tohmajärvi lähetti 
kirjeen, jossa se ilmoitti, et-
tei kunta ole kiinnostunut yh-
teistyöstä, eikä tule osallistu-
maan neuvotteluihin. Värtsilä 
ja Kesälahti eivät saapuneet 
neuvotteluun eivätkä ilmoit-
taneet asiasta mitään.

Toisessa neuvottelussa 
(14.3.1972) oli jo mukana Ke-
sälahti, jota edustivat kunnan-
hallituksen varapuheenjohtaja 
Unto Karjalainen ja kunnan-
sihteeri Eljas Sutinen. Rääk-
kylää edustivat kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Osmo 
Hirvonen ja kunnanjohtaja.

Rautatien ja kuutostien val-
mistuminen toivat Kiteelle 
erinomaiset liikenneolosuh-

teet ja mahdollisuuden kun-
nan kehittämiseksi. Alkoi Ki-
teen teollinen kehitys, joka oli 
koko maatakin ajatellen suur-
ta ja nopeaa.

Tohmajärven oli vaikea kä-
sittää ja tunnustaa, että Ki-
teestä tulee alueemme joh-
taja ja keskus. Tohmajärven 
muutosvastarinnalle voi näh-
dä tuolloin ja ehkä edelleen-
kin yhden syyn: ennen toista 
maailmansotaa Tohmajärvi 
oli selvä johtaja alueellam-
me. Tohmajärvellä on vahva 
historia alueen hallintopitäjä-
nä. Ensimmäinen piirilääkäri, 
ainoa lääkäri, oli Tohmajär-
vellä, samoin ensimmäinen 
alueen apteekki. Kruunuvou-
din virkapaikka oli Tohmajär-
vellä. Siispä tohmajärveläisel-
le isäntämielelle oli olemassa 
historiallinen peruste. Herrat 
käyskentelivät nappaskengis-
sä Värtsilässä ja Tohmajärvel-
lä. Kitee oli tavallinen maa-
laisten pitäjä.

 Jäädessäni eläkkeelle ryh-
dyin eräänä harrastuksenani 
lukemaan Karjalaista mikro-
fi lmiltä. Selailin lehtiä 1930-

luvun alusta eteenpäin. Aivan 
ylivoimaisesti eniten lehdissä 
käsiteltiin Värtsilän ja Tohma-
järven asioita. Kitee ja Rääk-
kylä saivat varsin vähän pals-
tatilaa. Kyllä ne olivat suurpa-
loja, miestappoja, pontikka-
tehtaiden hävittämistä; yleen-
sä murheellisia asioita.

Kyllähän sitä pyrittiin kaik-
kien alueemme kuntien väli-
seen yhteistyöhön monella-
kin alueella, mutta ne yleen-
sä jäivät keskusteluasteelle. 
Yleensä hankkeet kaatuivat 
Tohmajärveen. Tohmajärve-
läiset eivät halunneet tulla 
samalle hiekkalaatikolle ki-
teeläisten, kesälahtelaisten ja 
rääkkyläläisten kanssa.

   Minun aikanani suurin 
saavutus oli Ketin syntymi-
nen. Musiikkiopisto Kiteen, 
Tohmajärven ja Rääkkylän 
kesken syntyi, kun se lähes 
keskusteluitta annettiin Toh-
majärven hallintoon, kun toh-
majärveläiset sanoivat olevan-
sa meistä eniten kultturelleja; 
kulttuuri-ihmisiä. Saattoivat 
ollakin. Tilikkeestäkin puhut-
tiin minun aikanani kymmen-

kunta vuotta.
Keskeinen oli myös tavoite 

saada Keski-Karjalan alueelle 
yhteinen paikallislehti. Han-
ketta veivät eteenpäin pääasi-
assa pitäjäseurat ja pienellä 
osalla kunnat. Aluksi Tohma-
järvi ei halunnut ryhtyä mu-
kaan yhteiseen lehteen. Myö-
hemmin lehtihanke toteutui ja 
Koti-Karjala on ollut alueen 
yhteisenä lehtenä.

Alueellista yhteistyötä 
syntyi Kiteen, Kesälahden ja 
Rääkkylän välille. Kitee ja 
Rääkkylä perustivat yhteisen 
kansalaisopiston ja oikeus-
aputoimiston, johon tuli mu-
kaan myös Kesälahti. Rääk-
kyläläiset perustivat vanhus-
tentaloyhdistyksen, johon var-
sin pian tuli Kitee mukaan ja 
yhdistyksen nimi muutettiin 
Keski-Karjalan vanhusten-
taloyhdistykseksi. Yhdistys 
on rakennuttanut Kiteelle ja 
Rääkkylään asuntoja ikäänty-
ville ihmisille lähes 200 kap-
paletta.

Keski-Karjalan
kuntien yhteistyöstä

– Hyvää kuuluu, kun on kesä-
loma. Ei tarvitse käydä kou-
lussa. Saa skeitata ja reissata, 
Henri iloitsee.

Skeittauksesta on hyötyä 
myös lumilautailuun. 

– Se parantaa tasapainoa ja 
jalat toimii paremmin.

Viime kausi meni Henriltä 
osittain ohi, sillä kauden alus-
sa häneltä murtui selkä.

– Oltiin Itävallassa ja vii-
meisenä päivänä murtui selkä. 
Sain kolmen kuukauden lii-
kuntakiellon, Henri kertoo.

– Laskupäiviä tuli vain nel-
jäkymmentä. Se on nimittäin 
aika vähän.

Menestystä 
maailmalta
Loukkaantumisesta huoli-
matta hän voitti Youngster-
kiertueen kokonaiskilpailun 
Suomessa.

– Pääsin Tsekkiin Rookie 
Fest- kiertueen osakilpailuun 
ja voitin sen. Sain osallistu-
misoikeuden myös Itäval-
lan fi naaliin, Henri muistelee 
kauden satoa. 

Onni ei kuitenkaan ollut 
suotuisa, sillä lautailijan käsi 
meni sijoiltaan.

– En voinut osallistua ki-
saan Itävallassa. Laskin vie-
lä parissa tapahtumassa ke-
väällä.

Valokuvaus kuului harras-
tuksiin ennen. Nyt siihen ei 
ole aikaa 

– Soitan kitaraa lumilautai-
lun lisäksi, Henri kertoo.

Henri kuuluu Suomen lu-
milautailun junnumaajouk-
kueeseen.

– Meitä on 15. En tiedä on-
ko se kova taso vai ei, hän vä-
hättelee.

Elokuussa suuntana on Uu-
si-Seelanti.

– Voitin 700 euron matka-
lahjakortin Youngster-kisasta. 
Päätin käyttää sen kuukauden 

reissuun, Henri kertoo. Uu-
dessa-Seelannissa on edessä 
junnujen MM-kisat.

– Menen ihan lomailemaan 
sinne. Siistiä nähdä, millaista 
siellä on.

Joustavaa 
koulunkäyntiä
Palkintoja on kertynyt aina 

pyöristä kelloihin. Sponsorei-
ta on jo useita.

Tänä kesänä Henri täyt-
tää 18. Ensi syksynä alkavat 
ylioppilaskirjoitukset. Lak-
ki on tarkoitus hankkia nel-
jässä vuodessa. Urheilulukio 
mahdollistaa lautailun, kos-
ka koulunkäynti on joustavaa. 
Omasta lajista saa kursseja, 
mikä auttaa lukion läpikäy-

mistä.
– Opettajat ovat ressinä vä-

lillä, kun en ole koulussa. Te-
kee tehtävät niin kyllä se siitä, 
hän kertoo. Keväällä hän ei 
päässyt kaikille tunneille.

– Kahdessa viimeisessä 
jaksossa olin kuusi tuntia per 
kurssi paikan päällä.

Yksi kurssi sisältää nor-
maalisti kolmisenkymmentä 

tuntia.
– Vuokatissa viihtyy hyvin, 

koska kaverit on lähellä. Siel-
lä on hauskaa, Henri selittää. 
Kämppäkaverin kanssa on 
kuulemma aina hyvä meno.

– Skedeparkki, kuntosali ja 
rinteet ovat hyviä, hän lisää. 

– Kiteessä parasta on ko-
tipiha, Henri toteaa. Talvisin 
hän ei pääse kotiin kuin pari 
kertaa. Tänä kesänä suuntana 
on joko kaivos Vuokatissa tai 
apulaisen pesti Likolammella. 
Kesätyöt eivät ole vielä var-
mistuneet.

Ei stressiä
Lumilautailun hän aloitti 
kymmenen ikävuoden paik-
keilla.

– Lautailu on minulle tärkeä 
juttu. Kisoissakaan ei tarvitse 
stressata, kun on niin rento 
meininki, Henri kertoo.

Lumilautailu on ja pysyy, 
vaikka vastoinkäymisiä tulee. 
Henri joutui käymään selkä-
kipujen takia lääkärissä Hel-
singissä. Välilevyissä saattaa 
olla vikaa.

– Lumilautailu verottaa, 
kun tulee loukkaantumisia. 
Joku kysyi miten uskallan, 
mutta vastasin mikäpäs sii-
nä.

Omaksi iloksi
– Olisi kiva olla ammattilas-
kija, kun ei oikein muu kiin-
nosta, Henri toteaa.

– Mitä sitä kouluja käy-
mään, jos laskeminen sujuu. 
Olen tämmöinen vätys eikä 
työnteko innosta, hän nau-
rahtaa.

Henrillä ei ole suurempia 
tavoitteita, vaikka lumilautai-
lu-ura on haave.

– Omaksi iloksi lasken ja 
katsoo mitä siitä tulee.

Kaisu Salminen

Lumilautailun rento meininki on tarttunut myös Henriin.

� Henri Laakkonen on 
17-vuotias lumilautai-
lijan alku. Menestystä 
on tullut kotimaassa ja 
kansainvälisissä kisoissa. 
Hän opiskelee Sotkamon 
urheilulukiossa.

Rento meininki rinteessä
Mitä kuuluu?


