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Vanhan mestarin joutsenlaulu

Reissumiehen
poika Myllyteatterissa

Reissumiehen poika nähdään vierailevana esityksenä Kiteellä
tiistaina ja keskiviikkona.

Teatteri-Esitystaide ry:n ryhmä vierailee kesäteatterinäytelmällä Reissumiehen poika Kyläparin Myllyteatterissa
Kiteen Potoskavaarassa. Esitykset nähdään ensi viikon
tiistaina ja keskiviikkona.
Tämä Arto Niemisen kirjoittama näytelmä valottaa
vuoden 1952 kesää, jolloin
metsätöitä ja uittoja tehtiin
vielä käsivoimin ja puuta kuljetettiin vesireittejä pitkin.
Vuosi muistetaan myös
olympialaisista, miss universumista, viimeisistä sotakorvausjunista itään ja CocaColan rantautumisesta Suomeen.
Viimeisellä uitollaan oleva
vanha tukkilainen ja hänen rakastettunsa tapaavat 17 vuoden jälkeen. Kohtaamiseen
liittyy kolmiodraama.
Tukkilaisten arkipäivään

tuovat vaihtelua kaupustelevat romaninaiset ja lähiseudun kesäsiirtolan väli, mutta
kaiken yläpuolella liikkuu rahan valta Valtamon emännän
hahmossa.
Tätä tukkilaisnäytelmää
lauluineen esitetään tänä kesänä Punkaharjulla, metsämuseo Luston kesäteatterissa ja myös Kesälahdella on
pari esitystä.
Teatteriryhmä koostuu pääosin savonlinnalaisista teatterintekijöistä, mutta mukana on myös muutama punkaharjulainen ja kesälahtelainen
esittäjä sekä laulavana tukkilaisena Paavo Hakulinen
Helsingistä.
Esityksen on ohjannut
Martti Luukko, joka myös
vetää Jätin Martin, tukkilaisen
ja reissumiehen roolin.
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Simanainen muistelee:

Keski-Karjalan terveyskeskuskuntainliiton perustamisesta
 Rääkkylän pitkäaikaisin kunnanjohtaja Ilkka
Simanainen on ollut eläkkeelle jäätyään 14 vuotta
hiljaa. Nyt hän on avannut sanaisen arkkunsa ja
kertoo Rääkkylän kunnan menneisyydestä ja
Keski-Karjalan kuntien
yhteistyön kehittymisestä
1960-luvulta lähtien nykypäivään.
 Toisessa kirjoituksessaan hän muistelee terveyskeskuskuntayhtymän vaiheita.
Kansanterveystyön kuntainliitto perustettiin Kiteen, Kesälahden ja Rääkkylän kesken. Tohmajärvi ja Värtsilä
perustivat omansa. Käytännön toiminta alkoi vuonna
1973. Piti olla selvää, että
pääterveyskeskus rakennetaan Kiteelle ja terveysasemat
Kesälahdelle ja Rääkkylään
kuntainliiton toimesta.
Kun hankkeita lähdettiin
toteuttamaan, Kiteen päättäjät
sanoivat, että toiminta keskitetään Kiteelle. Kesälahdelle
ja Rääkkylään voi tulla joitain
vastaottopisteitä. Kuntainliiton toimesta ei rakenneta tiloja muualle kuin Kiteelle. Terveyskeskuksen rakentamiseen
saatavat valtionavut käytetään
Kiteelle.
Tätä Kesälahti ja Rääkkylä eivät voineet hyväksyä.
Kesälahden kanssa olimme
tästä täysin yksimielisiä. Kesälahdella ja Rääkkylällä oli
määräysvalta kuntainliitossa. Kuntainliiton hallitukseen
oli tuolloin valittu keskeiset
päättäjät jokaisesta kunnasta. Näin kuntainliiton asioista
voitiin hyvin pitkälle päättää
terveyskeskuksen hallinnon
sisällä.
Ongelmaan piti saada ratkaisu. Pääterveysasemaa jo
suunniteltiin. Erimielisyys
meni niin pitkälle, että Rääkkylä ja Kesälahti kieltäytyivät
ottamasta talousarvioon pääterveysaseman rakentamiseen
määrärahoja ennen kuin sovitaan, miten pitemmällä aikavälillä kuntainliiton toiminnot
ja rakennushankkeet eri kunnissa järjestetään.
Talousarvion käsittely ei

edennyt liittohallituksessa.
Poliittiset ryhmät kävivät
omia neuvottelujaan. Maaherra Timonen ja sosiaalineuvos Helenius lääninhallituksesta toimivat sovittelijoina. Karpola oli tuolloin ministeri. Eräs keskustaryhmän
neuvottelu, jossa olin mukana, käytiin Karpolan kotona.
Neuvottelu kesti yli puolenyön, sopua ei syntynyt.
Idea ongelman ratkaisemiseksi syntyi Rääkkylässä Osmo Hirvosen, Arvo Kurjen ja
kunnanjohtajan toimesta. Tämän esityksen myös Kesälahden päättäjät hyväksyivät.
Kiteeläisille esitettiin, että valtiovallalta saatavat rakennusavustukset käytetään
Kiteelle pääterveysaseman ja
siihen liittyvien vuodeosastopaikkojen rakentamiseen.
Rääkkylä ja Kesälahti rakentavat omat terveyskeskuksensa omalla kustannuksellaan
ja kuntainliitto vuokraa toimitilat.
Vuokra sovittiin määräytyvän samoin kuin tuohon aikaan kunta rakensi teollisuustiloja yritykselle. Vuokraksi
tulee rakennuskustannukselle

laskettava korko ja lainan lyhennys sekä vuotuiset käyttökustannukset. Vuokrahan oli
hyvä. Käytännössähän tämä
merkitsi sitä, että kuntainliitto pitkällä aikavälillä maksoi
Rääkkylän ja Kesälahden sivuasemien investoinnit vuokran muodossa.
Sopu syntyi heti ja talousarvio valmistui lopullisesti.
Pääterveysaseman suunnittelua voitiin jatkaa ja päästiin
rakentamaan.
Rääkkylä ja Kesälahti rupesivat suunnittelemaan omia
terveyskeskuksiaan ja aikanaan ne rakensivat. Kuntainliitto rakensi sitten Rääkkylään vuodeosaston. Kesälahti
kuitenkin rakensi vuodeosastonsa itse. Ongelmaan ratkaisun toi erityisesti se, että kovan lobbauksen jälkeen vanhainkotien vuodeosastopaikat
kaikissa kunnissa saatiin käyttötalousmenojen osalta valtionapuun oikeutettaviksi vuodeosastoiksi.
Kukapa vielä muistaa, että

pääterveyskeskuskin Kiteelle
rakennettiin Kiteen kunnan
varoin, valtionosuudet tulivat
jälkikäteen. Se tapahtui sitten,
kun Keski-Karjalan vuoro tuli lääninhallituksen ja valtion
rahoitusohjelmaan.
Tuolloin elettiin aikaa, jolloin kuntien oli hyvin vaikeaa
saada lainaa rakennushankkeisiinsa. Kiteen kunnanjohdolla oli kova työ saada terveyskeskuksen rahoitus kasaan.
Tämän jälkeen kuntainliiton sisällä ei ollut luottamushenkilöitten eikä virkamiesjohdon kesken ongelmia. Olinhan terveyskeskuksen hallinnossa yhtäjaksoisesti tuon 25 vuotta. Myöskään
Kiteen, Rääkkylän ja Kesälahden kuntien välillä ei ollut
erimielisyyksiä koko minun
virka-aikanani. Minua ihmetyttääkin nyt, miksi kuntainliiton loppuvuosina kuntainliiton sisälle sekä omistajakuntien välille syntyi jatkuvaa riitaa.
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