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Kansanterveystyön kuntain-
liitto perustettiin Kiteen, Ke-
sälahden ja Rääkkylän kes-
ken. Tohmajärvi ja Värtsilä 
perustivat omansa. Käytän-
nön toiminta alkoi vuonna 
1973. Piti olla selvää, että 
pääterveyskeskus rakenne-
taan Kiteelle ja terveysasemat 
Kesälahdelle ja Rääkkylään 
kuntainliiton toimesta.

Kun hankkeita lähdettiin 
toteuttamaan, Kiteen päättäjät 
sanoivat, että toiminta keski-
tetään Kiteelle. Kesälahdelle 
ja Rääkkylään voi tulla joitain 
vastaottopisteitä. Kuntainlii-
ton toimesta ei rakenneta tilo-
ja muualle kuin Kiteelle. Ter-
veyskeskuksen rakentamiseen 
saatavat valtionavut käytetään 
Kiteelle.

Tätä Kesälahti ja Rääk-
kylä eivät voineet hyväksyä. 
Kesälahden kanssa olimme 
tästä täysin yksimielisiä. Ke-
sälahdella ja Rääkkylällä oli 
määräysvalta kuntainliitos-
sa. Kuntainliiton hallitukseen 
oli tuolloin valittu keskeiset 
päättäjät jokaisesta kunnas-
ta. Näin kuntainliiton asioista 
voitiin hyvin pitkälle päättää 
terveyskeskuksen hallinnon 
sisällä.

Ongelmaan piti saada rat-
kaisu. Pääterveysasemaa jo 
suunniteltiin. Erimielisyys 
meni niin pitkälle, että Rääk-
kylä ja Kesälahti kieltäytyivät 
ottamasta talousarvioon pää-
terveysaseman rakentamiseen 
määrärahoja ennen kuin sovi-
taan, miten pitemmällä aika-
välillä kuntainliiton toiminnot 
ja rakennushankkeet eri kun-
nissa järjestetään.

Talousarvion käsittely ei 

edennyt liittohallituksessa. 
Poliittiset ryhmät kävivät 
omia neuvottelujaan. Maa-
herra Timonen ja sosiaali-
neuvos Helenius lääninhal-
lituksesta toimivat sovitteli-
joina. Karpola oli tuolloin mi-
nisteri. Eräs keskustaryhmän 
neuvottelu, jossa olin muka-
na, käytiin Karpolan kotona. 
Neuvottelu kesti yli puolen-
yön, sopua ei syntynyt.

Idea ongelman ratkaisemi-
seksi syntyi Rääkkylässä Os-
mo Hirvosen, Arvo Kurjen ja 
kunnanjohtajan toimesta. Tä-
män esityksen myös Kesälah-
den päättäjät hyväksyivät.

Kiteeläisille esitettiin, et-
tä valtiovallalta saatavat ra-
kennusavustukset käytetään 
Kiteelle pääterveysaseman ja 
siihen liittyvien vuodeosas-
topaikkojen rakentamiseen. 
Rääkkylä ja Kesälahti raken-
tavat omat terveyskeskuksen-
sa omalla kustannuksellaan 
ja kuntainliitto vuokraa toi-
mitilat.

Vuokra sovittiin määräy-
tyvän samoin kuin tuohon ai-
kaan kunta rakensi teollisuus-
tiloja yritykselle. Vuokraksi 
tulee rakennuskustannukselle 

laskettava korko ja lainan ly-
hennys sekä vuotuiset käyttö-
kustannukset. Vuokrahan oli 
hyvä. Käytännössähän tämä 
merkitsi sitä, että kuntainliit-
to pitkällä aikavälillä maksoi 
Rääkkylän ja Kesälahden si-
vuasemien investoinnit vuok-
ran muodossa.

Sopu syntyi heti ja talous-
arvio valmistui lopullisesti. 
Pääterveysaseman suunnitte-
lua voitiin jatkaa ja päästiin 
rakentamaan.

Rääkkylä ja Kesälahti ru-
pesivat suunnittelemaan omia 
terveyskeskuksiaan ja aika-
naan ne rakensivat. Kuntain-
liitto rakensi sitten Rääkky-
lään vuodeosaston. Kesälahti 
kuitenkin rakensi vuodeosas-
tonsa itse. Ongelmaan ratkai-
sun toi erityisesti se, että ko-
van lobbauksen jälkeen van-
hainkotien vuodeosastopaikat 
kaikissa kunnissa saatiin käyt-
tötalousmenojen osalta valti-
onapuun oikeutettaviksi vuo-
deosastoiksi.

Kukapa vielä muistaa, että 

pääterveyskeskuskin Kiteelle 
rakennettiin Kiteen kunnan 
varoin, valtionosuudet tulivat 
jälkikäteen. Se tapahtui sitten, 
kun Keski-Karjalan vuoro tu-
li lääninhallituksen ja valtion 
rahoitusohjelmaan.

Tuolloin elettiin aikaa, jol-
loin kuntien oli hyvin vaikeaa 
saada lainaa rakennushank-
keisiinsa. Kiteen kunnanjoh-
dolla oli kova työ saada ter-
veyskeskuksen rahoitus ka-
saan.

Tämän jälkeen kuntain-
liiton sisällä ei ollut luotta-
mushenkilöitten eikä virka-
miesjohdon kesken ongel-
mia. Olinhan terveyskeskuk-
sen hallinnossa yhtäjaksoises-
ti tuon 25 vuotta. Myöskään 
Kiteen, Rääkkylän ja Kesä-
lahden kuntien välillä ei ollut 
erimielisyyksiä koko minun 
virka-aikanani. Minua ihme-
tyttääkin nyt, miksi kuntain-
liiton loppuvuosina kuntain-
liiton sisälle sekä omistaja-
kuntien välille syntyi jatku-
vaa riitaa.

Simanainen muistelee:
Keski-Karjalan terveyskeskus-
kuntainliiton perustamisesta

Teatteri-Esitystaide ry:n ryh-
mä vierailee kesäteatterinäy-
telmällä Reissumiehen poi-
ka Kyläparin Myllyteatterissa 
Kiteen Potoskavaarassa. Esi-
tykset nähdään ensi viikon 
tiistaina ja keskiviikkona.

Tämä Arto Niemisen kir-
joittama näytelmä valottaa 
vuoden 1952 kesää, jolloin 
metsätöitä ja uittoja tehtiin 
vielä käsivoimin ja puuta kul-
jetettiin vesireittejä pitkin.

Vuosi muistetaan myös 
olympialaisista, miss uni-
versumista, viimeisistä sota-
korvausjunista itään ja Coca-
Colan rantautumisesta Suo-
meen.

Viimeisellä uitollaan oleva 
vanha tukkilainen ja hänen ra-
kastettunsa tapaavat 17 vuo-
den jälkeen. Kohtaamiseen 
liittyy kolmiodraama.

Tukkilaisten arkipäivään 

tuovat vaihtelua kaupustele-
vat romaninaiset ja lähiseu-
dun kesäsiirtolan väli, mutta 
kaiken yläpuolella liikkuu ra-
han valta Valtamon emännän 
hahmossa.

Tätä tukkilaisnäytelmää 
lauluineen esitetään tänä ke-
sänä Punkaharjulla, metsä-
museo Luston kesäteatteris-
sa ja myös Kesälahdella on 
pari esitystä.

Teatteriryhmä koostuu pää-
osin savonlinnalaisista teat-
terintekijöistä, mutta muka-
na on myös muutama punka-
harjulainen ja kesälahtelainen 
esittäjä sekä laulavana tuk-
kilaisena Paavo Hakulinen 
Helsingistä.

Esityksen on ohjannut 
Martti Luukko, joka myös 
vetää Jätin Martin, tukkilaisen 
ja reissumiehen roolin.

Vanhan mestarin joutsenlaulu

Reissumiehen poika nähdään vierailevana esityksenä Kiteellä 
tiistaina ja keskiviikkona.

Reissumiehen
poika Myllyteatterissa

�Rääkkylän pitkäaikai-
sin kunnanjohtaja Ilkka 
Simanainen on ollut eläk-
keelle jäätyään 14 vuotta 
hiljaa. Nyt hän on avan-
nut sanaisen arkkunsa ja 
kertoo Rääkkylän kun-
nan menneisyydestä ja 
Keski-Karjalan kuntien 
yhteistyön kehittymisestä 
1960-luvulta lähtien ny-
kypäivään.
� Toisessa kirjoitukses-
saan hän muistelee ter-
veyskeskuskuntayhty-
män vaiheita.

Kesälukemiseksi 
Koti-Karjala

– tilaa

www.kotikarjala.fi 

Asiantuntevaa
vakuutuspalvelua!
Vain If vakuutuksista saa nyt 
myös S-bonusta, kysy lisää!

Timo Soininen
Kitee, puh. 040 181 2535

timo.soininen@if.fi

Ole huoletta. Me autamme.
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Etusivu
Takasivu
Teksti
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Kuolinilmoitukset
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