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Sen jälkeen kun Rääkkylän 
yhteistyöpyrkimykset Joen-
suun suuntaan tyrmättiin, oli 
alettava ”kaveeraamaan” Ki-
teelle päin. Kuten aikanaan 
Keski-Karjalan kuntien yh-
teistyön alkua koskevassa kir-
joituksessani kerroin, eivät 
Rääkkylän luottamusmiehet 
aluksi lähteneet Kiteen kut-
sumiin neuvotteluihin, vaan 
lähettivät minut. Näin ollen 
menin yksin myös terveys-
keskuksen kuntainliiton pe-
rustamista koskevaan ensim-
mäiseen neuvonpitoon.

Muistelen, että aluksi Ki-
teen teollistamisen lähties-
sä voimakkaasti liikkeelle 
eräät Kiteen kunnallispolitii-
kot esittivät, jotkut jopa to-
sissaan, mutta yleensä ”tut-
tavallisesti vinoillen” Rääk-
kylän liittämistä Kiteeseen. 
Muistiini on jäänyt Pellok-
sen harjannostajaisten illalli-
set Kantakievarissa, kun muu-
tamat poliitikot Osmo Hirvo-
selle ja minulle sanailivat, että 
kyllä Rääkkylälle on parasta, 
kun tuotte kunnanvaakunakil-
penne tuohon Kievarin seinän 
syvennykseen Kiteen vaaku-
nan viereen. Talon tarjouksil-
lakin saattoi olla oma osuu-
tensa tuohon sanailuun.

Kun terveyskeskuksen pe-
rustamisen alkuvaikeuksis-
ta selvittiin, kuntien välinen 
yhteistyö sujui vaikeuksitta. 
Kiteen luottamusmiesjohdos-
sa olleitten Topi Lipsasen, 
Pekka Havukaisen, Reino 
Kareisen, Esa Lahtelan ja 
monen muun henkilön sekä 
kunnanjohtajien Aarni Vep-
sän ja Pekka Ikosen sekä hal-
lintojohtajien Jaakko Turu-
sen ja Seppo Saarivuoren 
kanssa yhteistyö oli reilua ja 
kitkatonta. Ei ollut lehdissä 
ongelma- ja sensaatiokirjoi-
tuksia.

Samaa on sanottava myös 
toiminnasta Kesälahden luotta-

musmiesten Aarne Loukkaan-
huhdan, Pentti Makkosen ja 
monen muun kanssa. Paljon 
tein yhteistyötä kunnanjohtaja 
Jorma Turusen kanssa.

Alkuvuosinahan tohmajär-
veläiset eivät olleet mukana 
yhteistyössä, joten opin heitä 
vähemmän tuntemaan.

Keski-Karjalan kuntayh-
tymän terveyskeskus tuotti 
palvelujaan jäsenkuntiensa 
kuntalaisille tasapuolisesti, 
tehokkaasti ja taloudellises-
ti. Olihan terveyskeskuksem-
me kustannustasoltaan koko 
luokassaan maamme 10 par-
haan joukossa. Talouspäällik-
kö Jyrki Ruhanen johti kun-
tayhtymän hallintoa ja talo-
utta hyvin. Hän sai henkilö-
kuntansa kanssa käyttökus-
tannukset pysymään kurissa 
palvelutasoa heikentämättä. 
Luotimme Jyrkiin. Kuntayh-
tymän luottamushenkilöiden, 
johtavan lääkärin sekä mui-
den terveyskeskuksen toimin-
nasta vastaavien esimiesten 
välillä ei ollut ongelmia.

Mistä ongelmat kuntien vä-
lille ja kuntayhtymän sisäl-

le syntyivät? Oliko niitä, vai 
tyhjääkö niistä ”kuiskittiin” ja 
alettiin lehdissäkin kirjoitella? 
Eikö Pekka Ikosen jälkeinen 
sukupolvi pystynyt hallitse-
maan Keski-Karjalaa ja ratko-
maan eteen tulleita ongelmia? 
Syyteltiin erityisesti Kiteen 
uutta kaupunginjohtajaa. Sa-
nottiin,” että terveyskeskus-
kin tanssii kaupunginjohta-
jan pillin mukaan. Hän pyrkii, 
että tulevaisuudessa palvelut 
keskitetään Kiteelle. Ihmette-
lin noita puheita, koska pitkän 
luottamusmieskauteni aikana 
kuntayhtymän asioista päätti 
yhtymän valtuusto ja hallitus. 
Ei terveyskeskusta johdettu 
Kiteen, kuin muittenkaan jä-
senkuntien toimistoista.

Päätin näitä puheita kuultu-
ani pyrkiä tutustumaan uuteen 
kaupunginjohtajaan ja kertoa 
hänelle menneestä ajasta ja 
kuntayhteistyöstä, vähän sa-
manlaisia asioita, joista nyt 
olen kirjoitellut. Ajattelin, jos-
pa näistä tarinoista olisi jotain 
hyötyä hänen käsitellessään 
vähäisempiä naapureitaan. 
Sainkin ajan kaupunginjoh-

tajan tapaamiselle, mutta se 
johtajan työkiireitten johdos-
ta peruttiin. Eipä tullut tilattua 
uutta tapaamisaikaa ja taisin 
ajatellakin, mitäpä nämä asiat 
enää minulle kuuluu.

Kun tyytymättömyys Hel-
liä kohtaan lisääntyi, ja itsekin 
totesin terveyskeskuspalve-
lujen ratkaisevasti huonontu-
neen, kiinnostuin Keski-Kar-
jalan asioista, jotka olin jo lä-
hes kokonaan saanut päästäni 
pois. Ryhdyin itselleni selvit-
tämään, mikä tämä uusi lii-
kelaitosjärjestelmä oikein on, 
ja miten se toimii, kun se ei 
näyttänyt lähtevän toimimaan 
mitenkään. Kirjoittelinpa Hel-
listä paikallislehteenkin.

Jo silloin totesin, ettei tä-
mä epädemokraattinen ja vir-
kamiesvaltainen järjestelmä 
tule toimimaan. Olisihan se 
pitänyt ymmärtää, ettei tänä 
päivänä tule toimimaan sel-
lainen järjestelmä, jossa kun-
talaisten valitsemat valtuute-
tut eivät pääse vaikuttamaan 
terveyden ja sosiaalitoimen 
palvelujen järjestämiseen ja 
tasoon, kuin kerran vuodes-
sa hyväksyttäväksi tuotavan 
ympäripyöreän suunnitelman 
kautta. Samoin sellainen ter-
veyskeskus ei toimi, jossa ter-
veydenhoidon keskeisimmäl-
lä henkilöllä, lääkärillä, ei ole 
sananvaltaa omaan ja muun-
kaan henkilöstön työhön.

Nyt luvataan, että järjestel-
mää tarkistetaan ja kyllä siitä 
vielä hyvä tulee. Eiköhän pi-
täisi tehdä niin kuin se entinen 
sotilas, kun esimies sanoi ri-
vissä olleelle alokkaalle: kor-
jatkaa asento! Alokas vastasi, 
etten korjaa, vaan teen koko-
naan uuden.

Rääkkylän kunnanval-
tuusto teki valtakunnallises-
tikin paljon keskustelua he-
rättäneen ratkaisun, erosi ko-
ko Hellistä.  Nyt Rääkkylää 
moititaan kaikesta mahdol-
lisesta. Rääkkylän ratkaisus-
ta en sano muuta kuin, että 
kyllä täällä Rääkkylässä ihan 
järkeviä ihmisiä on, kunnan-
hallinnossakin.

Ilkka Simanainen

”pöytälaatikkokirjoitus” 
tammikuulta 2011
Ajatus kirjoitukseen tuli,
 kun Rääkkylä erosi
Hellistä ja 
yhteistoiminta-alueesta.

Simanainen muistelee

�Mikä on saanut Kes-
ki-Karjalan kuntien ai-
kanaan esimerkillisen 
yhteistyön täydelliseen 
ristiriitaan ja umpiku-
jaan? Mikä toi hyvin toi-
mivaan terveyskeskuksen 
kuntayhtymään sellaiset 
riidat, että kuntainliitto 
piti lopettaa ja perustaa 
tuo Helli, jota ei saatu toi-
mimaan?

Tarinaa yhteistyö-
kokemuksistani Keski-
Karjalan kuntien kanssa

Rääkkylän kunnan tonttien 
esittelypäivä ei tällä kertaa 
ollut yleisömenestys. Ton-
teista oli kiinnostunut vain 
yksi henkilö, Pauli Urpa-
lainen Järvenpäästä.

Hän tuli katselemaan ke-
sämökkitonttia Niemisen 
suunnalta Pyhäselän ran-
nalta. Kehityssihteeri Rai-
ta Joutsensaari joutui tuot-
tamaan pettymyksen, sillä 
Vuoniemen tontit eivät ole 
omarantaisia ja ne on kaa-
voitettu omakotitonteiksi.

– Rääkkylän kunnalla ei ole 
enää tarjolla omarantaisia tont-
teja. Vänskänniemessä kirkon-
kylän tuntumassa on rannan 
läheisyydessä olevia tontteja, 
Raita Joutsensaari kertoi. 

Urpalaisella on ollut vuo-
desta 1986 lähtien kesämök-
ki Suur-Onkamolla Pirannie-
messä. Nyt hän katseli tont-
tia lapsilleen.

– Kuvittelin ilmoituksen 
perusteella, että esittelyssä 
on rantatontteja, Urpalainen 
harmitteli hukkareissua.

Seutumarkkinoija Suvi Spoof yritti etsiä Pauli Urpalaiselle so-
pivaa tonttia netistä. Ketin ja kuntien tonttien esittelypäivät 
eivät ole tänä keväänä olleet yleisömenestyksiä.

Vain yksi 
kiinnostui
Rääkkylän tonteista

Puu on menneen talven aika-
na vaihtanut omistajaa enem-
män kuin vuosiin. Kauppaa 
on koko alkuvuoden ajan teh-
ty tasaiseen tahtiin, eikä näkö-
piirissä ole suuria muutoksia 
suuntaan eikä toiseen, Mhy 
Pohjois-Karjalan kenttäpääl-
likkö Pertti Harinen kertoi 
Jouhkolan metsätaitokilpailun 
yhteydessä pitämässään puu-
markkinakatsauksessa.

Mäntytukin hinta on viime 
viikkoina hieman vahvistunut 
ja keskihinta on asettunut 58 
euron tietämiin. Kuusitukis-

ta on maksettu keskimäärin 
55-57 ja koivutukista 43-44 
euroa kuutiolta.

Mäntykuidun keskihinta 
on päätehakkuissa liikkunut 
18 ja harvennushakkuissa 15-
16 euron kantturoissa. Kuusi-
kuidusta on päätehakkuissa 
maksettu noin 18 euron kes-
kihintaa, mutta harvennuksil-
ta mottihinta on jäänyt jopa 
alle 15 euron.

Koivu on hieman yllättäen 
ollut viime aikoina kysytyin 
kuitulaji, mikä on heijastu-
nut myös hintakehitykseen; 

päätehakkuissa koivukuidus-
ta on saatu jopa liki 18 euroa 
ja harvennuskohteissa 14-16 
euroa kuutiolta.

– Hinnat ovat todellakin 
keskihintoja, ja leimikkokoh-
taiset erot voivat olla suuria-
kin, Harinen muistutti.

Hankintapuutakaan fi rmat 
eivät ylenkatso. Tukkipuun 
osalta hankintakauppojen te-
ko ei nykyhinnoilla tosin ole 
järkevää, mutta harvennus-
kohteissa puun myyjä saa 
vielä tekemästään tai teettä-
mästään korjuutyöstä korva-

uksen.
Puumarkkinakatsauksen 

ohella Harinen valotti Keme-
ra -tilannetta sekä parhaillaan 
vireillä olevia mhy- ja metsä-
lakiuudistuksia.

Kemera-rahapotin hän tote-
si pienenevän kuin pyy maa-
ilmanlopun edellä. Taimikon-
hoitokohteisiin Pohjois-Kar-
jalassa on vielä kohtuullisesti 
varoja, mutta esimerkiksi kan-
tojen käsittelyyn tarkoitetut 
varat eivät riitä alkuunkaan, 
eikä pienpuun energiatuesta-
kaan ole mitään takuita.

Puukauppa käy tasaiseen tahtiin

Kiteen betonitehdas
Puh. 020 447 4525

www.rudus.fi

Tervetuloa palvelevaan Rautiaan!

Puhoksentie 3, Kitee, puh. 040 833 0661 www.rautia. i

Palvelemme:
Ma–Pe 8.00–18.00,
La 9.00–14.00

Lisätiedot:
www.kesko.fi/
Ympäristö ja
yhteiskunta

www.plussa.com

TORSTAINA 16.5.2013 klo 10–17
Tule kysymään maaleista
ja maalaamisesta!
Värisuunnittelijaltamme
saat ulko- tai sisäväri-
suunnitelman veloituksetta.
Tuo mukanasi valokuva tai piirros
talostasi/kodistasi.
Asiantuntijamme neuvoo myös
maalityypin valinnassa.
Tervetuloa! Värisuunnittelija

Eeva Väyrynen


