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Simanainen muistelee

Tarinaa yhteistyökokemuksistani KeskiKarjalan kuntien kanssa
 Mikä on saanut Keski-Karjalan kuntien aikanaan esimerkillisen
yhteistyön täydelliseen
ristiriitaan ja umpikujaan? Mikä toi hyvin toimivaan terveyskeskuksen
kuntayhtymään sellaiset
riidat, että kuntainliitto
piti lopettaa ja perustaa
tuo Helli, jota ei saatu toimimaan?
Sen jälkeen kun Rääkkylän
yhteistyöpyrkimykset Joensuun suuntaan tyrmättiin, oli
alettava ”kaveeraamaan” Kiteelle päin. Kuten aikanaan
Keski-Karjalan kuntien yhteistyön alkua koskevassa kirjoituksessani kerroin, eivät
Rääkkylän luottamusmiehet
aluksi lähteneet Kiteen kutsumiin neuvotteluihin, vaan
lähettivät minut. Näin ollen
menin yksin myös terveyskeskuksen kuntainliiton perustamista koskevaan ensimmäiseen neuvonpitoon.
Muistelen, että aluksi Kiteen teollistamisen lähtiessä voimakkaasti liikkeelle
eräät Kiteen kunnallispolitiikot esittivät, jotkut jopa tosissaan, mutta yleensä ”tuttavallisesti vinoillen” Rääkkylän liittämistä Kiteeseen.
Muistiini on jäänyt Pelloksen harjannostajaisten illalliset Kantakievarissa, kun muutamat poliitikot Osmo Hirvoselle ja minulle sanailivat, että
kyllä Rääkkylälle on parasta,
kun tuotte kunnanvaakunakilpenne tuohon Kievarin seinän
syvennykseen Kiteen vaakunan viereen. Talon tarjouksillakin saattoi olla oma osuutensa tuohon sanailuun.
Kun terveyskeskuksen perustamisen alkuvaikeuksista selvittiin, kuntien välinen
yhteistyö sujui vaikeuksitta.
Kiteen luottamusmiesjohdossa olleitten Topi Lipsasen,
Pekka Havukaisen, Reino
Kareisen, Esa Lahtelan ja
monen muun henkilön sekä
kunnanjohtajien Aarni Vepsän ja Pekka Ikosen sekä hallintojohtajien Jaakko Turusen ja Seppo Saarivuoren
kanssa yhteistyö oli reilua ja
kitkatonta. Ei ollut lehdissä
ongelma- ja sensaatiokirjoituksia.
Samaa on sanottava myös
toiminnasta Kesälahden luotta-

musmiesten Aarne Loukkaanhuhdan, Pentti Makkosen ja
monen muun kanssa. Paljon
tein yhteistyötä kunnanjohtaja
Jorma Turusen kanssa.
Alkuvuosinahan tohmajärveläiset eivät olleet mukana
yhteistyössä, joten opin heitä
vähemmän tuntemaan.
Keski-Karjalan kuntayhtymän terveyskeskus tuotti
palvelujaan jäsenkuntiensa
kuntalaisille tasapuolisesti,
tehokkaasti ja taloudellisesti. Olihan terveyskeskuksemme kustannustasoltaan koko
luokassaan maamme 10 parhaan joukossa. Talouspäällikkö Jyrki Ruhanen johti kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hyvin. Hän sai henkilökuntansa kanssa käyttökustannukset pysymään kurissa
palvelutasoa heikentämättä.
Luotimme Jyrkiin. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden,
johtavan lääkärin sekä muiden terveyskeskuksen toiminnasta vastaavien esimiesten
välillä ei ollut ongelmia.
Mistä ongelmat kuntien välille ja kuntayhtymän sisäl-

le syntyivät? Oliko niitä, vai
tyhjääkö niistä ”kuiskittiin” ja
alettiin lehdissäkin kirjoitella?
Eikö Pekka Ikosen jälkeinen
sukupolvi pystynyt hallitsemaan Keski-Karjalaa ja ratkomaan eteen tulleita ongelmia?
Syyteltiin erityisesti Kiteen
uutta kaupunginjohtajaa. Sanottiin,” että terveyskeskuskin tanssii kaupunginjohtajan pillin mukaan. Hän pyrkii,
että tulevaisuudessa palvelut
keskitetään Kiteelle. Ihmettelin noita puheita, koska pitkän
luottamusmieskauteni aikana
kuntayhtymän asioista päätti
yhtymän valtuusto ja hallitus.
Ei terveyskeskusta johdettu
Kiteen, kuin muittenkaan jäsenkuntien toimistoista.
Päätin näitä puheita kuultuani pyrkiä tutustumaan uuteen
kaupunginjohtajaan ja kertoa
hänelle menneestä ajasta ja
kuntayhteistyöstä, vähän samanlaisia asioita, joista nyt
olen kirjoitellut. Ajattelin, jospa näistä tarinoista olisi jotain
hyötyä hänen käsitellessään
vähäisempiä naapureitaan.
Sainkin ajan kaupunginjoh-

tajan tapaamiselle, mutta se
johtajan työkiireitten johdosta peruttiin. Eipä tullut tilattua
uutta tapaamisaikaa ja taisin
ajatellakin, mitäpä nämä asiat
enää minulle kuuluu.
Kun tyytymättömyys Helliä kohtaan lisääntyi, ja itsekin
totesin terveyskeskuspalvelujen ratkaisevasti huonontuneen, kiinnostuin Keski-Karjalan asioista, jotka olin jo lähes kokonaan saanut päästäni
pois. Ryhdyin itselleni selvittämään, mikä tämä uusi liikelaitosjärjestelmä oikein on,
ja miten se toimii, kun se ei
näyttänyt lähtevän toimimaan
mitenkään. Kirjoittelinpa Hellistä paikallislehteenkin.
Jo silloin totesin, ettei tämä epädemokraattinen ja virkamiesvaltainen järjestelmä
tule toimimaan. Olisihan se
pitänyt ymmärtää, ettei tänä
päivänä tule toimimaan sellainen järjestelmä, jossa kuntalaisten valitsemat valtuutetut eivät pääse vaikuttamaan
terveyden ja sosiaalitoimen
palvelujen järjestämiseen ja
tasoon, kuin kerran vuodessa hyväksyttäväksi tuotavan
ympäripyöreän suunnitelman
kautta. Samoin sellainen terveyskeskus ei toimi, jossa terveydenhoidon keskeisimmällä henkilöllä, lääkärillä, ei ole
sananvaltaa omaan ja muunkaan henkilöstön työhön.
Nyt luvataan, että järjestelmää tarkistetaan ja kyllä siitä
vielä hyvä tulee. Eiköhän pitäisi tehdä niin kuin se entinen
sotilas, kun esimies sanoi rivissä olleelle alokkaalle: korjatkaa asento! Alokas vastasi,
etten korjaa, vaan teen kokonaan uuden.
Rääkkylän kunnanvaltuusto teki valtakunnallisestikin paljon keskustelua herättäneen ratkaisun, erosi koko Hellistä. Nyt Rääkkylää
moititaan kaikesta mahdollisesta. Rääkkylän ratkaisusta en sano muuta kuin, että
kyllä täällä Rääkkylässä ihan
järkeviä ihmisiä on, kunnanhallinnossakin.
Ilkka Simanainen
”pöytälaatikkokirjoitus”
tammikuulta 2011
Ajatus kirjoitukseen tuli,
kun Rääkkylä erosi
Hellistä ja
yhteistoiminta-alueesta.
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Kiteen betonitehdas
Puh. 020 447 4525
www.rudus.ﬁ

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

Värisuunnittelija
Eeva Väyrynen

Tervetuloa palvelevaan Rautiaan!
www.plussa.com

Puhoksentie 3, Kitee, puh. 040 833 0661

Palvelemme:
Lisätiedot:
Ma–Pe 8.00–18.00, www.kesko.ﬁ/
La 9.00–14.00
Ympäristö ja
yhteiskunta
www.rautia. i

Vain yksi
kiinnostui
Rääkkylän tonteista
Rääkkylän kunnan tonttien
esittelypäivä ei tällä kertaa
ollut yleisömenestys. Tonteista oli kiinnostunut vain
yksi henkilö, Pauli Urpalainen Järvenpäästä.
Hän tuli katselemaan kesämökkitonttia Niemisen
suunnalta Pyhäselän rannalta. Kehityssihteeri Raita Joutsensaari joutui tuottamaan pettymyksen, sillä
Vuoniemen tontit eivät ole
omarantaisia ja ne on kaavoitettu omakotitonteiksi.

– Rääkkylän kunnalla ei ole
enää tarjolla omarantaisia tontteja. Vänskänniemessä kirkonkylän tuntumassa on rannan
läheisyydessä olevia tontteja,
Raita Joutsensaari kertoi.
Urpalaisella on ollut vuodesta 1986 lähtien kesämökki Suur-Onkamolla Piranniemessä. Nyt hän katseli tonttia lapsilleen.
– Kuvittelin ilmoituksen
perusteella, että esittelyssä
on rantatontteja, Urpalainen
harmitteli hukkareissua.

Puukauppa käy tasaiseen tahtiin
Puu on menneen talven aikana vaihtanut omistajaa enemmän kuin vuosiin. Kauppaa
on koko alkuvuoden ajan tehty tasaiseen tahtiin, eikä näköpiirissä ole suuria muutoksia
suuntaan eikä toiseen, Mhy
Pohjois-Karjalan kenttäpäällikkö Pertti Harinen kertoi
Jouhkolan metsätaitokilpailun
yhteydessä pitämässään puumarkkinakatsauksessa.
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 1516 euron kantturoissa. Kuusikuidusta on päätehakkuissa
maksettu noin 18 euron keskihintaa, mutta harvennuksilta mottihinta on jäänyt jopa
alle 15 euron.
Koivu on hieman yllättäen
ollut viime aikoina kysytyin
kuitulaji, mikä on heijastunut myös hintakehitykseen;

päätehakkuissa koivukuidusta on saatu jopa liki 18 euroa
ja harvennuskohteissa 14-16
euroa kuutiolta.
– Hinnat ovat todellakin
keskihintoja, ja leimikkokohtaiset erot voivat olla suuriakin, Harinen muistutti.
Hankintapuutakaan ﬁrmat
eivät ylenkatso. Tukkipuun
osalta hankintakauppojen teko ei nykyhinnoilla tosin ole
järkevää, mutta harvennuskohteissa puun myyjä saa
vielä tekemästään tai teettämästään korjuutyöstä korva-

uksen.
Puumarkkinakatsauksen
ohella Harinen valotti Kemera -tilannetta sekä parhaillaan
vireillä olevia mhy- ja metsälakiuudistuksia.
Kemera-rahapotin hän totesi pienenevän kuin pyy maailmanlopun edellä. Taimikonhoitokohteisiin Pohjois-Karjalassa on vielä kohtuullisesti
varoja, mutta esimerkiksi kantojen käsittelyyn tarkoitetut
varat eivät riitä alkuunkaan,
eikä pienpuun energiatuestakaan ole mitään takuita.

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

