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● OUTI SALOVAARA

ETELÄ-KARJALAN LIITTO selvittää 
mahdollisuuksia periä takaisin 
Imatran Seudun Kehitysyhtiön 
Kehyn vuosina 2001–2006 saa-
maa ja yhtiön osakepääoman ko-
rotukseen käytettyä 1,5 miljoo-
naa euroa.

Liitto tutkii takaisinperintä-
mahdollisuuksia Kuntaliiton ja 
sen omistaman, kuntien tilinpää-
tösasioihin erikoistuneen Au-
diator Oy:n avustuksella.

Maakuntaliitto rahoitti Imat-
ran, Rautjärven ja Ruokolahden 
kuntien kautta Kehyn toimintaa. 

Kunnat ostivat tehdyn suunnitel-
man mukaisesti liiton tuella Ke-
hyn osakkeita. Kehy käytti saa-
miaan rahoja täydelliseen fl op-
piin päättyneeseen Koivukeskus-
hankkeeseen.

– Tämä on oikeudellinen kysy-
mys. Meillä on oltava tiukka ju-
ridinen pykälätasolle ulotettava 
peruste, että voimme lähteä toi-
mimaan, sanoo maakuntaliiton 
kehitysjohtaja Susanna Kaski-
nen.

LIITON ONGELMANA takaisinpe-
rinnässä on se, ettei liitto ole kos-
kaan suoraan rahoittanut Koivu-

keskusta.
– Meillä ei ole ollut yhtään 

hanketta Koivukeskus-yhtiölle, 
sanoo Kaskinen.

Liiton sijasta Koivukeskus Oy:n 
investointeja rahoittivat Osuus-
pankki, Finnvera, Handelsban-
ken ja Kehy.

– Kun Koivukeskus-yhtiö me-
ni konkurssiin, meillä ei ollut mi-
tään saatavaa sieltä, Kaskinen sa-
noo.

Kehy perusti 1999 aloitettua 
Koivukeskus-hanketta varten 
uuden tytäryhtiön, Imatran Seu-
dun Koivukeskus Oy:n, jonka ni-
mi muuttui myöhemmin Koivu-

keskuksen Puunhankinta Oy:ksi. 
Yhtiön oli tarkoitus toimittaa koi-
vua keskukseen sijoittuville saha- 
ja muille yrityksille, mutta se ase-
tettiin konkurssiin vuosien 2006 
ja 2007 vaihteessa.

TAKAISINPERINTÄÄ ei voi perus-
tella myöskään sillä, että kunnat 
olisivat käyttäneet saadut tuet 
väärin. Osakemerkintä sujui kun-
tien osalta juuri niin kuin oli aja-
teltukin.

– Mutta sitten tulee moraali-
nen puoli: miten osakepääoman 
saaja on rahat käyttänyt, sanoo 
Kaskinen.

Tähän asiaan on hänen mu-
kaansa liiton äärimmäisen vaikea 
puuttua, koska liitolla ei ole Ke-
hyltä mitään saatavia.

– Meillä on saatavaa kunnilta, 
jos todetaan, että ne ovat sössi-
neet eivätkä ole toteuttaneet han-
ketta niin kuin piti.

SINÄNSÄ KUNNAT tekivät juuri 
sen mitä oli suunniteltukin: osti-
vat Kehyn osakkeita. Niiden ar-
vo vain tippui murto-osaan, kun 
Kehyn talous romahti konkurssin 
partaalle lukuisien myttyyn men-
neiden hankkeiden vuoksi.

Jos liitto onnistuisi löytämään 

juridisen perusteen takaisinperin-
nälle, se tarkoittaisi jälleen ker-
ran Imatran seudun veronmak-
sajien kukkarolla käymistä. Imat-
ran, Rautjärven ja Ruokolahden 
kunnan asukkaat maksaisivat 
perittävät varat takaisin – veron-
maksajat maksaisivat Koivukes-
kus-sotkun toiseen kertaan.

– Siinä mielessä olisi ollut toi-
vottavaa, että Imatran kaupunki 
Kehyn suurimpana omistajana 
olisi ollut paljon kiinnostuneem-
pi siitä, mitä yhtiössä tapahtuu, 
Kaskinen sanoo.
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Maakuntaliitto haluaa takaisin
Kehyn Koivukeskus-rahoja
● Juridisen perusteen löytäminen 1,5 miljoonan euron takaisinperinnälle on vaikeaa.

Kuviokellunta valmistaa ilmailun ammattilaisia

Fly Lappeenrannan ensimmäiset lentoemännät ovat viittä vaille päteviä. Nelikuukautisen koulutuksen loppusuoralla olevat lentoemäntäkokelaat 
viimeistelivät ammattitaitojaan kuviokelluen Lauritsalan uimahallissa. Pätevä miehistön jäsen hallitsee kahvitarjoilun ja exit-kylttien osoittamisen 
lisäksi vesipelastuksen ja ensiavun. UUTISET UUTISET SIVU 5

PEKKA HÖLKKI

LAPPEENRANTA. Päivähoitoa tar-
vitsevia on Lappeenrannassa 
enemmän kuin paikkoja on tar-
jolla. Ensi elokuussa alkavaan 
päivähoitoon tuli määräaikaan 
mennessä yhteensä 956 hake-
musta, mutta vapautuvia paikko-
ja on vain 882.

Päivähoidon paikkavajaukseen 
on suunnitteilla ratkaisu, jonka 
sisältöä varhaiskasvatuspäällikkö 
Päivi Virkki ei kuitenkaan kom-
mentoi vielä tarkemmin.

Joutsenossa tilanne näyttää pa-
remmalta, sillä hakemusten ja va-
pautuvien paikkojen määrä me-
nevät yksiin.
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Hoitopaikoista pula Lappeenrannassa

Olli Kaijansinkko, 4, viihtyy hoidossa 
Leirin päiväkodissa Lappeenrannas-
sa.

MARLEENA LIIKKANEN

LAPPEENRANNAN kaupunki pois-
taa tänä keväänä ensimmäisen 
kerran hiekoitushiekat kaikilta 
kaupungin päällystetyiltä kaduil-
ta. Tähän saakka kaupunkilaiset 
ovat lakaisseet joka kevät puh-
taaksi suuren osan kaduista.

Kaupunki olisi voinut ottaa 
hiekkahomman hoitoonsa jo 
2006. Marraskuussa 2005 astui 
voimaan lainmuutos, joka siirsi 
hiekanpoiston velvoitteen kiin-
teistön omistajilta kunnalle. Lais-
sa oli kuitenkin kahden vuoden 

siirtymäsäännös, ja Lappeenran-
ta käytti sitä hyväkseen.

Kahden vuoden aikalisällä 
kaupunki säästi hyvinkin puo-
li miljoonaa euroa, kun tuhan-
net omakotitalon omistajat hei-
luttivat harjojaan. Hiekanpoiston 
kustannuksiin on tänä vuonna 
varattu 500 000 euroa, kun viime 
vuonna selvittiin 175 000 eurolla.

Hiekkasouvin loputtuakin kiin-
teistönomistajilla on velvoitteita 
kotikatunsa siistinä pitämiseksi.
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Kaupunki teetti asukkailla 
katujen hiekkahommia
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Liikenneministeriö kaavailee
oikorataa Porvoosta Luumäelle

Punainen
haastaa hopean
Kimi Räikkösen Ferrari ja Lewis Hamiltonin 
McLaren, punainen ja hopea, ovat Melbournen 
formula-avauksen seuratuin kaksikko. Tähtien 
varjossa asemiaan yrittävät ottaa italialaistallissa 
Felipe Massa ja englantilaisten joukossa Heik-
ki Kovalainen. Melbournen aika-ajoista asemat 
sunnuntain kilpailuun haettiin aikaisin tänä aa-
muna Suomen aikaa. URHEILUURHEILU SIVU 17

Kimi Räikkönen lähtee tavoittelemaan Ferrarin 
kanssa toista maailmanmestaruutta peräkkäin.

LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

,,,,
Olen tehnyt tässä suhteessa virhearvion, 
ja kun olen sen virhearvion tehnyt, niin 
syy on tietenkin minun.
Ilkka Kanerva  KOTIMAA KOTIMAA SIVU 12

Suurin osa hautausmaista
ei täytä lain vaatimuksia
Hautausmaiden kiinteistöasioita ei ole hoidet-
tu asianmukaisesti. Etelä-Suomen läänissä on 
yhteensä 238 seurakunnille tai seurakuntayhty-
mille kuuluvaa hautausmaata. Selvityksen mu-
kaan niistä ainoastaan 14 prosenttia täytti lain 
vaatimukset. UUTISETUUTISET SIVU 7

LAPPEENRANTA. Lappeenranta-
lainen Timo Haimila on Suomen 
ensimmäinen kansallistietäjä. 
Perjantaina Ylen TV1:ssä esite-
tyssä fi naalissa hän päihitti kipe-
rästi Sami Mäntymäen.
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Timo Haimila
juhli kansallis-
tietäjänä

Lauri Segerman palaa
Veiterän valmentajaksi
Veiterä lähtee rakentamaan paluuta miesten 
bandyliigan mitalipeleihin kokeneen valmen-
nuskaksikon avulla. Vihreäpaitoja vetävät ensi 
kaudella Lauri Segerman ja hänen aisapari-
naan Sergei Maksimenko. Segermanin sopi-
mus on kaksivuotinen. Veiterä panostaa myös 
rahallisesti. Edustusjoukkueen budjetti kasvaa 
noin 20 prosenttia 90 000–100 000 euroon.
URHEILUURHEILU SIVU 18

Luokkaerot ovat edelleen totta
Kaikki eivät edelleenkään pääse tasa-arvoisesti 
osallisiksi rahasta ja koulutuksesta.

Kylpyläkin tarvitsee kuntoutusta
Pienet kuntoutuslaitokset kamppailevat tiuken-
tuvien laatuvaatimusten ja kiristetyn talouden 
kourissa.

Vaikka kylpylävieraita riittää, kylpylöiden talous 
on tiukilla.

KAI SKYTTÄ

Tulossa HUOMENNA

LAPPEENRANNAN Vesi Oy:n verkostoremontti 
aiheuttaa häiriöitä käyttöveden laadussa Lap-
peenrannan itäisissä kaupunginosissa ensi vii-
kolla. UUTISETUUTISET SIVU 8

RUSKEAN Baltic Brown -graniitin louhiminen 
saattaa alkaa Savitaipaleen Kaihtulassa jo ensi 
kesän aikana. UUTISETUUTISET SIVU 8

TIIBETIN hengellinen johtaja da-
lai-lama on huolissaan Tiibetin 
väkivaltaisuuksista. Hän vetosi 
Kiinaan voimankäytön lopetta-
miseksi. Lhasassa puhkesi mie-
lenosoituksia, joita pidetään pa-
himpina sitten 1980-luvun.

ULKOMAATULKOMAAT SIVU 15

Tiibetissä puhkesi 
väkivaltaisuuksia
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