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Tänään

Intohimoinen
pesäpalloilija ja
uutiskyttä

KUOPIO

Kaupunginjohtaja
valittaneen
kolmikosta

Yritys juhlii: 35-vuotiaan Siilin Hammaslääkäripalvelun
toiminnassa on mukana vielä yksi perustaja.
REETTA TIAINEN

Reetta Tiainen

Neljän hammaslääketieteellisestä valmistuneen kaveruksen yhteisellä yrityksellä
menee hyvin edelleen 35
vuotta myöhemmin.
Vuosien mittaan yhdestä yksiköstä nykyiseen
kolmeen kasvaneen Siilin Hammaslääkäripalvelun perustajista on sorvin
ääressä enää yksi, monille siilinjärveläisille tuttu Veijo Miettinen. Hänet
muistetaan etenkin Siilinjärven suunterveydenhuollon kehittäjänä ja edistäjänä,
mutta oma yritystoiminta on
kulkenut mukana koko ajan.
– Toiminta käynnistyi 1982
keväällä, armeijasta pääsin
kesäkuussa ja rupesin heti
hommiin, hän muistelee.
ALKUJAAN outokumpulaisen Miettisen veti Siilinjärvelle opintojen lisäksi
intohimo pesäpalloon.
Aikoinaan SiiPossa pelannut Miettinen tuntee itsensä
työajan ulkopuolella edelleen pesäpalloilijaksi, vaikka
osallistuukin nykyään enää
penkkiurheilija.
– Kyllä se oli pesäpallo,
joka sai jäämään Siilinjärvelle
ja olen edelleen pohjoissavolaisen pesäpallon kannattaja,
Miettinen summaa.
Siilinjärvi on toiminut
asuinkuntana jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan.
– Siilinjärvi on erittäin
mukava paikka kasvattaa

ti Siilin Hammaslääkäripalvelussa.

Yksi Siilin Hammaslääkäripalvelun perustajajäsenistä on vielä sorvin ääressä. Veijo
Miettinen on työajan ulkopuolella pesäpalloilija ja uutiskyttä.
perhettä ja toimia, Miettinen kertoo.
URAN ALUSSA Miettinen
toimi kuusitoista vuotta
Kuopion yliopistolla opetustehtävissä, ennen kuin
hammaslääketieteellinen
päätettiin lakkauttaa. Hän
ehti hetken toimia päätoimisena yrittäjänä, mutta jo
vuonna 1999 Siilinjärven ja
Maaningan kuntayhtymä
palkkasi miehen johtavaksi hammaslääkäriksi.
– Kunnanjohtaja Jouni
Mutanen kannusti kehittämään suun terveydenhoidon
heikkoa tilaa ja antoi tunnus-

tusta, kun tuloksia syntyi,
Miettinen kertoo.
Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Farshad
Dalilin ja työntekijöiden
kanssa yhdessä tehty suunnitelma toi nopeasti tuloksia.
Kiinnostusta hyvin toimivaan suun terveydenhuoltoon oli muuallakin, mutta
hyvät käytännöt eivät lähteneet leviämään.
– Vapaaehtoinen muutos
on hidasta ja vaikeaa, vaikka
olisi esittää tuloksia. Kuntaorganisaatio on yleensäkin ongelmallinen, koska
kukaan ei oikeasti ja tehokkaasti valvo toimintojen

tehokkuutta eikä kunnissa
ole konkreettista tulosvastuuta. Isännätön raha ei tuo
sitä vastuuta mitä yrittäjä
kokee, Miettinen summaa.
Työt kunnassa loppuivat
vuosi sitten välinehuollon
kustannuksista syntyneeseen riitaan, Miettisen ehdotus olisi tehnyt kunnalle
säästöjä, mutta se ei kiinnostanut.
– Koin tilanteen nöyryyttävänä ja arvostuksen puutteena, silloin päätin erota.
Ajattelin, että jos ei kelpaa,
niin ei väkisin.
Eron jälkeen Miettinen
on toiminut täysipäiväises-
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MIETTISEN mielestä työelämässä mielekkäintä on sen
kehittäminen paremmin toimivaksi.
– Kehittäminen on palkitsevaa. Kun jaksaa puurtaa,
tuloksilta ei voi välttyä, Miettinen pohtii omaa kehittämisen haluaan.
Kehittämistä on löytynyt
myös omasta elämästä, viimeisen parin vuoden aikana
painoa on tippunut 30 kiloa.
Kun työt kunnassa loppuivat, stressitaso laski ja ruokapöydässä ehti kiinnittää
enemmän huomiota. Uusi
liikunnallinen harrastus löytyi kävelemisestä.
– Käveltyä tulee kahdesta
neljään kertaan viikossa, puolitoista tuntia kerrallaan. Se
virkistää ja antaa lisää virtaa,
Miettinen kertoo. Elämänlaatu ja kunto ovat nousseet,
tuloksia on siis tullut.
Kävelyn lisäksi Miettinen
nauttii kovasti uutisten lukemisesta.
– Olen kova uutiskyttä,
päivittäin luen muutaman
tunnin lehtiä. Harmi, että
vaikeiden asioiden selvittäjiä on vähän. Enemmän pitäisi
kysyä, miksi asiat tehdään niin
kuin ne tehdään, hän pohtii.
– Kunnan päättäjien pitää
tietää, että kuntalaiset ovat
kiinnostuneita kunnan asioista.
– Kun muistetaan kenen
etua ajetaan, tehdään oikeita päätöksiä.
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Kolmelle Kuopion
kaupunginjohtajaksi
hakeneista tehdään
soveltuvuusarviointi.
Soveltuvuustestiin
pääsevät Finnet-liiton
toimitusjohtaja Jarmo
Matilainen Mikkelistä,
Kuopion kaupunginjohtajan viransijaisena
toimiva palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kuopiosta ja Joensuun
kaupungin strategiajohtaja Janna Puumalainen
Joensuusta.
Kaikkiaan Kuopion
kaupunginjohtajan virkaan oli 32 hakijaa.

Kyläparlamentin
rooli vahvistuu
Siilinjärvellä
Siilinjärven kyläparlamentin kokouksessa viime
viikolla linjattiin tavoitteet
ja toimenpiteet tulevalle
vuodelle. Tavoitteena on
kylien ja asuinalueiden
viihtyvyyden ja kiinnostavuuden edistäminen.
Toimenpiteinä ovat
yhdistyksen rekisteröiminen, kiinteämpi yhteistyö
kunnan kanssa, toimintaresurssien lisääminen
ja saada mahdollisimman
moni asuinalue mukaan
toimintaan.
Rekisteröitymisen
jälkeen kyläparlamentti
voi hakea hanketukea
kehittämishankkeille
mm. Kalakukko ry:ltä.
Kuntayhteistyötä tiivistetään mm. asuinalueitten kehittämisesityksiä
priorisoimalla, kyläsivujen
lisäyksellä kunnan sivuille
ja koulutusyhteistyöllä.
Kyläparlamentin johtoryhmään valittiin Kalle
Savolainen (Pyylampi),
Elisa Nuutinen (Pöljä),
Merja Kaija (PohjoisSavon Kylät, Kehittyvät
Kylät -hanke), Ritva
Luomi (Kumpunen) ja
Markku Sopanen (EteläSiilinjärvi). Lisäksi Juha
Nykänen valittiin asiantuntijajäseneksi.
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