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Hyvät ystävyyskuntakongerssin osallistujat
On hienoa saada olla mukana kuntaliiton puolesta avaamassa tärkeätä
ystävyyskuntakongressia. Samalla suuret kiitokset tämän mahdollistaville
järjestäjille niin Suomesta kuin Venäjältä ja Turun kaupungille kutsusta pitää
kongressi täällä kauniissa kaupungissa.
Yhteistyötä on kuntien ja maakuntien välillä tehty jo vuosikymmeniä ja
erityisesti tässä ajassa on tärkeätä pitää huolta toimivista ja käytännöllisistä
suhteista naapureiden välillä. Yhteistyötä on tehty kuntien ja maakuntien
välillä monella eri sektorilla, sen toimimiseksi että asukkaiden, hallinnon ja
elinkeinoelämän osalta työ sujuisi mahdollisimman hyvin.
Kuntaliitto toimiessaan kaikkien kuntien etujärjestönä selvitti jokin aika sitten
millaista yhteistyötä kunnat ja alueet tekevät ja miten ne sen kokevat.
Yhteistyö nähtiin pääosin hyvin hyödyllisenä. Yhteistyötä tehdään opetus- ja
kulttuuri, nuoriso, ympäristö ja elinkeinoelämän sekä kunnan hallinnon
tasolla. Maakuntien välisessä yhteistyössä korostuvat ympäristö ja
elinkeinotoimi.
Esimerkiksi Kymenlaakson alue Kaakkois-Suomessa, josta olen itse kotoisin
tekee yhteistyötä maakuntaliiton ja kesäyliopiston osalta kulttuuritoimen,
sosiaali- ja terveystoimen, yhdyskunta ja maankäytön sekä ympäristön ja
elinkeinotoimen välillä. Esimerkkinä vaikkapa Kotkassa jo vuosia toiminut
Repin -instituutti ja taas reilun viikon päästä esiintyvät Pietarin filharmonikot.
Kunnat ja alueet tekevät Venäjä yhteistyötä monipuolisessa yhteistyössä
alueen muiden toimijoiden kanssa. Tästäkin esimerkkinä omalta alueeltani
jossa Kymenlaakson liiton kanssa Venäjä yhteistyötä tekevät mm
ammattikorkeakoulu, ammatillinen koulutus, elinkeinoyhtiöt Cursor ja Kinno
sekä tutkimuslaitoksen lähinnä logistiikan alueelta sekä kesäyliopisto.
Tämän kongressin tavoitteena ja mahdollisuutena on lisätä ymmärrystä
molemmin puolin kunta ja aluehallinnon järjestelmistä. Teemoiksi on valittu
ajankohtaiset kuntien palvelut, elinvoiman edistäminen ja ympäristö sekä
yhdyskuntatekniikka. Varmasti näiden päivien sisällä keskustellaan myös
Suomessa suunnitteilla olevasta suuresta sosiaali- ja terveyspalveluiden
muutoksesta, joka vaikuttaa niin kuntien kuin maakuntien tuleviin tehtäviin.
Kuntien ja alueiden kahdenvälisten ystävyyskaupunki yhteistyön lisäksi rajan
ylittävät yhteistyöohjelmat Euroopan unionin, Venäjän federaation ja Suomen

tasavallan välillä lisäävät yhteistyömahdollisuuksia molemmin puolin rajaa.
Toivomme että tämä yhteistyömuoto jatkuu myös tulevaisuudessa.
Kuntaliitto toimii myös yhteistyössä Euroopan unionin että maailmanlaajuisen
järjestön kautta laajasti kuntien ja niiden yhteistyön puolesta. Varmasti myös
näissä yhteyksissä voimme hyödyntää yhteistyötämme Venäjän kanssa.
Konkreettisena osoituksena tulevaisuuden yhteistyön jatkumiseksi ja
parantamiseksi olemme tänä aamuna allekirjoittaneet
yhteisymmärryspöytäkirjan Venäjän kaupunkiliiton ja Suomen kuntaliiton
välillä.
Osaltani oikein hyvää kongressia ja yhä paranevaa yhteistyötä sekä
aurinkoista kevään jatkoa.

