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Myönteisiä uutisia

H
Pientä
pintaremonttia

V

arkauden Kotiseutukeskuksen rakennukset vaativat jatkuvaa remonttia niin sisältä
kuin ulkoakin päin. Remontin tekeminen vaatii kuitenkin tarkkaa harkintaa. Kun korjausrahaa ei seuralla
ole, niin sitä täytyy aina erikseen
hankkia. Suurempi parannus 154
vuotta vanhaan kiinteistöön tehtiin
neljä vuotta sitten, kun Kotiseutukeskus liitettiin kaukolämpöön.
Liittyminen rahoitettiin puoliksi
Suomen Kotiseutuliiton avustuksella ja puoliksi pankkilainalla. Hanke
oli järkevä, ja pankkilainakin on
maksettu omien varanhankintatoimenpiteiden avulla.
Olemme tutkineet eri mahdollisuuksia saada avustuksia päärakennuksen ulkomaalaukseen ja
piharakennuksen katon uusimiseen.
Kuitenkaan ei ole löytynyt tahoa,
joka auttaisi rahallisesti meidän
‘mittapuusta’ katsottuna suurehkoa
hanketta. Tämäntapaisiin kunnostuksiin on kyllä rahoitusta olemassa,
mutta talon sijainti on väärässä
paikassa. Esimerkiksi Mansikka ry,
jonka jäseniä olemme, voi rahoittaa

vain hankkeita, jotka eivät sijaitse
ruutukaava-alueella.
Tätä kirjoittaessani luen Warkauden Lehdestä ilmoitusta Vanha
Warkaus -projektiin liittyvästä
neuvontatilaisuudesta, jossa tullaan kertomaan museoviraston
ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoon
myönnettävistä avustuksista, sekä
annetaan tietoa avustusten hakemisesta, myöntämisperusteista ja
avustusmääristä. Tämä hanke lienee
sellainen, että sen piiriin sisältyy
myös Kotiseutukeskuksen v. 1858
rakennetun kiinteistön korjaustarve. Mikäli korjaushankkeeseen
päästään, hoitaa Varkaus-seura ry
oman osuutensa.
Varkaudessa on paljon korjattavia
kohteita. Seuraamme, miten Navitaksen suojissa olevalla hankkeella
tuetaan vanhoja varkautelaisia
kohteita. Tehtävää on paljon. Se
Navitashan on meidän rajanaapuri.
Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n puheenjohtaja
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Kuin unessa
unen kapealla sillalla
pysähdyn hetken nähdäkseni
Jos unta kuitenkin
hulluksi sanoisivat
orjan ruusuilla ovenpielet koristelisivat
Pimeässä syysillassa
yöksi vaihtuen varoittamatta
puiden välissä valot tuskin havaittavat
veden virta kylmyyttään äännellen
se riittää minulle
Käännyn
palaan takaisin puista siltaani pitkin
Yön yli on aikaa elää unensa pois
Päivi Vammelvirta
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yvä kello kauas kuuluu,
paha vielä kauemmas, kuuluu vanha suomalainen
sananparsi. Löydämme kyllä paljon
syitä valitella sitä, miten huonosti
meillä menee. Metsäteollisuuden
rakennemuutos, korkea työttömyys, verotulojen hupeneminen,
korkeat terveysmenot… Luetteloa
voisi jatkaa.
Oman pesän likaamisen taidon
osaamme kyllä kaikki, mutta on
myös monia asioita, jotka luovat
uskoa tulevaisuuteen.Yksi sellainen
on yrittäjä Oskari Tuhkanen. Moni
meistä muistaa, että varkautelainen
Oskari Tuhkanen valittiin vuoden
2013 Uusyrittäjäksi Suomessa.
Tuhkasen omistama yritys Nordic
Power Service Oy on vuonna 2011
perustettu voimalaitoskattiloidenja prosessiteollisuuden huolto- ja
korjaustöihin erikoistunut varkautelainen yritys. Yritys on parissa
vuodessa kasvanut 75 henkilön,
välillisesti 150 henkilön, kansainväliseksi yritysryppääksi ja tavoittelee
10 miljoonan euron liikevaihtoa.
Palkinnon perusteluissa on todettu, että yritys on hieno esimerkki
siitä, miten yrittäjä on tunnistanut
markkinoilla tarpeen ja tekee palveluliiketoimintaa uudella tavalla
rakennemuutospaikkakunnalla.
Riikinvoiman ekovoimalaitos ol-

koon toinen esimerkki myönteisistä
asioista. Leppävirran Riikinnevalle
rakennettava huippunykyaikainen
jätteenpolttolaitos on 52 kunnan
yhteinen hanke, jonka on tarkoitus
valmistua vuoden 2015 lopussa.
Laitoksen investointi on yli sata
miljoonaa euroa. Rakentamisen
työllistävä vaikutus on kahden vuoden ajan satoja henkilötyövuosia. Ja
mikä parasta, laitoksen toimittaja
tulee Varkaudesta. Laitos saattaa
poikia tulevaisuudessa uudenlaista
yritystoimintaa Varkauden seudulle.
Myös metsäteollisuudesta on
kuultu toiveita herättäviä uutisia
viime aikoina. Stora Ensohan
selvittää parhaillaan, muutetaanko Varkauden hienopaperikone
tuottamaan kartonkia aaltopahvin
raaka-aineeksi. Alustava kannattavuustutkimus näyttää lupaavalta.
Päätös asiasta on luvassa vuoden
2014 alussa, jolloin varsinainen
kannattavuustutkimus valmistuu.
Jos hanke toteutuu, siinä on kysymys 80–100 miljoonan euron
investoinnista. Investointi turvaisi
todennäköisesti nykyiset työpaikat.
Muutakin myönteistä on tiedossa
puun käytön osalta. Varkauteen on
nimittäin syntymässä puuraakaaineen jatkojalostamiseen liittyvä
osaamiskeskittymä. Kysymyksessä on valtion hyväksymään Itä-
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Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, taustalla Eero Mikkosen teos
Lumihanki kutsuu.
Suomi –ohjelmaan liittyvä hanke,
joka keskittyy biomassojen sekä
erityisesti puun prosessointiin ja
jatkojalostamiseen. Uudenlaisen
kehitysympäristön synnyttämiseen
on tarkoitus saada mukaan yliopistoja ja tutkimuslaitoksia sekä alan
johtavia yrityksiä.
Joten, kirvestä ei kannata suinkaan
heittää kaivoon. Päinvastoin!
Hannu Tsupari
kaupunginjohtaja

Asiaa Hyvinvointi Ankkurista

A

nkkuri lienee jokaiselle varkautelaiselle ainakin ulkonäöltään tuttu, mutta entäpä
Hyvinvointi Ankkuri? Toimipiste
löytyy osoitteesta Kauppakatu 48,
H&M:n vastapäätä. Se on paikka,
josta jokainen kävijä saa tietoa,
opastusta ja pieniä mittauksia oman
terveytensä kohentamiseksi, huoltamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Hyvinvointi Ankkurin kynnys on
matala. Sinne ei tarvita ajanvarausta,
palvelu on maksutonta, eikä edes
nimeä tai henkilötunnusta tarvitse
kertoa. Paikka on tarkoitettu kaiken
ikäisille. Palvelusta vastaavat sairaanhoitaja Hanna Kolehmainen ja
terveydenhoitaja Mirkka Juvonen.
Kyseessä on HyvinvointiKIOSKIhanke. Sen päärahoittajana toimii
Pohjois-Savon liitto ja osarahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto
(EAKR), Kuopion ja Varkauden
kaupungit sekä Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymä, johon kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja
Vieremä. Mukana on myös Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän hyvinvointialan osaamisalue.
Varkaudessa toiminta on osana
sosiaali- ja terveyspalveluja. Täällä
ovet avautuivat toukokuussa 2012.
Sairaanhoitaja Hanna Kolehmainen
Hyvinvointi Ankkurista toteaa Varkaudessa olevan tarvetta tällaiselle
terveyspalvelulle.
Toimipisteessä on tarjolla sekä
keskustelemalla saatavaa tietoutta
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Sairaanhoitaja Hanna Kolehmainen työpöytänsä ääressä.
että painettuja esitteitä. Mielenkiintoinen on esim. Terveysresepti, jonka
ensin itse täytettyään voi omatoimisesti pienin askelin pyrkiä muuttamaan ja parantamaan elintapojaan ja
tottumuksiaan. Samoin hyödyllinen
on selvitys ja ohjeistus Näin käytät
eReseptiä. Myös Oma Napa, painonhallintaryhmä verkossa ilman ‘kuureja’ voisi ylipainosta kärsiville olla
hyödyllinen. Käytännöllisinä toimenpiteinä Hyvinvointi Ankkurissa
mm. mitataan verenpaine, pituus ja
paino, joista selviää painoindeksi,
hemoglobiini ja verensokeri. Myös
rokotukset ja muut pistokset hoituvat, jos on omat lääkkeet mukana,
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ja tikitkin poistetaan. Tarvittaessa
kävijä ohjataan jatkotoimenpiteisiin
ja suoritetaan sitten jälkiseurantaa.
Toimipisteen hoitajat ‘jalkautuvat’
mielellään eri ryhmiin ja etenkin
nuorten pariin kertomaan tietoutta
hyvinvointia ja terveyttä edistävistä
toimintamuodoista ja menetelmistä.
Ennaltaehkäisevää tietoa tarvitsevat
kaikki ikäluokat.
Eri alojen asiantuntijat ‘jalkautuvat’
myös paikalle. Psykologin, erityissairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän jne.
vierailupäivät selviävät toimipisteestä
ja netistä Hyvinvointi Ankkurin KOTISIVUILTA. Sieltä löytyvät myös
varkautelaisten terveydenhoitoon
liittyvivien yhdistysten / järjestöjen
vierailut ja niiden asiasisällöt. Ns.
kolmas sektori on siis myös mukana
tässä toiminnassa.
Lisätietoja ja esim. aukioloajat
Hyvinvointi Ankkurista löytyy
netissä osoitteesta www.varkaus.fi/
sosiaali- ja terveystoimi /Hyvinvointi
Ankkuri.
Sirpa Ollikainen

