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Linjauksia

Varkauden kaupungin valtuusto
teki viime marraskuussa linjauksia
tulevaisuuteen palvelustrategia
asiakirjan hyväksyessään ja vieläpä
yksimielisesti. Se jo sinällään kertonee tilanteesta ja vakavuudesta,
missä tällä hetkellä olemme. Esitetyt
toimenpiteet ei varmasti olleet helppoja kenellekkään, ei päättäjille eikä
virkamiehille, mutta vaihtoehdot
talouden tasapainottamiseksi ja
sitä kautta palvelujen turvaamiseksi

kuntalaisille on vähissä.
Toimintakatteella mitaten sosiaaliterveystoimi muodostavat lähes
kaksi kolmasosaa kaupungin menoista, joten voi hyvin sanoa, että
nousemme tai kaadumme niitten
mukana.
Viime aikoina olemme saaneet
lukea jos jonkinlaisia kommentteja
ja arvioita terveyden huollon tilasta
Varkaudessa ja ympäristö kunnissa.
On tehty päätöksiä ja linjauksia
tulevaisuuteen. Ottamatta kantaan
muiden kuntien päätöksiin Varkaus
on palvelustrategiat marraskuussa
hyväksyessään linjannut mm. Varkauden sairaalan toiminnan muutokset, joista aikanaan keskusteltiin
myös seutuhallituksessa. Yhtenä
painopisteenä sairaalan kehittämisen suhteen on kumppanuus virat,
joiden turvin politklinikkatoiminta
jatkuu vähintään nykyisellä jos ei
paremmallakin tasolla.
Kumppanuusvirkojen myötä
ammatillinen osaaminen säilyy ja
varmentuu.
Tällä hetkellä kumppanuus periaatteella hoidetaan Varkauden
sairaalassa mm. sydän, munuais

ja keuhkolääkärin palvelut ja keskusteluja palvelujen laajentamiseksi muillekin alueille käydään
Kyssin kanssa jatkossakin hyvässä
yhteishengessä. Palvelustrategian
linjausten avulla Varkauden sairaalasta pyritään tekemään tehokas
perusterveydenhuollon palveluja
tuottava yksikkö, joka tarjoaa myös
erikoissairaanhoidon palveluita.
Näitä linjauksia noudattaen on vahvasti liioiteltua puhua sairaalan alas
ajosta. Varkaus on palvelustrategian
hyväksyessään linjaukset tehnyt
ja uskoisin, että linjaukset ovat ei
pelkästään Varkauden vaan koko
alueen asukkaiden edun mukainen.
Tarvitaan yhteistä sitoutumista
tulevaisuuden suhteen alueen kuntalaisten parhaaksi.
Perusterveyshuollon puolella on
tällä hetkellä lääkäri vaje, johon pyrimme kaiken mahdollisen keinoin
etsiä ratkaisuja, jotta kuntalaisten
lääkäriin pääsy helpottuisi. Kyse ei
siis ole Varkauden kaupungin säästö
päätöksiin liittyvä vaan lääkäri pula,
joka tuntuu olevan myös muualla
maassa ja jopa suurissa kaupungeissa. Varkaudessa ja tällä alueella

tarvitaan sairaala, jota yhdessä Kyssin kanssa kehitetään kuntalaisten
parhaaksi.
Varkaudessa elinkeinostrategia
on vihdoin valmistumassa ja tulee
lopulliseen päätöksen tekoon lähiaikoina. Strategia luonnokseen on
pyydetty lausunnot eri elinkeinoharjoittajilta. Tulevassa strategiassa on pyritty kokonaisvaltaisesti
ottamaan huomioon Varkaus ja
Varkauden seutu ja sen kehittyminen kaupungin ja elinkeinoelämän
yhteisenä tavoitteena.
Elinkeinpolitiikan puolelta olemme viime aikoina saaneet lukea
positiivisia uutisia, niin naapureista
kuin paikallisesti. Varsinkin kansainvälinen teollisuutemme etsii
jatkuvasti uutta henkilökuntaa riveihinsä. Jospa tässä kevään korvalla
kuuluisi vielä muutakin elinkeino
rintamalta.
Elinkeinopolitiikkaan olennaisena
osana kuuluu kaavoitus, joka on
viime aikoina keskusteluttanut niin
yrittäjiä kuin yksittäisiä kuntalaisia,
on keskusteltu entisen leirintäalueen kaavoittamisesta asuinalueeksi,
asuintonttien laajentamisesta oma-

rantaisiksi, yrittäjä ystävällisyydestä,
asiakaslähtöisyydestä jne.Tähän
pyritään saamaan linjaukset päivitettynä tämän kevään aikana.
Elämme aikaa jossa muutokset ovat välttämättömiä, meidän
kuitenkin olisi nähtävä muutos
mahdollisuutena ei uhkana ja sitä
kautta katsottava yhdessä parempaan huomiseen.
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Kun hiljaisuus puhuu
älä käännä sille selkää
Tuska, jonka tunnet
on kasvua huomiseen,
kasvua elämään
Tuohuksen liekki
levollisuutta tuova
tuoksu kuin kesäpelto
Ja niin nopeasti
sinun on puhallettava liekkiin
Jää vain kaipaus
kauniiseen hetkeen
Niin on tämä päiväkin
pääsiäisen rauha
Pysähdyt, nautit ja kohta se on ohi
Mutta jäljelle jäi niin paljon
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