Hyvät Savonlinnalaiset,
Menneet pari vuotta ovat kurittaneet maailmaa ja Suomeakin koronaviruksen kautta ja toki se on
vaikuttanut meillä Savonlinnassakin, mutta kaupungin elinvoiman ja talouden kehittymiseen se ei onneksi
ole pahasti vaikuttanut.
Meillä Savonlinnassa on viime vuosina ollut merkittävää kehitystä ja kasvua uusien yritysten, työpaikkojen
ja myös Xamkin koulutuspaikkojen määrissä. Alueemme suurteollisuus on investoinut ja lisännyt myös
työpaikkoja. Teknologiapuisto Nohevan kehitys ja yhteistyö eri toimijoiden ja rahoittajien kesken on myös
ollut aivan uraauurtavaa koko Suomessa. Samaan aikaan kaupunki on tehostanut omaa toimintaansa ja
organisaatiota kustannustehokkaampaan suuntaan. Jos Sosteri pysyy antamassaan ennusteessa, niin
tästäkin vuodesta tulee kaupungille positiivinen tulos.
Kaiken tämän seurauksena pystyimme alentamaan tuloveroprosenttia, joka on voimassa seuraavat kaksi
vuotta. Tällä me haluamme myös antaa signaalin ympäröivään yhteiskuntaan, että tänne kannattaa tulla ja
tuoda perhekin, koska esimerkiksi koulutusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja lisääntyneet
merkittävästi. Näyttäisi myös siltä, että kaupunkimme muuttovoitto paranee edellisestä vuodesta vielä
vahvistamattomien koko vuoden tietojen mukaisesti.
Valitettavasti omaa sairaalaamme emme pystyneet vielä tämän vuoden puolella varmistamaan
lakimuutoksen ja lisärahoituksen avulla niin, että sairaala toimisi varmasti vuoden 2032 jälkeenkin
ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana. Vaikuttamistyö tavoitteen eteen jatkuu, mm. yhteistyöllä
koko maakuntamme kanssa.
Ei ole mitään konkreettista syytä eikä estettä, etteikö vastaava positiivinen kehitys jatkuisi myös alkavana
vuonna 2022. Olemme päättäneet valtuustossa strategiset painopistealueet ja niihin kriittiset
menestystekijät. Toimimalla niiden mukaisesti, uskon vahvasti, että positiivinen kehitys ja kasvu jatkuu.
Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu, nuorten parempi kuuleminen ja huomioiminen, yritysten
toimintaedellytysten parantaminen, matkailun ympärivuotistamisen tehostaminen ja kasvu sekä viestinnän
parantaminen muutamia mainitakseni. Tietenkin sairaalan säilyttäminen sekä Parikkalan rajanylityspaikan
kansainvälistäminen ovat strategisesti erittäin tärkeitä, mutta niiden tavoitteiden saavuttamisessa
tarvitsemme myös apua ulkopuolisilta tahoilta. Olemme myös vahvistaneet talousarvion ensi vuodelle, joka
on positiivinen. Suurin yksittäinen uhka sen toteutumiselle on, jos Sosteri ei pysy vahvistetussa omassa
talousarviossaan sovituista kustannustehokkuus tavoitteista huolimatta.

Hyvät Savonlinnalaiset sekä lukijamme,
Kun lähdemme etenemään uutta vuotta 2022, niin melko nopeasti on historialliset aluevaalit. Tarvitsemme
maakuntamme aluevaltuustoon sekä -hallitukseen sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät ja haluavat tehdä
maakuntamme ja kaupunkimme eteen työtä ja ennen kaikkea yhteistyötä. Joudumme varmuudella
neuvottelemaan ja sopimaan maakunnan tasolla esim. terveyspalvelujen säilymisistä Savonlinnan alueella
monella eri tasolla. Tarvitaan yli puoluerajojen ylittävää näkemystä ja yhteistä tekemistä, ei pelkästään
Savonlinnan eduksi, vaan koko maakuntamme parhaaksi.
Haluan kiittää kaikkia Savonlinnan parhaaksi työskennelleitä, jokaista omassa tehtävässään, ja samalla
toivottaa kaikille mitä parhainta Uutta Vuotta 2022. Muistetaan käydä äänestämässä aluevaaleissa.
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