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Olisiko sote-ratkaisu kylissä?
Suomen hallitusohjelmaa ja tavoitteita lukiessa tu-
lee kysyneeksi, voisiko virran suunta vihdoin kään-
tyä asukkaiden palvelulle myönteiseksi. Säästöjä 
on totuttu hakemaan keskusjohtoisesti toimintoja 
supistamalla ja sivukylien palveluja lakkauttamal-
la. Hallitus kuuluttaa ennakkoluulotonta palvelu-
jen uudistamista ja toimintatapojen joustavoitta-
mista. Kuntia rohkaistaan ideointiin ja kokeiluihin. 
Niiden avulla haetaan keinoja päästä tavoitteisiin, 
joihin yhtenä viidestä tärkeimmästä kuuluu hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen. Tutustu valtio-
neuvosto.fi > 

Veromaksajien kannalta on edullisinta, että kan-
salaisille turvataan kunnolla toimivat lähipalve-
lut. Ennen vanhaan kuntakeskuksina toimineet kir-
konkylät tai muut kuntakeskukset tarjosivat perus-
palvelut, jotka olivat kohtuullisesti kaikkien saata-
villa. Jospa avaimet sote-ratkaisuunkin löytyisivät 
edelleen kylämallista? Peilataanpa palveluita asuk-
kaiden tarpeista lähtien kylittäin ja toimivina ky-
läverkostoina.

kaupungin kannattaa tukea  
kyläasutuksen säilymistä

Kuntapalvelujen säilyttäminen kylillä tuo kaupun-
gille säästöjä. Matkakustannusten paisumista voi-
daan hidastaa. Huonokuntoistenkin kotona asu-
mista voidaan tuettuna jatkaa ja säästää laitosre-
sursseja. Tutut ympyrät ja ihmiset sekä luontainen 
naapuriapu täydentävät ammattilaisten työpanos-
ta. Tarvittavat hoitotoimet ja kuljetukset voidaan 
paikallistuntemuksella suunnitella ja hoitaa jous-
tavimmin.

toimintatapojen uudistaminen  
tuo suurimmat säästöt

Pieksämäen Kyläkumppani plus -hankkeessa kerät-
tiin asukkaiden ehdoksia Pieksämäen talouden tasa-

painottamiseen. Syntyi lista kouriintuntuvista sääs-
tötavoista, joiden ytimenä on asukkaille ja asumi-
selle välttämättömät lähipalvelut. Jatkuvasti ke-
hittyvä digitalisaatio, internet, ulottuu kaikkialle 
helpottamaan palvelujen järjestämistä. Lähellä si-
jaitsevat kyläpalvelut ovatkin avainasemassa palve-
lurakenteiden ennakkoluulottomassa uusimisessa. 

Säästöjä syntyy esimerkiksi nettivirkalääkärin 
avusta terveysaseman hoitajille. Vastaavasti muis-
sakin palveluissa digitalisaatiota voidaan hyödyn-
tää siten, että saavutetaan olennaisia säästöjä laa-
dun kärsimättä. Nettiyhteyksien ansiosta  kyläkes-
kuksissa on mahdollista palvella joustavasti myös 
loma-asukkaita. 

Ehdotuksia kerättiin heinäkuussa osana Pieksämä-
en Kyläkumppani plus -hanketta (EU maaseutuojel-
ma Leader Veej´jakaja). Mistä säästäisit? -asukasil-
loista kerätyt ehdotukset työstettiin kylien kump-
panuuspöytien työpajassa 11.8. ja toimitettiin kau-
pungin virkamiehille ja poliittisille päättäjille. 

Kylillä nähdään, että parhaiten säästöt löytyvät 
yleisistä toimintojen tehostamisesta, alueellisesta 
rajat ylittävästä yhteistyöstä sekä kuljetusten uu-
delleen organisoinnista – kuljetuskustannuksethan 
kasvavat rajusti, jos kaupunki noudattaa keskuspai-
notteista politiikkaa. 

Ehdotuksia lisää kyläasiamies Vuokolta puh. 
045 845 6590.

suosi paikallista ja kerro toiveistasi

Palveluja on mahdollista parantaakin säästöistä 
huolimatta. Käytetään talonpoikasjärkeä ja teh-
dään yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kyläsuun-
nittelu on jatkuvaa toimintaa ja alueen asukkaat 
tuntevat parhaiten omat tarpeensa. Kerro niistä ja 
omista  parantamisen ideoistasi. Käytä virtasalmi.fi 
-verkkopalvelun palautesivua tai pane postia kirjas-
ton seinässä olevaan yhdistyksen postilaatikkoon.  
Anna Virtasalmi-yhdistykselle tukesi osallistumalla!
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Kirjastolla 
taidenäyttely 
Päivi Hynnisen maalauksia ja piirustuksia 
syyskuun loppuun

kirJasto sUlJettU 31.8.–4.9. välisen ajan 

kirJansidontakUrssi  Virtasalmen kirjastolla 
6.10.–24.11.2015 TIISTAISIN klo 17.00–18.30. 
Ilmoittautumiset Tuula Kähkönen  
p. 040 7754685 tai tuula.kahkonen@gmail.com

kirjaston aukioloaikoina 
• Lukusali ja nettipiste on kaikkien käytettävis-

sä. Langaton pmk-nettiyhteys, joten läppärei-
den ja älypuhelinten päivitykset onnistuvat.

• Alakerrassa voi pelata pingistä, liitokiekkoa ja 
koronaa. 

• Alakerran laulu- ja musiikkisali on virtasalme-
laisten käytössä. Katso alla olevasta kalente-
rista sovitut vuorot.

Virtasalmen 
yhteisökeskus -aloite 

odottaa vielä päätöksiä
Virtasalmi-yhdistyksen lähes kaksi vuot-
ta sitten tekemästä aloitteesta on luvas-
sa päätöksiä ennen kuluvan vuoden lop-
pua. Tavoitteenamme on, että virastotalo 
muuntuu monitoimitaloksi. Terveysasema 
ja kirjasto jatkaisivat siinä toimintaansa, 
mutta myös muita lähipalveluita keskitet-
täisiin siihen. 

Talon käyttöä on hissun-kissun kehitet-
ty asukkaiden toiveiden mukaiseksi. Uute-
na on alakertaan varustettu laulu- ja mu-
siikkihuone mm. karaokelaittein. Kaiken-
laista on vireillä, joten ilmoitustauluja ja 
nettiä kannattaa seurata.

maanantai

9.30–12.30
Srk:n päiväkerho 
3–5-vuotiaille
Virtasalmen 
seurakuntakoti

17.30–20.45
Kudontaa ja 
käsitöitä
Montola 
ent. postin tila
SO 114017
joka toinen viikko

tiistai

12.15–15.45
Erityisryhmän 
toimintapäivä
Kivitasku
SO 114403

16.00
Eläkeläisten 
lauluryhmä 
Virastotalon 
musiikkihuone
15.9. alkaen

17.15
Kokokylän karaoke 
ja yhteislaulu 
Virastotalon 
musiikkihuone
15.9. alkaen

keskiViikko

10.00–12.00
Srk:n perhekerho 
Virtasalmen 
seurakuntakoti

12.30–15.45
Taitopaja C
Virtasalmen 
seurakuntakoti
SO 114202
joka toinen viikko

torstai

15.00–17.15
ATK, koulu
SO 34112 
ja 340126

16.30–17.30 
Kevennetty 
liikunta, Ojintalo 
SO 830402

17.30–18.30
Kuntojumppaa 
naisille, Ojintalo 
SO 830413

18.00
Kokokylän kitara-
kerho Virastotalon 
musiikkihuone
17.9. alkaen

18.30–20.00
Miesten kunto-
liikunta, Ojintalo 
SO 830417

perJantai

9.00–9.30 
Tilhin muskari 
2–5-v. Ojintalo  
SO 100116
9.30–10.15
Tilhin muskari 
6-v. Ojintalo
SO 100117
10.15–11.00 
Virtasalmen kylä-
muskari, aikuiset 
mukana, Ojintalo 
SO 100118
12.30–14.00
Musa soi, koulu 
SO 100317
15.30
Eläkeläisten 
Boccia-peli
Ojintalo 
18.9. alkaen
16.45–18.15
Jooga + Asahi
Ojintalo
SO 830206

SO= seutuopisto, 
katso ryhmien aloitus ja muut tarkemmat tiedot 
Pieksämäen seutuopiston ohjelmasta


