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4.12. torstai klo 12–14 Taidekirjansitoja Tuula Kähkönen tavattavissa
   ”kirJoJen siiVin” näyttelyssä kirjastolla

6.12. itsenäisyyspäiVä klo 10 sanaJumalanpalVelus kirkossa
   seppeleen lasku sankarihaudoille

7.12. sunnuntai klo 18 kauneimmat Joululaulut kirkossa

8.12. maanantai klo 17–19.30 Jouluaskarteluilta kirjastolla
   järj. Väisälän Martat

11.12. torstai klo 10 Vanhemman Väen JouluJuhla srk-kodilla
   jouluista ohjelmaa, puuro- ja kahvitarjoilu
  klo 12–14 lahJoita VähäVaraisille lapsiperheille
   diakoniatyö ottaa srk-talolla vastaan lahjoituksia: 
   kuivaelintarvikkeita ja hygieniatuotteita 

12.12. perJantai klo 11–14 Joululounas seisovasta pöydästä Kafé Villassa (15 €)

13.12. lauantai klo 9–15 JoulumyyJäiset 
   kirkolla Punaisen tuvan ympäristössä
  klo 13–14 Joulupukki tulee tervehtimään virtasalmelaisia
   järj. paikkakunnan yrittäjät, Sale ja Virtasalmi-yhdistys

14.12. sunnuntai klo 10 sanaJumalanpalVelus kirkossa

17.12. keskiViikko klo 9 lähtien Virtasalmen apteekissa tarjolla JoulukahVit kakun kera

18.12. torstai klo 17.30 Koululaisten vanhempainyhdistyksen 
   myyJäiset ja arpaJaiset Ojintalolla
   Virtasalmi-yhdistyksen JoulukahVit (maksullinen)

  klo 18.30 kaiken kansan JouluJuhla Ojintalolla

21.12. sunnuntai klo 10 messu kirkossa

  klo 18.30 Joulukonsertti kirkossa
   Hyväntuuliset Laulajat, joht. Jenni Repo

24.12. Jouluaatto klo 15 aattohartaus kirkossa
  klo 16 Jouluaaton ruokailu seisovasta pöydästä 
   Kafé Villassa (28 €) – sitovat ilmoittautumiset 
   10.12. mennessä Maija H. p. 0500 678100 
  klo 23 Jouluhartaus kirkossa

25.12. JoulupäiVä klo 8 Joulukirkko kirkossa

1.1. uudenVuodenpäiVä klo 13 messu kirkossa

Joulun ajan tapahtumat 
Virtasalmella 



Suurin osa Virtasalmen kyläkyselyyn lokakuussa 
vastanneista oli vakituisesti paikkakunnalla asuvia. 
Loma-asukkaiden osuus jäi kolmannekseen. Osasyy-
nä lienee heidän kannaltaan huono ajankohta. 

Kaikkiaan kyselyyn vastasi 139 henkilöä, jotka 
asuvat eri puolilla entistä Virtasalmen kuntaa. Vas-
tausaktiivisuutta on pidettävä hyvänä, sillä laajaan 
joka luukun jakeluun Virtasalmi-yhdistyksellä ei ol-
lut varaa. Kyselykaavakkeita oli jaossa eri pisteissä 
kaikkiaan 700 kpl. Osa vastauksista tuli nettiin lai-
tetun Webropol-kyselyn kautta. 

Tyypillinen vastaaja oli yli 50-vuotias, joka asuu 
kahden aikuisen taloudessa. Lapsiperheiden jäse-
niä ja sinkkuja oli yhteensä noin 60 prosenttia vas-
taajista. 

Yli 66-vuotiaiden eläkeläisten osuus oli kolman-
nes vastaajista. Toinen kolmannes oli 51–65-vuoti-
aita ja yksi kolmannes 19–50-vuotiaita.

suurimpana huolena  
Virtasalmen palveluiden alasajo

Vastauksista käy ilmi, että huoli kunnallisten pal-
veluiden alasajosta paikkakunnalla on suuri. Miten 
meidän käy, jos terveys- ja kirjastopalveluja vielä 
huononnetaan ja apteekki häviää? Julkista liiken-
nettä ei ole käytännöllisesti katsoen ollenkaan, kos-
ka asiointikyyti on järjestetty kirkolta ja tavoittaa 
siten vain harvoja. Oma tai perheen auto on vält-
tämätön jo sivukyliltä kirkolle pääsemiseksi. Ylivoi-
maisesti yleisin ”julkinen” kulkuneuvo oli vastaa-
jille taksi. Vain murto-osassa maksajana oli Kela. 
Mistä rahat välttämättömiin Pieksämäellä käyntei-
hin niille, joilla ei ole omaa autokyytiä saatavana?

Eläkeläiset pitivät elämäntilannettaan enimmäk-
seen hyvänä tai tyydyttävänä. Tarvittavan avun ja 

tuen saanti oli silti erittäin tärkeällä sijalla, jopa 
kotona asumisen ehto. Myös lapsiperheet ja monet 
iäkkäämmät vapaa-ajan asukkaat katsoivat, että 
palvelujen jatkuva huononeminen kariuttaa Virta-
salmella asumisen haaveita.

Ylivoimaisesti eniten toivottiin terveysaseman 
toimintakyvyn elvytystä lisäämällä lääkäripäiviä ja 
palauttamalla hammashoito.

kyläkyselyn analysointi ja  
toimenpiteiden laatiminen  
jatkuu työryhmissä

Kiitos ilmaiseksi Jäsky ry:ltä saadun Webropol-ko-
keilun kyselyn numeraalisia tuloksia voi tarkastel-
la jo nyt. Sanallisia arvioita tilanteesta ja esityksiä 
epäkohtien korjaamiseen saatiin runsaasti. Niiden 
analysointi ja toimenpiteiden suunnittelu tehdään 
työryhmissä, jotka pääsevät nyt vasta aineiston 
kimppuun. 

Työ jatkuu ensi vuoden puolelle, jolloin tavoittee-
na on arkikäytännössä toimivan kyläsuunnitelman 
työstäminen ja hyväksyminen. Sitä toteutetaan 
kaupungin ja paikallisten toimijoiden yhteistyönä.

kyläkyselyyn  
voi vielä vastata

Kyläkyselykaavake löytyy virtasalmi.fi-sivuilta, jos-
ta sen voi tulostaa ja toimittaa yhdistykselle joko 
postissa tai kirjastoon. Kaavakkeita on myös kirjas-
tossa ja Virtasalmen Salessa. Kaikki vastaukset ote-
taan huomioon, vaikka ne eivät Webropol-yhteenve-
dossa olekaan mukana. Tärkeintä on, että ilmaiset 
mielipiteesi ja teet ehdotuksia kylätoiminnan kehit-
tämiseen omasta näkökulmastasi.

Suurin osa kyläkyselyyn vastanneista vakiasukkaita

mikä on Virtasalmella 
viihtymisen kannalta 
tärkeintä?

1
tärkein

2
toiseksi 
tärkein

3
kolmanneksi 

tärkein

4
neljänneksi 

tärkein

5
viidenneksi 

tärkein
Yhteensä Keskiarvo

tuttu kyläyhteisö 30 23 21 32 6 112 2,65
maaseudun elämänmuoto 
(maat ja metsät, keräily, 
metsästys, kalastus)

45 42 25 3 2 117 1,93

mökkielämä 
(sauna, uiminen, 
puuhailu, lepo)

29 13 22 17 10 91 2,63

muu, mikä? 12 8 9 8 9 46 2,87
puhdas luonto 
ja sen tarjoamat 
harrastusmahdollisuudet

20 43 33 18 6 120 2,56

Yhteensä 136 129 110 78 33 486 2,53

Kyläkyselyssä kysyttiin mm. mikä on Virtasalmella viihtymisen kannalta tärkeintä. Taulukossa on esitetty vas-
tausten jakautuminen. Eniten ykkösiä saivat maaseudun elämänmuoto (45), tuttu kyläyhteisö (30) ja mök-
kielämä (29), mutta yhteispisteissä puhdas luonto (120) nousi ensimmäiseksi hiukan ennen maaseudun elä-
mänmuotoa, joka on kuitenkin myös keskiarvon mukaan (1,93) tärkein asia viihtymisen kannalta.



Virtasalmen yhteisökeskusta  
koskeva tärkeä kuntalaisaloite  
hallintokuntien käsittelyssä

Kaupunginhallitus on velvoittanut hallintokun-
nat tutkimaan yhteistyön mahdollisuuksia Virtasal-
mi-yhdistyksen kanssa. Kyläkyselyn myötä yhdis-
tys on saanut tanakkaa tukea aloitteelle, jonka mu-
kaan entinen kunnan virastotalo muutetaan Virta-
salmen yhteisökeskukseksi, kylätaloksi, jonka ovet 
ovat avoinna kaikille asukkaille ja monenmoiselle 
paikalliselle toiminnalle. Kirjaston, terveysaseman 
ja nykyisten vuokralaisten tilojen lisäksi talossa on 
hienoja mahdollisuuksia harrastuksille ja muulle yh-
teisölliselle toiminnalle.

eko-aims kivääriammuntaa 

Kirjaston alakerrassa ammutaan  joka kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo 17. Harrastus sopii kai-
kille halukkaille, sillä ammunnassa ei käytetä luo-
tia eikä lasereja ja se on sitäpaitsi täysin meluton-
ta. Videonäyttö.

satutunnit vetävät pientä väkeä  
kirjastolle

Yhteisökeskusavustaja Härkösen Hannan satutunnit 
kirjastossa ovat olleet suosittuja: 8–9 lasta kum-
massakin ryhmässä. Myös muut kuin ”virallisiin” 
koulu- ja eskariryhmiin kuuluvat lapset ovat olleet 
tervetulleita satutunnille, jossa on myös innokkaas-
ti askarreltu sadun aiheista. 
Maanantain satutunnilla on ollut pääasiassa alle 
viisivuotiaita ja torstaina taas eskari-ikäisiä. 
Toivotaan, että Hanna saa työhönsä jatkosopimuk-
sen ja pitää satutunteja myös ensi vuonna!

kuka tuula kähkönen

Tuula päätti puolisonsa kanssa 
vakinaistaa asumisen Virtasal-
men kirkolla. Remontoitu ”mum-
monmökki” muuttui ympärivuo-
tiseksi kodiksi lokakuun alussa. 
Tuula on ammatiltaan kuvaama-
taidon opettaja ja taidekirjan-
sitoja. Tällä hetkellä hän vetää 
tansanialaisten ja suomalais-
ten koululaisten yhteistyöpro-
jektia. Kirjansitomisen taidetta 
voi ihailla kirjastossa 3.12. avat-
tavassa Tuulan näyttelyssä.

ilmoittaudu talkoolaiseksi

Talkoolaisia tarvitaan esimerkiksi erilaisiin tapah-
tumiin. Voit ilmoittaa yhteystietosi kirjastoon tai 
panna nettiin virtasalmi.fi/palautteet kohtaan il-
moituksen osallistumishalukkuudestesi. Kerro sa-
malla minkälaisiin hommiin olisit halukas ryhty-
mään. 

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta!

Virtasalmi-yhdistys ry kiittää 
– Kaikkia talkoisiin, arpajaisiin ja tapahtumiin osal-

listuneita.
– Kaikkia yhteistyökumppaneita. On ollut ilo kehit-

tää ja toteuttaa yhteistyökuvioita. Todellakin – 
yhteen hiileen puhaltaminen saa asiat sujumaan! 

– Kaikkia Virtasalmen kyläkyselyyn osallistuneita!
– Järvi-Suomen kylät eli Jäsky ry:tä / Tuula Eloran-

taa, joka junaili meille Webropol-järjestelmän il-
maisen kokeilun. Sen ansiosta kyläkyselyyn pys-
tyi vastaamaan myös internetissä. Myös kirjalli-
set vastaukset syötettiin systeemiin, josta saatiin 
kaikkien vastausten alustava yhteenveto tuloksis-
ta.

– Vuokko Jaakkolaa, Pieksämäen kylät ry:n kyläasia-
miestä, joka väsymättä on jaksanut puolustaa ja 
ajaa kylien asioita.

– Kaikkia tukijoita ja kannustajia, jotka omalla pa-
noksellaan ovat pönkittäneet puuhaihmisten jak-
samista: olemme nyt täysin vakuuttuneet siitä, 
että yhdistys on kuin onkin oikealla asialla! 

KIITOS!

Hyväntuulisten Laulajien 

Joulukonsertti
”Joulu saapuu jokaiselle”

su 21.12. klo 18.30 Virtasalmen kirkossa
su 4.1. klo 18.30 Pieksämäen Uudessa kirkossa

Käsinvalmistettujen kirjojen näyttely 

”Kirjojen  siivin” 
 3.12.2014 – 28.2.2015 Virtasalmen kirjastolla

 ma ja ke 12–19, ti ja to 9–16, pe 9–15  
Tekijä, taidekirjansitoja Tuula Kähkönen 

tavattavissa 4.12. klo 12–14 
sekä 13.12. joulumyyjäisissä
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Kafé Villa
Tilauksesta juhlat, kokoukset, ym. tilaisuudet

Teemme myös pitopalvelua 
Pieksämäen seudun alueella 

haluamaanne paikkaan
Puh. 0500 678100 / Maija

Virtasalmi
Kauppatie 1
77330 Virtasalmi
Puh. 015 206 2272

VIRTASALMEN APTEEKKI

Joulukahvit 
kakun kera 

ke 17.12. klo 9 lähtien

TILAUKSESTA käsinvalmistettuja 
KIRJOJA eri tarkoituksiin, 
VALOKUVILLE albumit tai 
kirjasi kaipaa KORJAUSTA

Tuula Kähkönen
p. 040 7754 685

tuula.kahkonen@gmail.com
www.taidekirjansitomo.fi

Jouluaskarteluilta
ma 8.12. klo 17.00–19.30 
Virtasalmen kirjastolla
Tervetuloa askartelemaan pientä materiaali-
maksua vastaan. Tulehan ainakin kahtomaan!
Järjestäjä Virtasalmen Väisälän Martat

Hyvän Joulun ja  
Uuden Vuoden toivotuksiin yhtyvät

MA–TI 7–20
KE 7–12
TO suljettu
PE 12–16
LA 7–18
SU 2–18

Palvelemme
jOULUVIIKOLLA

Ilmatar Instituutti ja
NeoNoo Ulkoilmateatteri

kiittää kaikkia
jotka ovat työllään ja lahjoituksillaan  

tukeneet ulkoilmateatterihanketta
Erityisetkiitokset Heikki Vihavaiselle, Erkki Lapille  

ja talkoolaiset Seppo Häyrinen, Pentti ja Sinikka Asp,  
Esko Rusanen ja Veikko Hiltunen. 

Toteutuminen etenee hitaasti, mutta varmasti.  
Tarvitaan edelleenkin tukea, kokemusta ja talkoohenkeä. 

Ensi kesän taidenäyttelyideni yhteydessä Mikkelissä, 
Pieksämäellä ja Helsingissä on tarjolla  

ilmaisia kursseja Terapeuttisen Noo Teatterin  
(Therapeutic Noh Theatre®) tekniikoista. 
Ota yhteyttä drsky@adtinet.com!


