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Virtasalmen paikallistiedote 17.5.2014

Muutosten tuulet puhaltelevat meilläkin:  aikaisem-
pi kuntatiedote muuttui Virtasalmi-yhdistyksen kä-
sissä Virtasalmi-tiedotteeksi. Nyt kädessäsi on en-
simmäinen Virtalähde, jota yhdistys julkaisee aina 
tarpeen mukaan 2–4 kertaa vuodessa.

Virtalähde on jakelussa kirkolla kirjastossa ja jois-
sakin liikkeissä sekä tietysti yhdistyksen tapahtu-
missa. Lehden voi lisäksi tulostaa nettisivuilta pdf-
tiedostona. Tavoitteena on, että voisimme jakaa 
Virtalähteen ainakin keväisin jokaiseen postilaa-
tikkoon, mutta siihen yhdistyksellä ei vielä ole ra-
hoitusta.

Virtalähteen tavoitteena on jakaa tietoa ajankoh-
taisista tapahtumista ja muista meille merkittävis-
tä asioista ja tavoittaa nekin henkilöt, jotka eivät 
käytä internettiä ja voi siten seurata virtasalmi.fi-
sivuja. 

Juttupyynnöt ja -vinkit tervetulleita
Virtalähteen toimitukselle voi laittaa juttupyyntöjä 
ja -vinkkejä Virtasalmi-yhdistyksen postilaatikkoon, 
kirjastoon tai sähköpostiin yhdistys@virtasalmi.fi. 

Myös lehden toimittajaan voi ottaa suoraan yh-
teyttä: Malla Nenonen, malla.nenonen@gmail.com 
tai p. 0400 238917.

mainoksilla jakelurahoitusta
Jatkossa pyrimme kehittämään Virtalähdettä entis-
täkin rikkaammaksi sisällöltään ja järjestämään ja-
kelun jokaiseen postilaatikkoon entisen Virtasalmen 
kunnan alueella. Painatus- ja jakelukulujen katta-
miseksi ryhdymme myymään yrityksille mainosti-
laa. Virtalähde-lehden uudistuksista kerrotaan myö-
hemmin kesällä verkkosivuilla. Tarkoitus on saada jo 
syysnumero mainoksilla rahoitetuksi.

Virtasalmi-tiedotteesta Virtalähde

Virtasalmen kyläsuunnitelma vuonna 2014
Virtasalmen kyläsuunnitelman laatimisesta osana 
Pieksämäen kyläkumppani-hanketta vastaa Virta-
salmi-yhdistys ry. Tarkoituksena on saada suunni-
telma valmiiksi ennen vuoden loppua. 

Pieksämäen kylät ry: ”Kyläsuunni-
telma on kylän kehittämissuunni-
telma, ja se voi olla lyhyt tai pit-
kä, kattava ”historiikki” tai sup-
pea tiivistelmä kylän nykytilasta 
ja tavoitteista, eli siitä, mitä 

kylällä halutaan kehittää ja 
miten. Kyläsuunnitelma 

palvelee myös uusia asukkaita ja mökkiläisiä, toi-
mien samalla kylän markkinointivalttina. Käytäntö 
on osoittanut, että ainakin hanke- tai investoin-
tilista aikatauluineen, vastuutahoineen ja kustan-
nusarvioineen olisi hyvä tehdä. Näin toimintaan 
tulee jäntevyyttä ja suunnitelmat toteutuvat. 

Kyläkumppani-hankkeen aikana alkaa Pieksä-
mäen maaseutuohjelman suunnittelu ja valmiste-
lutyö. Kyläsuunnitelmista tulee silloin tärkeä osa 
kaupungin kokonaisuutta, koska ne toimivat ohjel-
man pohjana. Sen vuoksi kyläsuunnitelman merki-
tystä maaseudulla ei voi korostaa liikaa.”

Kyläsuunnitelman laatiminen alkaa kesällä yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa. Syksyn ai-
kana järjestetään tilaisuuksia, joissa kaikki ha-
lukkaat voivat ottaa kantaa luonnoksiin. Myös 
verkkosivujen ja sähköpostien välityksellä pyri-
tään haarukoimaan mahdollisimman laajaa näke-
mystä alueen kehittämistoimien suuntaamiseksi. 
Toivotaan, että mahdollisimman moni osallistuu 
aktiivisesti suunnittelutyöhön!

Julkaisija Virtasalmi-yhdistys ry • www.virtasalmi.fi • yhdistys@virtasalmi.fi



VirtaSalMeN PalVelUita
terveyspalvelut
Virtasalmen terveysasema 
Avoinna ma–to klo 8–15, pe klo 8–13
puh. 015 788 4261, fax. 015 480 153
Terveysasema on kiinni 16.6.–13.7.2014
Laboratorio torstaisin klo 8–10
terveyskeskuslääkäri ja terveydenhoitaja
Ajanvaraus puh. 015 788 4261
Soittoajat: ma–to klo 8–10 ja 13–14, pe klo 8–10
päivystys klo 8.00–21.00
Pieksämäen ensiapupoliklinikka, Sairaalantie 14, 
Pieksämäki, puh. 015 788 4380
päivystys klo 21.00–8.00
Mikkelin keskussairaalan ensiapu, Porrassalmenkatu 
35–37, 50100 Mikkeli, puh. 015 211 411 (Ensineuvo)
Yleinen hätänumero 112
akuuttivastaanotto pieksämäellä
palvelee ilman ajanvarausta klo 8–15.30
kotihoito
palvelee klo 7.00–20.00, puh. 044 588 3856
Kotisairaanhoitaja Irma Lipsanen, ma–to klo 8–16, 
pe klo 8–14, puh. 044 368 6832
apteekki avoinna arkisin klo 9–16

Kirjasto
aukioloajat: 
ma ja ke klo 12–19, ti ja to klo 9–16, pe klo 9–15 
Poikkeavista aukioloista ilmoitetaan erikseen.
postilaatikot: 
Virtasalmi-yhdistys ry. ja kirjaston palautukset.
ilmoitustaulut: 
Virtasalmi-yhdistys ry, Pieksämäen kaupunki ym.
kirjaston nettikahvila ja lukusali:
• myytävänä kahvia, teetä, mehua ja kahvileipiä
• päivän lehdet ja aikakauslehtiä 
• langaton laajakaista 
• aikakauslehtien kierrätys 
• esitteiden jakelupiste
Videotykki:
Videotykkiä voi käyttää kirjaston aukioloaikoina, 
jolloin se on kirjastonhoitajan paimennuksessa. 
Muulloin tykkiä käytettäessä paikalla tulee olla joku 
yhdistyksen henkilö ”koneenkäyttäjänä”. 
Lisätietoa asiasta saa kirjastosta Marja Nykäseltä 
puh. 044 788 3557. 
tietokone internet-yhteydellä:
• kunnallisten ilmoitusten yms. selailuun 
• maksupalveluiden käyttöön pankkitunnuksilla 
• sähköpostin ym. käyttöön 
• aikarajoitus yksityiselle käytölle
• tulostusmahdollisuus (maksullinen)
raitti itsehoitopiste:
• yhteys Raitti-sivuille ja verenpaineen mittaus-

laitteet
kokoustila:
• käytössä aukioloaikoina ja muulloin sopimuksen 

mukaan

Kaupungin valtuusto ottaa kesäkuussa kantaa Vir-
tasalmen ja Jäppilän paikallisdemokratiaa koske-
viin esityksiin. Työ käynnistetään välittömästi 
kun kaupunki näyttää yhteistyölle vihreätä valoa.

Olemme tehneet kaupungille aloitteen paikal-
lisdemokratiahankkeesta, jolla turvataan hyvin-
vointia ja päivittäistä elämää tukevien palvelujen 
säilyttäminen kustannustehokkaasti kyläkeskus 
keskipisteenä. Pidemmällä aikavälillä säästetään 
muun muassa erikoissairaanhoidon ja hoivapal-
velujen kustannuksia. Toisaalta saadaan alueel-
le myös lisää asukkaita, kun sote- ja infrapalve-
lut ovat kunnossa. 

Tällä hetkellä vallalla olevat säästöpaineet ym-
märretään. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää 
säilyttää vaikeiden vuosien yli sellaiset rakenteet, 
jotka tutkitusti tuovat säästöä ajan myötä. Niin-
sanottua kolmatta sektoria kuulutetaan kunnissa 
talkoisiin: Tässä on virtasalmelaisten kädenojen-
nus koko kunnan asioista huolehtiville. Olemme 
valmiit antamaan aikaamme ja osaamistamme 
yhteisen hyvän kehittämiseksi. Mikäli kaupungin 
päättäjät eivät ota asukkaiden aktiivisuutta huo-
mioon ja tyrmäävät esityksemme, ja nämä luon-
taiset elämänkaarikeskukset ajetaan alas, niiden 
synnyttäminen jälkikäteen on tuskin mahdollista.

paikallisdemokratian kehittämishanke: 

Virtasalmen yhteisökeskus vireillä

Kauppa sale
Avoinna kesällä ma–la klo 7–21, su klo 12–18

Kahvila kafé Villa
Avoinna kesällä ma–pe klo 10–15

huoltoasema seo
Avoinna ma–pe klo 8–17, la klo 9–17, su klo 10–16



VirtaSalMeN KeSätaPahtUMat
1.6. sunnuntaina klo 10.00

majavamelonta
Tiedustelut Erkki Lappi 0400 557136, Lauri Tinakari 044 5883261.

24.6. tiistaina klo 10.00

Virtasalmi-markkinat 
Punaisen tuvan ympäristössä.
Myyjien ilmoittautuminen kirjastoon 
p. 044 788 3557.

6.7. sunnuntaina klo 10–15 

Virtasalmi-päivä runon ja Eino Leinon päivänä
• kirkko ja kirkkokahvit
• klo 12 lähtien Punaisen tuvan ympäristössä  

musiikkia ja runoja Eino Leinon hengessä 
• esiintyjinä duo Tuulikataja ja Jenni
• paikallista taidetta kirjastossa
• pikkupurtavaa myyntikojuissa ja lettupannujen 

äärellä
• sählyturnaus, graffitityöpaja
• kaikkea muuta mukavaa
Tule perinteiseen kesän huipputapaamiseen!
Tiedustelut kirjasto p. 044 788 3557,  
klo 18 jälkeen Tuikku Kainulainen p. 0400 555857 
ja Kari Virtanen  p. 0400 574379.

23.8. lauantaina

Grilli- ja herkutteluilta monnin leirikeskuksessa
Kuljetukset järjestetään kirkolta Monnille ja takaisin kimppakyydein. 
Perillä esiintyjiä, sauna, tikanheittoa ja hyvää syötävää.
Yhdistys on rempannut Monnia nyt kahtena vuonna. Tule juhlimaan saavutusta! 

Monnin leirikeskuksen varauksia hoitaa kirjasto p. 
044 788 3557. Yhteyshenkilö Monnia ja Korsua kos-
kevissa asioissa Timo Tapio p. 040 706 8686.

Virtasalmi-yhdistys pitää kunnossa  
monnin leirikeskusta ja korsua 
Majavareitin varrella olevalla korsulla ja Monnilla 
käytössä olevat polttopuut tehdään talkoilla. 
Vapaaehtoinen polttopuuavustus tilille FI93 5340 
2820 0064 39 (saaja Virtasalmi-yhdistys ry).
Yhdistyksen ilmoitustaulut SALEn seinässä ja kirjas-
tossa, postilaatikko kirjaston seinässä.

Virkisty Virtasalmella -tarroja saa kirjastol-
ta ja yhdistyksen tapahtumissa.

Monnin mökit vuokrattavissa



Virtalähde
Julkaisija: Virtasalmi-yhdistys ry, Virastotie 3, 77330 Virtasalmi • yhdistys@virtasalmi.fi • www.virtasalmi.fi
Toimitus: malla.nenonen@gmail.com • p. 0400 238917

Pieksämäen torilla  
kylien myyntipöydät 
Kylille varattuja toripaikkoja voi käyttää tuotteiden 
myyntiin, kylän esittelyyn tai esimerkiksi kesäta-
pahtumien markkinointiin. Kylien ruudut 81 ja 82 
ovat käyttäjille maksuttomia.  Myyntipaikalle voi-
vat tulla niin yksittäiset kyläläiset kuin yhdistyk-
set/toimikunnat. Paikkavaraus tehdään tekstivies-
tillä viimeistään myyntipäivää edeltävänä päivänä 
klo 12. Tekstariin on kirjoitettava tieto kuka on tu-
lossa ja millä asialla. 
Kyläpaikat ovat käytettävissä ensimmäisen kerran 
kesäkauden avauksessa lauantaina 24.5. klo 9–14. 
Kesän viimeisen kerran maksuton myyntipaikka on 
käytössä 31.7.
Varaukset ja lisätietoja torivalvojalta numerosta 
040 147 7556. Soittoaika arkisin klo 10–15, teks-
tarit milloin vain. 

4h-keräykset
metalliromun ja akkujen sekä sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden (ser) keräys
19.–25.5. 
Vastaanottopisteet: 
Virtasalmi Hällinmäen nuorisoseurantalo,  
Juvantie 607 ja Vehmaskylä ontrosen laani, 
Vehmaskyläntie 541
SER-keräykseen kelpaa kaikki elektroniiikka, 
mm. tv-vastaanottimet, tietokoneet, jääkaa-
pit ja pakastimet. Isommat erät voidaan noutaa 
paikan päältä (vähimmäiskilomäärä 2000 kg). 
HUOM! Ei autoja, renkaita ja ongelmajätteitä! 
Akut laitetaan erilliseen astiaan. 
Lisätiedot: Pieksämäen seudun 4H-yhdistys ry., 
Jaana Lauttaanaho p. 0400 208 973, jaana.laut-
taanaho@pieksamaenseudun4h.fi.

lannoite- ja siemensäkkien keräys  
15.5.–15.7.
Säkkejä kerätään Virtasalmella Virastotien ja 
Virtakujan välisessä risteyksessä olevalle raja-
tulle alueelle. Lisätiedot: Ira Pulkkinen p. 040 
5120400.

Virtasalmen Urheilijat ry
• Virtasalmen koulun eko-aims esittely 27.5. 

ja Virtasalmi-päivillä 6.7. 
• Viikoittainen perhejalkapallo alkaa ti 3.6. 

klo 18 isoille ja pienille urheilukentällä.
• Katusählyturnaus Virtasalmi-päivillä 6.7.
• Naisten kymppi kesäkuussa (ajankohta 

avoin).
• Pyöräilyretki heinäkuun toisena viikonloppu-

na.
• Yleisurheilukoulua pidetään heinäkuussa ur-

heilukentällä kerran viikossa.
• Beach volley turnaus heinäkuun lopulla.

Virtasalmen käsityöläisten myymälä 
ja kotiseutumuseo 

PUNaiNeN 
tUPa

Avoinna kesä-elokuussa 
ti–pe klo 10–15, la 11–15

Ilmatar Instituutin yhteydessä toimiva Naamio-
teatteri Kokoro etsii näYtteliJä/tanssiJoita 
Terapeuttisen Noo Teatterin koulutukseen.  
Valmistettava pienoisnäytelmä esitetään vuon-
na 2015 NeoNoo Ulkoilmateatterin avajaisissa. 
Lapset ja teini-ikäiset ovat myös tervetulleita!

www.virtasalmenurheilijat.fi

www.pieksamaenseudun4h.fi

www.ilmatarinstituutti.fi


