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Pieksämäen	  kaupunginhallitus,	  kaupunginvaltuusto	  	  

ja	  perusturvalautakunta	  

	  

Virtasalmen	  ja	  Jäppilän	  asukkaiden	  vetoomus	  Pieksämäen	  päättäjille	  

Virtasalmi-‐yhdistys	  ry:n	  ja	  Jäppilään	  perustettavan	  yhteisen	  kylä-‐
alueyhdistyksen	  edustajina	  esitämme	  vakavan	  vetoomuksen	  kaupungin	  
hallinnolle	  ja	  kuntapäättäjille	  peruspalveluiden	  säilymisen	  ja	  
kehittämisen	  puolesta	  Virtasalmella	  ja	  Jäppilässä.	  

Tiedostamme	  kaupungin	  vaikean	  taloudellisen	  tilanteen	  ja	  sen	  mukanaan	  
tuoman	  tarpeen	  käydä	  läpi	  kaikki	  keinot	  ja	  mahdollisuudet	  tilanteen	  
korjaamiseksi	  ja	  vakauttamiseksi.	  Tämä	  ei	  kuitenkaan	  saa	  merkitä	  
palveluiden	  alasajoa	  kaupungin	  keskustaajaman	  ulkopuolella,	  kuten	  
joissakin	  yhteyksissä	  on	  kaavailtu.	  Perusteet	  vaatimuksellemme	  ovat	  	  
yhteisölliset	  ja	  taloudelliset.	  Yhteisöt	  ja	  lähipalvelut	  eivät	  säily,	  jos	  
tärkeimmät	  peruspalvelut	  heikkenevät	  nykyisestä.	  Sitäpaitsi	  
peruspalvelut	  -‐	  ja	  	  terveydenhuolto	  erityisesti	  -‐	  tulee	  osapuolille	  
(palvelujen	  maksaja	  ja	  käyttäjä)	  kokonaiskustannuksiltaan	  turhan	  
kalliiksi	  ulkopuolelle	  ja	  tässä	  tapauksessa	  keskustaan	  siirrettyinä;	  hyvin	  
toimivien	  lähipalvelujen	  tuottama	  hyöty	  jää	  saamatta.	  Lähipalveluiden	  
säilymisellä	  ja	  kehittämisellä	  on	  ratkaiseva	  merkitys	  kyläalueen	  
elinvoimaisuudelle	  ja	  kaikkinaiselle	  myönteiselle	  kehitykselle.	  	  

Jäppilässä	  ja	  Virtasalmella	  on	  nyt	  saatavilla	  lähes	  kaikki	  tavallisessa	  
arkielämässä	  tarvittavat	  palvelut:	  neuvolatoiminta,	  terveydenhoitaja-‐	  ja	  
lääkäripalvelut,	  näytteenottopalvelut,	  perusfysioterapia,	  kuntohoito,	  
perushammashoito,	  päivähoito,	  esikoulu,	  peruskoulu,	  nuorisotilat,	  
palvelut	  vanhuksille,	  vammaisille	  ja	  perheille,	  vanhusten	  
palveluasuminen	  ja	  pitkäaikaishoito,	  sairauskuljetukset,	  taksi-‐	  ja	  
asiointiliikenne,	  palo-‐	  ja	  pelastustoimi,	  postipalvelut,	  kirjasto,	  apteekki,	  
kauppa,	  kahvila,	  	  pankkiautomaatti,	  polttoainejakeluasema	  sekä	  lisäksi	  
joukko	  muita	  alueiden	  asukkaita	  ja	  talouksia	  palvelevia	  pienyrityksiä.	  
Myös	  seurakunnallinen	  toiminta	  on	  merkittävää	  kummassakin	  
kuntakeskuksessa.	  	  

Terveyspalvelut	  

Kuntalaisten	  kannalta	  tärkeintä	  ovat	  terveyspalvelut	  ja	  muut	  asumiselle	  
välttämättömät	  lähipalvelut	  sekä	  näiden	  toimintojen	  tehokas,	  järkevä	  ja	  
taloudellinen	  saatavuus	  ja	  käyttö.	  Ne	  edistävät	  kyläyhteisön	  hyvinvointia,	  
yhteisöllisyyttä	  ja	  turvallisuuden	  tunnetta,	  jotka	  puolestaan	  luovat	  
elinvoimaisuutta.	  Lähellä	  olevat	  terveyspalvelut	  ovat	  tuttua,	  nopeaa	  ja	  
luotettavaa	  kohtaamista	  palvelujen	  saajan	  ja	  sen	  tuottajan	  välillä.	  Ajoissa	  
tapahtuvan	  ja	  sairauksia	  ennaltaehkäisevän	  lähityön	  tuloksia	  mitataan	  
säästöinä	  erikoissairaanhoidon	  kustannuksista.	  Virtasalmen	  ja	  Jäppilän	  
keskeisimmät	  palvelut,	  mukaanlukien	  terveysasema,	  toimivat	  erityisen	  
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kustannustehokkaasti	  juuri	  sen	  vuoksi,	  että	  asukkaat	  luottavat	  
palveluihin	  ja	  palveluiden	  tuottajat	  tuntevat	  ja	  tietävät	  yhteisön	  ja	  
yksilöiden	  tarpeet.	  Terveyspalveluiden	  kustannuspaineissa	  toimintaa	  on	  
myös	  voitu	  jo	  räätälöidä	  tehokkaasti	  itse	  palvelun	  kärsimättä;	  aikaa	  
säästyy	  ja	  ihmisten	  tarpeet	  tulevat	  hoidetuiksi.	  	  Tällaiseen	  ei	  ole	  
mahdollista	  päästä	  suuremmissa	  yksiköissä	  puhumattakaan	  
ulkopuolisista	  palvelun	  tuottajista,	  joiden	  henkilöstön	  ja	  potilaiden	  
vaihtuvuus	  on	  suurta.	  	  

Virtasalmella	  ja	  Jäppilässä	  on	  perusterveydenhuollon	  ja	  hammashuollon	  
puolella	  eriomaisessa	  kunnossa	  olevat	  tilat	  ja	  laitteet	  eikä	  uusia	  
investointeja	  ole	  näköpiirissä.	  Meidän	  mielestämme	  näiden	  tilojen	  
hyötykäyttö	  potilaiden	  hoitamiseen	  on	  kaikin	  puolin	  kustannuksia	  
säästävää	  toimintaa.	  	  

Katsomme,	  että	  Virtasalmen	  ja	  Jäppilän	  terveysasemien	  täytyy	  saada	  
toimia	  kaikkina	  arkipäivinä	  kuten	  tähänkin	  asti.	  Lääkäripalvelut	  tulee	  olla	  
yleisvastaanottona	  tarjolla	  vähintään	  yhtenä	  päivänä	  viikossa	  
Virtasalmella	  ja	  vähintään	  kahtena	  päivänä	  viikossa	  Jäppilässä. 
Hammaslääkärin	  ja	  -hygienistin	  palvelut	  tulee	  niinikään	  säilyttää	  
paikkakunnilla.	  

Kirjastopalvelut	  

Lähipalveluissa	  tarkeällä	  sijalla	  ovat	  myös	  kirjastopalvelut.	  Virtasalmen	  ja	  
Jäppilän	  kirjastot	  ovat	  aktiivisessa	  ja	  monipuolisessa	  käytössä.	  
Lainauspalvelun	  lisäksi	  kirjastoissa	  on	  lukusali,	  jota	  alueen	  asukkaat	  
käyttävät	  ahkerasti.	  Kirjastot	  toimivat	  myös	  tietotupana,	  jossa	  on	  
Internet-‐piste	  asiakkaiden	  käytettävissä.	  Tietotuvassa	  saadaan	  opastusta	  
ja	  ohjausta	  tietokoneen	  käytössä.	  Kirjaston	  tietoverkko	  (PMK-‐net	  )	  on	  
Virtasalmen	  ja	  Jäppilän	  asukkaille	  ja	  loma-‐asukkaille	  erittäin	  tärkeä	  myös	  
sen	  vuoksi,	  että	  kaikilla	  kylillä	  eivät	  tietoliikenneyhteydet	  toimi,	  eikä	  
kaikilla	  talouksilla	  ole	  sellaisia	  laitteita	  kotona,	  joilla	  verkkoasiointi	  
onnistuisi.	  Myös	  ohjelmistojen	  päivitykseen	  tarvitaan	  usein	  vähintään	  3G-‐
verkko,	  joka	  on	  kirjastossa.	  

Kunnallinen,	  valtiollinen	  ja	  muu	  toiminta	  on	  enenevästi	  siirtynyt	  ja	  
siirtymässä	  nettipalveluksi	  ja	  tämä	  tulee	  jatkossa	  merkitsemään	  
sähköisen	  palvelun	  lisääntymistä	  myös	  kirjastossa.	  Kirjaston	  keskeinen	  
sijainti	  koulun	  ja	  Jäppilässä	  monitoimitalon	  vieressä	  antaa	  	  
mahdollisuuden	  kehittää	  ja	  laajentaa	  yhteistoimintaa	  koulun	  ja	  
monitoimitalon	  käyttäjien	  kanssa	  merkittävästi.	  Virtasalmella	  kirjasto	  
toimii	  koulun	  lähellä	  entisessä	  virastotalossa,	  jota	  Virtasalmi-‐yhdistys	  
haluaa	  kehittää	  yhteisökeskukseksi.	  

Kirjastonhoitajan	  lomien	  ja	  muiden	  poissaolojen	  aikana	  kirjaston	  	  auki	  
pitäminen	  on	  välttämätöntä	  ja	  tämän	  tilanteen	  ratkaisemiseksi	  
myönteisellä	  tavalla	  tulisi	  asiasta	  käydä	  välittömästi	  neuvottelu	  kylien	  
edustajien	  kanssa.	  
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Me	  Virtasalmella	  ja	  Jäppilässä	  haluamme	  kehittää	  kyliämme	  ja	  myönteisessä	  
hengessä	  löytää	  yhdessä	  kaupungin	  hallinnon	  ja	  päättäjien	  kanssa	  ne	  
kehityspolut,	  joilla	  tähän	  päämäärään	  päästään.	  Olemme	  vakuuttuneita	  siitä,	  että	  
kun	  kylät	  kehittyvät	  ja	  voivat	  hyvin,	  myös	  kaupunki	  voi	  hyvin.	  	  

Olemme	  siis	  avoimia	  kaupungin	  ja	  kylien	  välisen	  dialogin	  kehittämiselle	  ja	  
toivotamme	  päättäjiä	  ja	  viranhaltijoita	  tänne	  "sivukyliin"	  vierailulle.	  	  
Toivottavasti	  pääsemme	  pian	  keskustelemaan	  myös	  paikallisdemokratiasta	  ja	  
siitä,	  kuinka	  sitä	  tulisi	  yhteistyössä	  kehittää.	  	  	  

	  

Jäppilässä	  ja	  Virtasalmella	  19.	  toukokuuta	  2014	  

	  

Jäppilän	  yhdistys	  (perustettava	  kylä-‐/alueyhdistys	  )	  

Leena	  Maaninen,	  puheenjohtaja,	  p.	  040	  742	  9912	  

Raimo	  Piilo,	  p.	  0400	  601230,	  Taina	  Suhonen	  ja	  Virva	  Richter	  	  

	  

Virtasalmi-‐yhdistys	  ry	  

Kari	  Virtanen,	  puheenjohtaja,	  p.	  0400	  574371	  

Marja-‐Riitta	  Merjola,	  p.	  040	  5775110,	  Tuikku	  Kainulainen,	  p.	  0400	  555857	  

Timo	  Tapio,	  p.	  040	  7068686,	  Marja-‐leena	  Nenonen,	  p.	  0400	  238917	  


