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Ajankohtaista
•	 Vastaa	Virtasalmen	kyläkyselyyn.
•	 Huolehdi	 sitä,	 että	 muut	 lähipiirin	 ihmiset	

ovat	saaneet	kyselykaavakkeen	ja	täyttäneet	
virtasalmelaisvelvollisuuteensa	eli	vastanneet	
kyselyyn.

•	 Yhteystietosi	tarkistaminen:	ilmoita	Virtasal-
mi-yhdistykselle	 postiosoite,	 sähköpostisoi-
te	(jos	on	oma	tai	naapurilla,	joka	voi	välit-
tää	perille)	ja	puhelinnumero,	jos	haluat	pos-
tia	Virtasalmen	yhteisistä	asioista.

•	 Seuraa	kyläsuunnittelun	etenemistä	kirjaston	
lukusalissa	tai	nettisivuilla	www.virtasalmi.fi	

•	 Ole	yhteydessä	kyläsuunnitelman	vastuuhen-
kilöihin	itseäsi	kiinnostavissa	asioissa.

Virtasalmi-yhdistys	 ry	 on	 ottanut	 huolehtiakseen	
siitä,	että	virtasalmelaisten	mielipiteet	 ja	 toiveet	
tulevat	päättäjien	tietoon.	Yhdistys	haluaa	vaikut-
taa	siihen,	että	asukkaiden	esitykset	kaupungin	jär-
jestämistä	palveluista	otetaan	huomioon.	Samalla	
selvitetään	yhteistyön	mahdollisuuksia	eri	organi-
saatioiden	kesken.	

Virtasalmen	kyläsuunnitelma	syntyy	kyselyn	ja	ti-
lastotietojen	pohjalta.	Se	on	painava	asiakirja,	jol-
la	voimme	perustella	vaatimuksia	ja	aloitteita	sii-
tä,	kuinka	kaupungin	tulisi	jatkossa	toimia	Virtasal-
men	palveluiden	suhteen.	Toimenpiteissä	painote-
taan	myös	vapaaehtoista	yhteistyötä,	jolla	saadaan	
puhtia	hyvinvointia	lisäävään	ja	laadukkaaseen	toi-
mintaan.	

Virtasalmen	 kyläsuunnitelma	 on	 myös	 kansalli-
sesti	 kiinnostava,	 sillä	 siinä	 hahmotellaan	 mallia	
entisen	kunnan	kokoiselle	palvelualueelle	–	ainut-
laatuista	Suomessa.	Onko	sellaisella	menestymisen	
mahdollisuuksia	ja	mitä	palveluita	tällaisen	alueen	

tulee	asukkaille	tarjota.
Kerro	meille	mielipiteesi	vastaamalla	kyselyyn	–	

nyt	tarvitaan	apua	kyläsuunnitelman	laadintaan.

Virtasalmen kyläkysely  
30.9.–31.10.2014

Vastaa	 kyselyyn!	 Kaikilla	 vaki-	 ja	 loma-asukkailla	
on	nyt	mahdollisuus	vaikuttaa	Virtasalmea	koske-
viin	päätöksiin.	

Kyselykaavakkeiden	 jakopaikkoja	 ja	 vastauslaa-
tikoita	 löytyy	kirjastosta,	 Salesta,	Montolan	kylä-
kaupasta,	terveysasemalta,	apteekista,	Kivitaskus-
ta,	koululta,	Virtasalmen	autokorjaamolta	ja	seura-
kuntasalilta.

Kyselyn	voi	myös	tulostaa	yhdistyksen	nettisivuil-
ta:	www.virtasalmi.fi.

Kyselyn	voi	palauttaa	myös	postitse:	Virtasalmi-
yhdistys	 ry,	Kyläkysely,	Virastotie	3,	77330	Virta-
salmi.

Virtasalmen kyläkyselystä 
pohja kyläsuunnitelmalle

Virtasalmelainen	Folk-tyyppinen	bändi	62 degrees	
valittiin	 Yle	 X’än	 viikon	 kellaribändiksi	 8.9.2014.	
Pari	talvea	harrastanut	kaksikko	kokosi	biisejä	har-
rastuksena,	ja	yksi	niistä	päätyi	soimaan	radiossa.	

Kappaleen	voi	kuunnella	bändin	facebook-sivulla:	
www.facebook.com/62degreestheband



Virtasalmen	kyläsuunnitelman	on	määrä	valmis-
tua	 vuoden	 loppuun	 mennessä.	 Samaan	 aikaan	
kaupungin	hallintokunnat	neuvottelevat	Virtasal-
mi-yhdistyksen	kanssa	yhteistyömahdollisuuksis-
ta.	Niinpä	kyläsuunnitelman	toimenpidesuosituk-
sia	voidaan	luonnostella	ja	pohtia	yhdessä	kau-
pungin	eri	sektoreita	edustavien	vastuuhenkilöi-
den	kanssa.	He	saavat	puolestaan	kyselystä	esiin	
nousevat	asukkaiden	kannanotot	 jo	 tuoreeltaan	
harkintaansa.	Toimenpiteet	voidaan	laatia	siten,	
että	niiden	toteutumisen	ehdot	ja	mahdollisuu-
det	voidaan	alustavasti	arvioida.

Kaupunginhallitus	 päätti	 lähettää	 Virtasal-
men	yhteisökeskusta	koskevan	kuntalaisaloitteen	
(15.11.2013)	 ja	 sen	 täydennyksen	 (5.4.2014)	
mukaisen	 esityksen	 hallintokunnille	 yhteistyö-
mahdollisuuksien	selvittämistä	varten.	Mahdolli-
set	esitykset	tulee	toimittaa	kaupunginhallituk-
selle	31.12.2014	mennessä.	

tiukka aikataulu  
kyselylle ja kyläsuunnitelmalle

Kyläkyselylle	on	varattu	aikaa	koko	lokakuu.	Mar-
raskuussa	saamme	jo	alustavan	yhteenvedon	ky-
selyn	 tuloksista.	 Silloin	 valmistuu	myös	 ensim-
mäinen	 luonnos	 kyläsuunnitelmaksi.	 Luonnos	
on	nähtävillä	ja	kommentoitavissa	kirjastossa	ja	
verkkosivuilla	marras–joulukuun	vaihteessa.	Vii-
meistään	silloin	selvitellään	yhteistyön	mahdol-
lisuuksia	hallintokuntien	kanssa.

Suunnittelun	etenemistä	voi	seurata	yhdistyk-
sen	 verkkosivuilla	 www.virtasalmi.fi.	 Keskeisin	
materiaali	on	nähtävissä	myös	kirjaston	lukusa-
lissa.	Yhteisökeskusavustaja	Hanna	Härkönen	ja	
kirjastonhoitaja	Marja	Nykänen	voivat	siellä	avus-
taa	aineiston	ja	yhteyshenkilöiden	löytämisessä.	
Apua	saa	myös	kyselykaavakkeen	täyttöön.	

Mikäli	 kaikki	 menee	 suunnitelmien	 mukaan,	
saamme	 esitellä	 valmiin	 Virtasalmen	 kyläsuun-
nitelman	 vuoden	 vaihteen	 tietämissä	 asukkail-
le,	 kunnan	päättäjille	 ja	 virkamiehille	 sekä	 tie-
dotusvälineille.

Hanna Härkönen aloitti 
yhteisökeskusohjaajana
Hanna	Härkönen	aloitti	syyskuun	puolessa	välissä	
työt	Virtasalmen	yhteisökeskusohjaajana.	Hän	toi-
mii	ennen	kaikkea	lasten	ja	nuorten	parissa,	mut-
ta	on	halukas	tarttumaan	myös	muihin	haasteisiin.	

Hannan	tapaa	arkipäivisin	kirjastosta	klo	9	lähti-
en,	ellei	hän	ole	nuorisotila	Virnussa	Ojintalolla	tai	
muissa	tehtävissä	talon	ulkopuolella.	

Hannan	saa	kiinni	Virtasalmi-yhdistyksen	puheli-
mesta	040	7071356.

Syksyn satutunnit 
Virtasalmen kirjastossa
Kirjaston	satutunnit	ovat	tiistaisin	klo	9.30	Tilhiäi-
sille	ja	torstaisin	klo	9.00	eskareille.	Kotona	olevat	
satuikäiset	ovat	myös	tervetulleita	 jompaan	kum-
paan	ryhmään.	Ohjelmassa	on	satujen	lisäksi	askar-
telua,	elokuvaa	ja	lasten	oma	teatteriesitys.	Satu-
jen	ja	askartelujen	aiheet	muuntuvat	vuodenaiko-
jen	mukaan,	eläinsatuja	kuitenkaan	unohtamatta,	
ja	huipentuvat	jouluisiin	puuhiin.

Kyläsuunnitelma etenee tasatahtia  
Virtasalmen yhteisökeskus -aloitteen kanssa

Matkailuinfo kerätään 
kirjastoon kansioksi
Matkailuinfo	 (eräänlainen	 yritysluettelo)	 kerä-
tään	 kirjastoon	 kansioksi,	 jota	 pidetään	 ajan-
tasalla.	

Matkailuyrittäjät	 itse	 toimittavat	 tiedot	 yri-
tyksestään	tai	muusta	palvelusta.	

Tietoja	kaivataan	myös	vuokrattavista	mökeis-
tä	ja	harrastusmahdollisuuksista.	

Myös	erilaisilla	seuroilla	on	tarjontaa,	jota	oli-
si	hyvä	markkinoida	kansioinfon	avulla.	 

Kansiolla	on	ollut	suuri	kysyntä,	mutta	2000-lu-
vun	alussa	kerätyt	tiedot	ovat	pahasti	vanhen-
tuneet.	Tuikku	K.	ja	Marja	N.	ovat	ottaneet	kan-
sion	päivityksen	nyt	asiakseen.

toimita tiedot	
Virtasalmi-yhdistyksen	
postilaatikkoon	(Virastotie	3)	
tai	esim.	sähköpostilla:	
Tuikku	Kainulaiselle,	tuikku@parturituikku.net	
tai
Marja	Nykäselle,	marja.nykanen@pieksamaki.fi



Pieksämäen	seutuopistolla	on	useita	kursseja	Vir-
tasalmella.	Jotkut	ryhmät	ovat	suosittuja	vuodes-
ta	toiseen	kun	taas	toisissa	on	pulaa	osallistujista.	

Kurssien	 minimiosallistujamäärää	 on	 nostettu	
kustannussyistä.	 Siksi	 kaikki	 ohjelmassa	 mainitut	
kurssit	eivät	ole	alkaneet	liian	pienen	osallistuja-
määrän	vuoksi.	Kannattaa	tarkistaa	seutuopistosta,	
mihin	vielä	pääsee	osallistumaan	syksyllä.	

Jos	 kaipaat	 kurssia	 kevääseen,	 ole	 aktiivinen	
seutu	opistoon	 ja	muihin	harrastajiin	päin	paikka-
kunnalla.	Niin	–	ja	sitten	ensi	toimintakauden	oh-
jelmaan	seutuopisto	ottaa	vastaan	ehdotuksia!

ojintalolla

Ojintalon	 liikuntaryhmät	 kuuluvat	 suosikkeihin:	
keskiviikon	 kevennetty	 liikunta	 klo	 16.30–17.30	
sekä	 naisille	 tarkoitettu	 kuntojumppa	 klo	 17.30–
18.30	keräävät	kyliltä	ihmisiä	hikoilemaan	yhdessä.	

Miesten	 kuntoliikuntaryhmälle	 on	 varattu	 vuoro	
torstaina	klo	18.00–19.30.	

Joogaa	on	tarjolla	perjantaina	klo	16.45–18.00.
Maanantaisin	kokoontuvat	zumban	harrastajat	klo	

18.30–19.30.
Muskarit	 kokoavat	 eri-ikäisiä	 lapsia	 ja	 perheitä	

Ojintalolle	perjantaisin.	 Tilhin	muskari	3–5-vuoti-

aille	on	klo	9.00–9.30	ja	isommille	klo	9.00–10.15.	
Lapsiperheille	 tarkoitettu	Virtasalmen	kylämuskari	
jatkaa	klo	10.15–11.00.

koululla

Virtasalmen	 koululla	 järjestetään	 kursseja	 rumpa-
leille	 maanantaisin	 klo	 14.30–16.00	 ja	 Musa	 soi	
-pajalle	on	vuoro	perjantaisin	klo	12.30–14.00.

Koululla	 kokoontuu	 myös	 suosittu	 tietokoneen	
vieriopetusryhmä	torstaisin	klo	15.00–17.15.

Käden	taidoista	keramiikkaryhmä	(to	klo	16.00–
18.30)	 ja	 posliinimaalaus	 (ke	 klo	 17.00–20.15)	
käyttävät	koulun	vanhan	puolen	 tiloja	 työskente-
lyyn.	

kivitaskussa

Palvelukoti	Kivitaskussa	erityisryhmän	toimintapäi-
vä	on	tiistai	klo	12.15–15.45.

seurakuntakodilla

Seurakuntakodilla	kokoontuu	vuoroviikoin	keskiviik-
kona	klo	12.30–15.45	Ompelun	iloa	C	-kurssi	ja	Tai-
topaja	C	-kurssi.

ViU tiedottaa
ojintalon sählyvuorot 

Pienempien	sählyvuoro	
tiistaisin	klo	18.00–20.00.	
Isompien	sählyvuoro	
keskiviikkoisin	klo	18.30–20.30.

kannustusrahaa ViU:lle valtakirjalla

Nyt	 voit	 antaa	 tukesi	 Virtasalmen	 Urheilijoil-
le	täyttämällä	Salessa	kannustajan	valtakirjan.	
Osuuskauppa	Suur-Savo	maksaa	valtakirjalla	os-
toksistasi	 lisäbonusta	 Virtasalmen	 Urheilijoil-
le.	Kannatus	ei	vähennä	omaa	bonuskertymääsi!	
Kysy	lisää:	Tapani	Lipsanen,	puh.	0500	430906	
tai	Pasi	Julkunen,	puh.	050	3692345.

syksyn juoksucup 

Pururadalla	on	juostu	jälleen	kolmena	iltapäivä-
nä.	Viimeisellä	kerralla	29.9.	jaettiin	palkinnot	
ja	paistettiin	makkaraa.	Virtasalmi	alkaa	olla	jo	
kuuluisa	juoksuharrastuksestaan!

Pieksämäen seurakunnan 
toimintaa Virtasalmella
Su	 Jumalanpalvelus	kirkossa	klo	10.00
Ma	 Päiväkerho	3–5-vuotiaille	klo	9.30–12.00
Ti	 Joka	kolmas	viikko	pyhäkoulu	klo	17.30–18.30	

ja	Hanna-piiri	klo	18.00
Ke	 Perhekerho	klo	10.00–12.00
To	 Huiluupaekka	klo	10.00	

ja	diakoni	tavattavissa	klo	12.00–14.00

Virtasalmen 4H-kerho
kokoontuu	keskiviikkoisin	klo	16.30	Ojintalolla.
Liikuntakerho	torstaina	klo	16.30	Ojintalolla.

Nuorisotila Virnu
Nuorisotila	sijaitsee	Ojintalon	päädyssä.	Se	on	auki	
alakoululaisille	klo	18.00	saakka.	Maanantaisin	klo	
13–20	ja	keskiviikkoisin	klo	13–18	paikalla	on	oh-
jaaja.

Käytä hyväksesi seutuopiston kurssitarjontaa!

www.virtasalmenurheilijat.fi



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

Parturi-kampaamo	Tuikku	on	osallistunut	tämän	tiedotteen	painatuskustannuksiin.

Seuraava Virtalähde 
ilmestyy  
marraskuussa 
Tiedotteen	 pääaiheena	 on	 alustavat	 tulokset	
kyläkyselystä	 ja	 kyläsuunnitelman	 ensimmäi-
nen	 sisältöluonnos,	 jota	 on	 mahdollista	 kom-
mentoida.	

Tiedotteesta	otetaan	700	kpl	painos	ja	se	on	
jakelussa	eri	puolilla	aluetta	sijaitsevissa	jake-
lupisteissä.	

otamme mielellämme tiedotteeseen tapahtu-
mailmoituksia ja maksettuja ilmoituksia kus-
tannusten kattamiseksi.	 Ilmoitusten	myynti-
tiedot	löytyvät	www.virtasalmi.fi-sivuilta.	

Kaiken kansan joulujuhla 
järjestetään	tänäkin	vuonna	noin	viikko	ennen	jou-
lua	Ojintalolla.	Seuraa	ilmoittelua!

Vuoden kyläjuhla 
Hällinmäen eräkartanolla  
lauantaina 18.10.2014 klo 13.00

Pieksämäen	 vuoden	 kylä	 Hällinmäki	 juhlii	 saa-
maansa	tunnustusta	kyläläisten	ja	vieraiden	kans-
sa.	Emännät	laittavat	pöydän	koreaksi.	Tarjolla	on	
keittoa	ja	täytekakkukahvit.	Hällinmäen	seurat	esit-
televät	toimintaansa.
Kyläjuhla	on	kaikille	avoin	tilaisuus.	
Seuraa	ilmoituksia	ja	tule	juhlimaan	kanssamme!
Lisätietoja	Marja-Riitta	Merjola,	puh.	040	5775110.

•	 Kynsilakat	ja	-hoitotarvikkeet
•	 Muotikorun	huivit	ja	korut
•	 Hiuskoristeet	/	Hiletatuoinnit
•	 Kampaustarvikkeet
•	 Geelikynnet	ja	huolto
•	 Parafiinihoidot	käsille

Virastotie 3
77330 VIRTASALMI
p. 0400 555 857

UUTUUS  Brown Hair Powder
Suosittu hiuspuuteri nyt myös tummahiuksisille
Ruskea	hiuspuuteri	sulautuu	hyvin	tummiin	hiuksiin,	antaa	sametti-
maisen	viimeistelyn	ja	ilmavan	raikkaan	ryhdin.	Hillitsee	hiuspohjan	
rasvaisuutta,	häivyttää	hienovaraisesti	myös	tyvikasvua.

TARJOUS
TARJOUS

990 990
490

Color 
maSk 
SHamPoo
Väriä	ylläpitävä	shampoo

Hae oma etukorttisi – joka 7 tuote ILMAISekSI!

PARTURI-kAMPAAMO

”elämää jo yli 30 vuotta hiuskarvan varassa”
MONIPUOLISeT PARTURI- ja kAMPAAMOPALVeLUT:

TUIkkUtuikku
•	 Hiustenleikkaukset
•	 Permanentit
•	 Värjäykset
•	 Kampaukset
•	 Hiustenpidennykset	–	UUTUUS	Mago
•	 Päänahan	hoidot	/	pesut	/	hieronnat

•	 Ripsienpidennys
•	 Ripsipermanentti
•	 Ripsien	ja	kulmien		

kestovärjäys
•	 Kulmien	muotoilu
•	 Korvakorut	ja	rei’itys

iso Pieni
(norm.	14,50)

(norm.	11,90) (norm.	5,90)


