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Kuntavaalien  vaalipäivä 13.6.2021

Vaalipäivänä voit äänestää oman 
äänestysalueesi äänestyspaikalla 
klo 9-20. Äänestysalueen löydät 
äänioikeutetun ilmoituskortista, joka 
lähetetään postitse.

Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana 
toimii Kisapirtti, osoite Virtaintie 15, 
Virrat. Katso päiväkohtaiset aukiolo-
ajat Virtain kaupungin sivuilta.

Kotiäänestys 26.5.-8.6.2021

Ennakkoon voi äänestää myös koto-
na tietyin edellytyksin. Kotiäänestyk-
seen oikeutettujen on ilmoittaudut-
tava vaalilautakunnalle viimeistään 
1.6.2021. Ilmoittautua voi puhelimit-
se numeroon (03) 4851211.

Äänestyspäivät ja -paikat

Valitse lapsi- ja nuoriso- 
ystävällinen Virrat

Jatkamme satsaamista lapsiin 
ja nuoriin. Virrat on hyvä paik-
ka kasvaa ja harrastaa.

Valitse alueellinen  
sote-keskus Virroille

Pidämme lähipalvelut Virroilla 
myös tulevaisuudessa. Virrat 
on hyvä paikka asua kaikeni-
käisille kuntalaisille.

Valitse pitovoimaa ja  
vetovoimaa Virroille

Huolehdimme, että Virrat 
pysyy elinvoimaisena. Virrat 
on hyvä paikka yrittää ja tehdä 
töitä.

Valitse monipaikkaisuuden 
mahdollistava päätöksenteko

Monipaikkaisuus on Virroille 
mahdollisuus. Virrat on hyvä 
paikka mökkeillä ja tehdä 
etätöitä.

Valitse järkivihreys  
osana päätöksentekoa

Kunnioitamme ympäristöä. 
Virrat on hyvä paikka nauttia 
puhtaasta luonnosta myös 
tulevaisuudessa.



Virroilla puhaltavat uudet 
kehityksen tuulet

Kuluvalla valtuustokau-
della on ehtinyt toimimaan 
kolme eri kaupunginjohtajaa 
ja kaksi eri teknistä johtajaa. 
Myös sotepuolen johtajat 
ovat muuttuneet, samoin 
kaavoitusarkkitehti ja elin-
keinopäällikkö.

Vaihtuvuutta on tapahtu-
nut myös naapurikunnissa, 
eikä vaihtuvuus ole ainoas-
taan Virtain ongelma. Mo-
nella muulla työnantajalla 
on mahdollisuus tarjota pa-
rempia etuja verrattuna nii-
hin etuihin, mitä kunta isona 
työnantaja voi tarjota. Kun-
nissa edut täytyy olla linjas-
sa koko organisaation kans-
sa. 

Onneksi olemme saaneet 
avoimiin paikkoihimme hy-
vät tekijät. Uusien työtekijöi-
den mukana seuraa yleensä 
myös uudet tuulet.

Virroillakin osa päätöksen-
teosta siirtynyt maakuntaan

Virroillakin kunnan tärkei-
den palveluiden (esim. jä-
tehuolto, toisen asteen kou-
lutus, palo- ja pelastustoimi 
ensihoito, erikoissairaanhoi-
to) päätöksenteosta on iso 
osa siirtynyt valtuuston ul-
kopuolelle, maakunnallisesti 
päätettäväksi. 

Näihin tehtäviin valitaan 
päättäjät eri ryhmittymien 
maakunnallisissa toimieli-
missä. On tärkeää, että Vir-
roiltakin saadaan tehtäviin 
henkilöitä ja että valitut ovat 
istuvia valtuutettuja, jotta 
yhteys kunnan päätöksente-
koon säilyy. 

On äärimmäisen tärkeää 
myös, että Virroilla ehdok-
kaita asettaneilla ryhmillä 
on mahdollisuus vaikuttaa 
Pirkanmaalla toimivien pii-
riorganisaatioiden kautta 
meitä koskeviin elintärkeisiin 
päätöksiin!

Tulevissa vaaleissa siis 
valitaan Virroilla välillisesti 
mahdolliset toimijat maa-
kunnallisiin paikkoihin.

Opettajat ja oppilaat uusiin 
tiloihin syksyllä 2021

Virroilla uusi yhtenäiskou-
lu on rakennuksen osalta 
valmis vastaanotettavaksi 
toukokuun lopussa ja Ran-
tatien koulun purku aloite-
taan kesäkuun puolivälissä. 
Pihatyöt liikuntalaitteineen 
ovat suunnitellun aikataulun 
mukaisesti valmiina syksyyn 
mennessä.

Virroilla siis aletaan syk-
syllä oikeasti toteuttamaan 
yhtenäiskoulumallia. Toi-
mintoja siirtyy useista eri 
kiinteistöstä yhden katon 
alle.

Uudet tilat mahdollistavat 
nykyaikaiset opetustavat, ja 
myös kädentaitojen aineisiin 
tilat ovat nyt ajanmukaiset.

Uusissa tiloissa olevat lait-
teet mahdollistavat nykyis-
tä paremmin ottaa käyttöön 
sähköisiä oppimisympäris-
töjä myös lähiopetuksessa.

Digivalmiuksien paranta-
minen palvelee myös Vir-
roilla olevia kyläkouluja ja 
oppilasryhmiä monipuolis-
tamalla harvinaisempien 
kielten ja valinnaisaineiden 
tarjontaa.

Edistetään elinvoimaa 
ja työllisyyttä

Elinkeinopolitiikka on kun-
nan vetovoimaisuuden ja 
elinkelpoisuuden moottori. 
Pitää aina muistaa, että ai-
noastaan voittoa tuottavat 
yritykset mahdollistavat hy-
vinvointipalveluiden tuotta-
misen verovaroin.

Kuntien pitää mahdollistaa 
yritysten kasvu- ja inves-
tointisuunnitelmat sekä roh-
kaista yrityksiä myös laajen-
tamiseen. Joustava lupa- ja 
tonttipolitiikka, markkinointi 
sekä toimitilojen ja etätyöti-
lojen tarjoaminen ovat kun-
nan keinoja edistää alueen 
yritystoimintaa.

Virroilla hankintaosaamis-
ta pitää lisätä. Hinnan lisäksi 
tarjouspyyntöihin tulee ottaa 
mukaan esimerkiksi laatu, 

paikallisuus sekä ympäristö- 
ja työllisyysvaikutukset.

Tulevaisuudessa hankinta-
päätösten vaikutusten arvi-
oinnista pitää tulla käytäntö. 

Kunnan hankintojen pilk-
kominen pienemmiksi ko-
konaisuuksiksi tarjoaa myös 
alueen pienille ja keskisuu-
rille yrityksille mahdollisuu-
den tarjota palvelujaan.

Hissiavustus käyttöön 

Meillä on nyt jo käytännös-
sä monella alaa pulaa osaa-
vasta työvoimasta. Uusien 
työntekijöiden saamiseksi 
tulevaisuudessa tarvitaan 
asianmukaisia ja nykyaikai-
sia asuntoja.

Kaikki ikäluokat tulee huo-
mioida asuntotarjonnassa. 
Esteettömyys tulee myös ot-
taa huomioon. Virroilla tulee 
ottaa käyttöön kunnallinen 
hissiavustus Aralta haetta-
vissa olevan hissi- ja esteet-
tömyysavustusten lisäksi. 

Virroilla tulevina vuosina 
pitää kaupungin hallinnassa 
olevia asuntoja alkaa päivit-
tämään tämän päivän vaa-
timusten mukaisiksi.

Tavoitteena muuttovoitto

Virroilla otettiin käyttöön 
vuosi sitten keväällä elin-
voimapaketti, jossa kohde-
ryhminä ovat lapsiperheet, 
työntekijät ja opiskelijat. 

Tavoitteina on kannustaa 
eri-ikäisten sijoittumiseen ja 
pysymiseen Virroilla.

Virtain yksi vahvuus ovat 

myös aktiiviset urheiluseu-
rat, kulttuuripuolen toimijat 
sekä eri yhdistykset ja järjes-
töt, jotka tuottavat kulttuu-
ri-, liikunta ja vapaa-ajan 
palveluita kuntalaisille.

Alueellinen sote-keskus 
Virroille

On ollut oikea ratkaisu, 
ettemme jääneet Virroilla 
odottamaan, mitä maakun-
tauudistus tuo tai pahim-
millaan vie, vaan olemme 
lähteneet omista lähtökoh-
distamme turvaamaan pal-
veluitamme.

Olemme määrätietoises-
ti kehittäneet sote-palve-
luitamme Virroilla yhdessä 
Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin kanssa. Viimeisempänä 
uudistuksena on ensihoidon 
pilotti.

Mielestäni tulevaisuuden 
sote-keskus alkaa olla pit-
källä Virroilla. 

Sinua varten

Me Keskustan ehdokkaat 
olemme valmiina edistä-
mään paikkakunnan hyvin-
vointia ja haluamme var-
mistaa, että apua saadaan 
läheltä silloin, kun sitä tar-
vitaan.

  
Eväät elämälle saadaan 

kotoa ja koulusta, ja kunnan 
tehtävä on huolehtia siitä, 

että koulu on turvallinen ja 
koulutus vetovoimaista.  

Perusinfraan kuuluu puh-
das vesi, sähkö, kunnossa 
olevat tiet ja tietoliikenneyh-
teydet, tämän vuoksi edel-
leenkin edistämme kylien 
toteuttamia valokuituhank-
keita ja haluamme osal-
tamme huolehtia myös siitä, 
että strategiset huoltovar-
muusyritykset, kuten Koil-
lis-Satakunnan Sähkö Oy:n, 
Elmonet Oy:n, Keiturin Sote 
Oy:n ja Virtain Energia Oy:n 
tuottamat palvelut toimivat 
paikkakunnalla jatkossakin.

Ehdokkaidemme joukosta 
löytyy niin kokeneita konka-
reita kuin innokkaita ensi-
kertalaisia. Tästä lehdestä 
löydät heidän ajatuksiaan 
siitä, missä ovat Virtain tule-
vaisuuden vetovoimatekijät 
ja kehittämiskohteet. Arvoisa 
äänestäjä, olemme ehdolla 
sinua varten! Lähdethän ää-
nestämään!

Keskustan Virtain 
kunnallisjärjestö
Reijo Koskela
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Kulunut valtuustokausi on pitänyt sisällään paljon muutoksia ja uusia 
avauksia. Se on luonut hyvän pohjan jatkaa Virtain kehittämistä tule-
vaisuuteen katsoen.

”Me Keskus-
tan ehdokkaat 
olemme valmiina 
edistämään paik-
kakunnan hyvin-
vointia ja haluam-
me varmistaa, 
että apua saadaan 
läheltä silloin, kun 
sitä tarvitaan. 

Keskustan viisi vaaliteesiä Virroilla



Varmistetaan lapsiperheiden viihtyminen Virroilla

Sivistystoimen  
kuulumisia

Viime vuosien panostukset 
opiskelumahdollisuuksiin, 
terveydenhuoltoon ja har-
rastusmahdollisuuksiin luo-
vat hyvät puitteet lasten ja 
nuorten asumiseen Virroilla.

Tällä valtuustokaudella 
peruskorjattiin Vaskiveden 
koulu palvelemaan perus-
opetusta luokissa 0-6 sekä 
ryhmäperhepäivähoitoa. 
Virroilla toimii vireitä kylä-
kouluja sekä varhaiskasva-
tuksen yksikköjä myös muis-
sa kyläkeskuksissa, kuten 
Liedenpohjassa, Killinkos-
kella ja Kotalassa. Koivurin-
teen hirsirakenteinen päi-
väkoti sekä Otsolankadun 
yksikkö toimivat Virtain kes-
kustassa.

Lasten ja nuorten palve-
luja on kerääntynyt pohti-
maan ryhmä, johon kuuluu 
hiljattain papaksi tullut Rei-
jo Koskela, kolmen lapsen ja 
kolmen sijaislapsen äiti Riit-
ta Mononen sekä juuri isäksi 
tullut Risto Lehtinen.

Uusi yhtenäiskoulu 
valmistuu

Vasta valmistumassa ole-
va uusi yhtenäiskoulu Virtain 
Rantatiellä on historian suu-
rin yksittäinen projekti. 

- Työt ovat sujuneet hyvin, 
jopa hieman aikataulusta 
edellä. Kustannusarvios-
sa ollaan rakennustöiden 
osalta. Koulu on valmis tou-
kokuun lopulla. Kalusteet 
saadaan asennettua kesän 
aikana ja elokuussa 2021 
koulu on valmis palvele-
maan käyttäjiään. Kesäkuun 
alussa Rantatien koulu pure-
taan ja uuden koulun pihan-
rakennus voi alkaa, kertoo 
Reijo, joka on luotsannut yh-
tenäiskoulun rakentamistoi-
mikuntaa puheenjohtajana. 

Uudet oppimisvälineet 
mahdollistavat digitekniikan 
käyttöönoton. Tämä vaatii 
sekä henkilökunnalta että 
oppilailta uuden opettelua. 

- Tredu ja lukio toimivat 
edelleen toiminnallisesti hy-
vänä kokonaisuutena kam-
pusalueella. Toisen asteen 
koulutus  mahdollistaa työn-
tekijöiden kouluttautumisen 

paikkakunnan elinkeinoelä-
män tarpeisiin.

- Yhtenäiskoulun tiloja tu-
lee voida hyödyntää kerho-
toiminnan puitteissa eri ikä-
ryhmille aamusta iltaan. 

- Parasta on hieno luonto 
sekä turvalliset olosuhteet 
lasten kasvulle terveiden 
elämäntapojen ympäröi-
mänä. Toivoisin vielä posi-
tiivisen yhteishengen ja su-
vaitsevaisuuden ilmapiirin 
kehittymistä, pohtii Riitta 
äidin ja sijaisäidin näkökul-
masta Virtain parhaita puo-
lia lapsiperheille.

Virroilla on hyvät 
harrastusmahdollisuudet

Lasten ja nuorten harras-
tustoiminta tukee ja täyden-
tää kodin ja koulun kasva-
tustyötä. Teemamme onkin 
“vähintään yksi harrastus 
jokaiselle”. 

Yhtenäiskoulussa toteute-
taan jo tätä ajatusta Vikke-
lästi Virroilla ja Liikkuva kou-
lu -hankkeiden mukaisesti. 
Mahdollisuus harrastaa ja 
kokeilla eri lajeja ilmaiseksi 
on Virroilla ollut käytäntönä 
jo pitkään ja siitä pidämme 
kiinni jatkossakin. 

- Harrastustoiminta ilman 
kilpailullisia tavoitteita pel-
kästä harrastamisen ilosta 
pitää olla mahdollista kai-
kille. Lasten hyvinvointia pa-
rantaa liikunnan harrasta-
minen ja yhdessä oleminen, 
toteavat Reijo ja Riitta.

Kuluneella kaudella hy-
vinvointipuisto rakentui ur-
heilukentän ja jäähallin vie-
reen ja onkin ollut lasten ja 
nuorten suosiossa. Puistosta 
löytyykin kaiken tasoiselle 
ja ikäiselle tekemistä aina 
maailmalla suureen suo-
sioon nousseesta padelista 
pumptrackin kautta par-
kour-puistoon. Korona-ai-
kana ulkoliikunnan merkitys 
on vain kasvanut.

- Alueen jatkuva kehit-
täminen ajan vaatimuk-
sia vastaavaksi on tär-
keää, mainitsee Risto. 

Monipuolista musiikin  
ja taiteen opetusta  
Merikanto-opistossa

Virroilla toimiva Merikan-
to-opisto on yksi paikka-
kunnan vetovoimatekijöistä 
harrastusmahdollisuuksien 
osalta. Opisto tarjoaa mo-
nipuolista musiikin ja taiteen 
opetusta. 

- Merikanto-opistossa 
opetus on todella korkea-
tasoista ja laadukasta. Yh-
dessä tekeminen on vahvasti 
mukana musiikin opiskelussa 
esimerkiksi leirien muodos-
sa. Opistossa voi suorittaa 
tutkintoja ja saada hyvät 
valmiudet vaikka valmistua 
ammattiin musiikin parissa, 
Riitta kertoo. 

Lasten ja lapsiperheiden 
palvelujen saatavuus myös 
sote-uudistusten jälkeen on 
yksi Keskustan kärkiajatuk-
sia. Yhteistyö lapsen kanssa 
työskentelevien tahojen vä-
lillä pitäisi olla saumatonta 
myös tulevaisuudessa.

Vauvaraha on kädenojennus 
nuorille perheille

Vauvarahan korotus 500 
euroon vuodessa on käde-
nojennus nuorille perheille, 
jotka asettuvat paikkakun-
nalle. Yhdessä toimivien 
palvelujen kanssa se saa 
toivottavasti pieniä ihmeitä 
aikaan Virroilla ja syntyvyys 
kääntyy nousuun. 

- Tulevaisuudessa arkeen 
mukautuvan ja perheen ti-
lanteeseen sopivan ja jous-
tavan päivähoitopaikan 
saaminen on meille tärkeää. 
Meidän kokemustemme mu-
kaan Virroilla saa neuvolasta 
hyvää palvelua, ja tukea on 
muutenkin tarjolla. Toivotta-
vasti kouluverkkomme säilyy 
yhtä kattavana kuin tähän-
kin asti, Risto miettii.

Meillä on turvallinen maa-
laismaisema hyvien tieto-
yhteyksien päässä, kuitenkin 
lähellä kasvukeskuksia.

Virroilla voit asua hyvin 
perheen kanssa ja tehdä 
etätöitä ja harrastaa kaik-
kea mukavaa!

Sivistyslautakunnan puheenjohtajuus päättyvällä 
valtuustokaudella on tarjonnut näköalapaikan Marko 
Kellomäelle varhaiskasvatukseen, koulutoimeen, va-
paa-aikatoimeen ja vapaaseen sivistystyöhön. 

Koulutoimessa puhaltavat nyt uudet tuulet, ja uusi 
yhtenäiskoulu on valmistumassa. Hallintoa on jaettu 
ja selkeytetty. Valtuustokauden alussa vallinnut het-
kittäinen pula varhaiskasvatuksen hoitopaikoista on 
hellittänyt. Hoitopaikat päätettiin pitää vuosi sitten 
keväällä kaikki auki ja henkilökunta on venynyt tilan-
teessa. Oli  joustoa lomien pidossa silloin vähentyneen 
lapsimäärän takia ja tästä iso kiitos sitoutuneelle hen-
kilökunnallemme!  

Vapaa-aikatoimessa vauhdikkaita vuosia
Liikuntatoimen hyvinvointipuistohanke alkaa olla 

loppusilausta vaille valmis. Moni ulkopaikkakuntalai-
nenkin on ihastellut, kuinka meille on muodostunut 
liikuntapaikkojen läheisyyteen mahdollisuudet moni-
puoliseen liikkumiseen kaikenikäisille.

Liikuntatoimen ja teknisen toimen hallintokunnat 
ovat  yhteistyössä saaneet näkyvää aikaiseksi ja yhtei-
sillä resursseilla on ollut työtä hankerahoituksen turvin.

Vapaa sivistystyö
Viime kesään asti kansalaisopiston kursseja käytiin 

ahkerasti. Kansalaisopisto on kärsinyt koronasta. Etä-
kurssit eivät vedä väkeä, ja kursseja on jouduttu peru-
maan. 

Kulttuuri- ja kirjastotoimi
Kulttuuri- ja kirjastotoimessa ollaan osa-aikaisilla 

resursseilla. Tarve kulttuuriohjaajan töille kulttuuritoi-
messa on tullut kentältä ja sitä on vähillä resursseilla  
tehtykin ansiokkaasti. Tätä pitää ensisijaisesti pyrkiä 
jatkamaan.

Nykyistä kulttuuriohjaukseen keskittyvää toimintaa 
vahvistetaan ja mahdollistetaan laajempaa kulttuuri-
tarjontaa hankerahoituksilla uudelle esittävän taiteen 
estradille yhtenäiskoululla. Ulkolava voidaan sisällyt-
tää suunnitelmiin  Rantapuiston sataman kokonais-
suunnittelua tehtäessä.

Erityisavustushaku yleisiin taidetta ja kulttuuria edis-
täviin hankkeisiin onkin tehty, ja  Tampereen kaupunki 
on mukana kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen ra-
hoitushaussa.  Virrat on tehnyt aiesopimuksen Tampe-
reen kaupungin kanssa osallistumisesta tähän.

Tavoitteena on ohjata perusterveydenhuollon palve-
luista asiakkaita varhaisessa vaiheessa kulttuurin pa-
riin ja siten lisätä heidän kokonaisvaltaista hyvinvoin-
tia oikea-aikaisesti, luoda rakenteet tähän ja laajentaa 
ymmärrystä kulttuuripalveluiden osuudesta terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuudessa. Hanke-
haku kohdentuu koronasta eniten kärsineisiin kuntalai-
siin. Tämä sopii strategian kohtaan  ”Uudistuva Virrat”.

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 Tampere ja Pir-
kanmaa –haku on myös menossa. Virrat on sitoutunut 
osallistumaan 7-vuotiseen hankkeeseen n. 148 000 eu-
rolla, jos Tampere ja Pirkanmaa valitaan vuoden 2026 
kulttuuripääkaupungiksi. Se tekee n. 21 000 € vuodessa. 

Paikallisiin hankkeisiin on luvassa 68 % , eli n. 101 000 
€ / 7v , eli  n. 14 000 € / vuosi. Jos Tamperetta ei vali-
ta,  käytetään tuosta summasta 10%  ja hyödynnetään 
tehty työ vastaavana pienempänä toimintana.  

Kirjastoon saatiin itsepalvelulla toimiva lehtien luku-
sali ja  nyt olemme saaneet avustuksen  itsepalvelu-
kirjaston toteuttamiseen. Kirjasto on ollut koronan takia 
suljettuna.

Kun sotepalvelujen järjestäminen siirtyy maakunnal-
le, pitää virtolaisten etua ja sivistystoimen rahoitusta  
suurimpana hallintokuntana valvoa jatkossa entistä 
hanakammin !

Lapsi- ja  
nuoriso- 

ystävällinen  
Virrat

Risto Lehtinen (vas.), Riitta Mononen, Reijo Koskela ja  
Marko Kellomäki yhtenäiskoulun työmaan edustalla.



Kunnan yhtiöt 
turvaavat
huoltovarmuutta

Virtain kaupungin toimintaa pyöritetään myös osa-
keyhtiöiden kautta. Virtain kaupungin kokonaan omis-
tamia yhtiöitä ovat mm. Keiturin Sote Oy, Virtain Ener-
gia Oy, Virtain Vuokratalot Oy ja Virtain Yrityspalvelu Oy. 
Virtain kaupunki on suurin omistaja myös Koillis-Sata-
kunnan Sähkö Oy:ssa ja Virtain Jäähalli Oy:ssa. Yhtiöi-
den merkitys on tärkeä palveluntuotannon ja osin huol-
tovarmuuden kannalta. 

Yhtiöiden hallinnossa tarvitaan sitoutuneita luotta-
mushenkilöitä, joilla on kokemusta ja osaamista yhti-
öiden hallinnosta ja yhteistyöstä kaupunkikonsernissa.

Keiturin Sote Oy:ssa järjestetään ja tuotetaan so-
te-palveluja vauvasta vaariin Virrat-Ruovesi-yhteis-
toiminta-alueella. Keiturin Sote Oy:n 470 työntekijää 
työskentelevät kuntalaisten hyvinvoinnin puolesta joka 
päivä. 

 Keiturin Soten hallituksen puheenjohtaja Ari Rajamä-
ki, mitä odotat tulevalta sote-uudistukselta ja miten 
olette siihen varautuneet?

- Yhtiön tärkein tehtävä on ollut alusta alkaen lä-
hisotepalvelujen turvaaminen alueella mahdollisim-
man kattavana. Palveluja on kehitetty määrätietoisesti 
yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa siihen 
suuntaan, että ne toimivat saumattomasti myös maa-
kuntamallissa, Ari kertoo. 

Viime aikojen suurimpiin muutoksiin lukeutuu, että 
Attendo-Keituri jatkaa toimintaansa Keiturin Soten alla 
nimellä Keiturin Helmi toukokuun alusta alkaen. 

Vuoden alusta käynnistyneellä ensihoidon pilotti-
hankkeella tavoitellaan ykköstason hoitoa Virroille. 
Ambulanssien henkilökunnan ammattitaidon hyödyn-
täminen mahdollistaa erikoissairaanhoitotasoisen pal-
velun myös asiakkaan kotona tai asumispalveluyksi-
köissä.

- Tällä hetkellä lääkäritilanne on hyvin vakaa, ja hoi-
tajatilanteen eteen teemme jatkossakin töitä henkilö-
kunnan koulutuksen ja pysyvyyden säilyttämiseksi, Ari 
summaa.

Virtain Energia Oy tuottaa kaukolämmön virtolaisille

Toisena merkittävänä palvelujen tuottajana on Vir-
tain Energia Oy, jonka toimialana on kaukolämmön 
tuottaminen keskustaajamassa sekä Marttisen saarel-
la. Osaava henkilökunta huolehtii laitteiden kunnosta 
sekä lämmön jakelusta taloudellisesti ja tehokkaasti. 

Miten huoltovarmuusasiat ja kotimaisen raaka-ai-
neen käyttö näkyy toiminnassanne, Virtain Energia Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Juha Koro?

- Polttoaine tulee läheltä. Käytämme sekä haket-
ta että palaturvetta, jonka verovapaus hyödynnetään 
maksimissaan hallituksen linjauksen mukaisesti. Raa-
ka-aineen hankintaketjut työllistävät paljon paikallisia 
urakoitsijoita ja metsänomistajia. Tällä on suuri merki-
tys myös metsänhoidollisesti Virroilla, Juha kertoo.

Kaukolämpölaitoksen sijoittuminen keskeiselle pai-
kalle turvaa huoltovarmuuden ja uusiutuvan lähie-
nergian tuotannon Virroilla. Virtain kaukolämpölaitos 
pienentää hiilijalanjälkeämme merkittävästi. Nyt myös 
uusi yhtenäiskoulu on liitettynä kaukolämpöverkkoon.

Valmistelussa olevan 
maakuntauudistuksen myö-
tä osaan kunnista tulisi niin 
kutsuttu alueellinen sote-
keskus, jonka alla toimisi 
laajasti eri terveydenhoidon 
ja sosiaalitoimen palveluita.  

Perustur valautakunnan 
jäsen Johanna Saarinen, fy-
sioterapeutti Satu Solja ja 
sairaanhoitaja Lea Koski-
mäki pohtivat, millainen olisi 
alueellinen sotekeskus Vir-
roilla.

Ensihoidon pilotti pysyväksi

Virrat-Ruovesi-yhteistoi-
minta-alueella on alkanut 
tammikuussa 2021 ensihoi-
don pilottihanke. Hankkeen 
tarkoituksena on kehittää ja 
käyttää ensihoidon osaavaa 
henkilökuntaa mahdollisuu-
den mukaan poliklinikalla, 
asumispalveluyksiköissä, 
terveyskeskusosastolla ja  
potilaiden kotona.

- Pilottihanke tuo vahvis-
tusta poliklinikalle ja terve-
yskeskusosastolle lisää mo-
niammatillista tukea, toteaa 
Satu.

- Kotona asuvia ikäihmisiä 
voidaan pilotin avulla hoitaa 
haastavissakin tilanteissa 
kotona. Kotihoidon työnteki-
jät voivat konsultoida ensi-
hoitajia hoidollisissa asioissa 
sekä saada heiltä hoidollis-
ta tukea keskustan alueella. 
Ensihoidolla on mm. mah-
dollisuus ottaa verikokeita ja 
analysoida ne paikan päällä, 
kertoo Lea.

Johannan mielestä toimiva 
ensihoito tärkeä meille kai-
kille reuna-alueilla asuville. 
Kaikki kolme pitävät pilot-
tihankkeen saamista pysy-
väksi malliksi Virrat-Ruo-
vesi-alueella ensiarvoisen 
tärkeänä.

Uusia toimintatapoja  
perusterveydenhoitoon ja 
ikäihmisten palveluihin

Sotekeskuksessa tulee olla 
Lean ja Satun mukaan toimi-
va neuvontapiste, josta apua 
tarvitseva ohjataan oikeaan 

palveluun. Tiloista he toivo-
vat, että ne olisivat selkeät ja 
pysyvät, jotka asiakkaat löy-
tävät ne tottuneesti.

- Sähköistä ajanvarausta 
tulee kehittää, ja takaisin-
soittopalvelun käyttöä on 
ohjeistettava asiakkaiden 
suuntaan paremmin. Asi-
akkailla pitää olla malttia 
odottaa takaisinsoittoa, to-
teaa Johanna.

Kehitetään ennakkoluulot-
tomasti ikäihmisten avo- ja 
perhehoitopalvelua

Avo- ja perhehoitopalve-
luissa pitää tulevaisuudessa 
ottaa käyttöön ennakkoluu-
lottomasti uusia hoitotapoja, 
samoin kuin apuvälineiden 
tekniikka kehittyy vauhdilla. 

- Uusi tekniikka mahdol-
listaa sen, että tulevaisuu-
dessa etähoivassa käynti 
hoidetaan osittain sähköis-
ten välineiden avulla. Esi-
merkiksi lääkerobotti antaa 
lääkkeet ja viestitoiminnan 
kautta seurataan ajantasai-
sesti asiakkaan päiväohjel-
maa. Mikäli robotti hälyttää 
poikkeavasta toiminnasta, 
voidaan lähteä tarkistamaan 
tilanne, kertoo Lea.

Uusilla laitteilla saadaan 
hoidettua rutiinitehtävät, jo-
ten ammattilaisille aikaa jää 
paremmin varsinaisiin hoi-
va- ja hoitotöihin.

Yhteisöllisyys mukaan myös 
ikäihmisten asumiseen

Ikäihmisten palveluiden 
kehittämisessä on pysyttä-
vä ajan hermolla. Jos uusia 
ideoita ja toimintatapoja ei 
oteta käyttöön, muutosvas-
taisuus voi karkottaa nykyai-
kaisen koulutuksen saaneet 
ammattilaiset paikkakun-
nalta Yhtenä uutena vaih-
toehtona pitäisi kehittää 
esimerkiksi ikäihmisten per-
hehoitopalvelua. 

- Mikäli apua tarvitaan 
24/7, ainoa vaihtoehto on  
palveluasuminen toteavat 
Lea ja Satu. 

Lean mukaan kolmannella 
sektorilla olisi myös mah-
dollisuus monissa yhteisölli-
syyttä tukevissa toiminnois-
sa, mutta siinä tarvittaisiin 
”jotain taikaa”, miten kaik-
ki olemassa olevat voimat 
saataisiin siihen mukaan. 

- Kouluihin pitäisi vaikka 
saada kurssi ”viihdytä van-
husta”, ideoi Satu.

Soteuudistus on  
iso kysymysmerkki

- Työntekijöiden on vie-
lä vaikea ymmärtää, mitä 
hyvinvointialue- tai maa-
kuntauudistus käytännössä 
tarkoittaa. Ollaanko oikeasti 
sitä mieltä, että tähän men-
nään, ihmettelee Satu.

Uudistuksen myötä pel-
kona luonnollisesti on, että 
palveluita keskitetään isom-
piin yksiköihin ja lähipalve-
luita karsitaan.

Edunvalvonta maakun-
nan suuntaan tulee tulevalla 
valtuustokaudella äärim-
mäisen tärkeäksi. Joka kun-
nalle pitää saada edustus 
myös alkuvaiheen valmis-
teluun. Kunnilla pitää myös 
olla mahdollisuus vaikuttaa 
maakuntien budjettiin. 

- Palveluiden säilymisen 
kannalta on tärkeää, että 
meillä on asianmukaiset tilat 
sote-keskukselle sekä riittä-
västi osaavaa henkilökun-
taa. Hoitoalan ammatillisen 
koulutuksen järjestäminen 
Virroilla ja jatkokouluttau-
tumisen mahdollistaminen 
ovat ensiarvoisia tulevai-
suutta ajatellen,  toteaa Jo-
hanna lopuksi.

Katse tulevaisuuteen sote-palveluissa

Keiturin Sote Oy
Keiturin Sote Oy on Virtain kaupungin kokonaan 
omistama osakeyhtiö, jonka palveluksessa on n. 470 
terveydenhuollon ammattilaista Virroilla ja Ruove-
dellä. 

Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien 
muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Yhtiön 
toimitusjohtajana toimii Jari Kolkkinen. Vuonna 2020 
yhtiön liikevaihto oli 28 miljoonaa euroa.

Alueellinen
sote-keskus

Virroille

Satu Solja (vas.), Lea Koskimäki, Johanna Saarinen ja Ari Rajamäki soten äärellä.



Hyvinvoivat yritykset ovat 
kunnalle tärkeä voimava-
ra. Miten voimme parhaiten 
edistää yritysten toiminta-
edellytyksiä kunnassa?

Ison kysymyksen äärel-
le ovat kerääntyneet ideoi-
maan 3D-mallintaja ja opis-
kelija Marko Rantala sekä 
Virtain Yrityspalvelun halli-
tuksen jäsenet Päivi Kanga-
saho ja Kari Savinen. 

- Näen Virtain valmiudet 
vastata yritysten tarpeisiin 
kohtalaisen hyvinä. On pai-
notettava joustavuutta ja 
nopeutta reagoida yhtey-
denottoihin yrittäjien tahol-
ta. Mieluummin niin päin, 
että elinkeino-osasto eh-
tii ensin. Nythän meillä on 
sekä Vypillä toimitusjohtaja, 
elinvoimapäällikkö että yri-
tyskoordinaattori elinvoima-
tiimissä näihin tehtäviin val-
jastettuna, toteaa Kari.

- Uusien yritysten tulo 
kuntaamme olisi saatava 
joustavaksi ja niin että meil-
lä on henkilö joka ottaa heti 
”kopin” kiinnostuneista yri-
tyksistä, Päivi täydentää.

Pitää selvittää tilatarpeet 
sekä työvoiman saatavuus 
yritykselle. Yhteistyössä toi-
sen asteen oppilaitosten 
kanssa räätälöidään oppiso-
pimuskoulutus tarpeen mu-
kaan yritykselle. 

- Virrat sijaitsee kolmen 
maakunnan risteyksessä, 
mikä on etu logistiikan kan-
nalta monelle yritykselle. 
Myös poikkiliikenne kulkee 
Virtain kautta, lisää Marko.

Koulutustarjonta tärkeä 
työvoiman saatavuudelle

- Koulutustarjonta on mie-
lestäni ensiarvoisen tärkeää, 
kun halutaan varmistaa työ-
voiman saatavuus paikka-
kunnalla, toteaa Kari Savi-
nen.

Suunnittelu- ja koodaus-
puolen jatkokoulutuksel-
le olisi kysyntää, samoin 
3D-suunnittelun ja robotii-
kan osaajista sekä koodaus-
datan tuottajista automati-
soiduille työstökoneille. 

- Seamkista ja Sedus-
ta löytyy koulutusta näille 

aloille. Yhteistyötä oppi-
laitosten kanssa voisimme 
hyödyntää enemmän mei-
dänkin yrityksissämme, to-
teaa Marko.

Myös muuhun ammatilli-
seen koulutukseen on sat-
sattava, koska aivan kaikkea 
ei kuitenkaan voi tehdä au-
tomatisointiin nojautuen.

- Kaksoistutkinnot ovat 
opiskelua jossa nuori saa-
daan ammattilaiseksi omal-
la paikkakunnalla ja mah-
dollisesti jäämään kuntaan, 
muistuttaa Päivi.

Kunta voisi pari kertaa 
vuodessa pidettävissä rekry-
tointitilaisuuksissaan kan-
nustaa nuoria opiskelemaan 
ja näyttää myös, että Virroil-
le kannattaa jäädä ja tänne 
kannattaa muuttaa asu-
maan ja perustaa perhe. On-
han täällä tarjolla rauhalli-
nen maalaiskaupunki hyvien 
yhteyksin varrella. Useissa 
yrityksissä on myös tarjol-
la pitkäaikaisia työpaikkoja 
hyvän ja ajantasaisen koulu-
tuksen läpäisseille.

Yritysmyönteinen 
maankäyttö ja kaavoitus

- Maankäytön ja kaavoi-
tuksen asiantuntija pitäisi 
olla kunnassa käytettävissä 
koko ajan. Tällä hetkellä Vir-
roilla niin onkin. Asioiden no-
pea eteneminen kannustaa 
yrittäjääkin, miettii Päivi. 

Joustavuus kaavamuutok-
sien teossa sekä rakennus-
valvonnan asiakaspalvelua-
senne ovat tärkeitä. 

- Yrittäjien ja asukkaiden 
mielipiteitä kuunnellen saa-
daan varmasti hyviä tulok-
sia aikaan tässäkin. Toivoisin 
suoraviivaisuutta ja nopeut-
ta näiden prosessien läpivie-
miseen, toteaa Kari.

Kunnan hankinnoissa huo-
miotava paikalliset yritykset

Julkinen sektori tekee mer-
kittävän osan hankinnoista 
myös yksityiseltä puolelta. 

- Toivoisimme että han-
kinnat tehtäisiin sen kokoi-
sina kokonaisuuksina, että 
paikallisilla yrittäjillä oli-
si mahdollisuus osallistua. 

Tarjouspyynnöt pitäisi lähet-
tää laajemmin kaikille mah-
dollisille tarjoajille ja näky-
ville verkkoon, sanoo Marko.

Markkinavuoropuheluita 
yritysten kanssa pitäisi pitää 
ennakkoon, jotta kunnalla 
olisi tiedossa mitä tarjontaa 
paikkakunnalla on.

- Kannatan sellaista mal-
lia, jossa hankintoja tehdään 
oman kunnan yrittäjiltä niin 
paljon kuin se vain on mah-
dollista hankintalain puit-
teissa, kertoo Kari.

Silloin kun omasta kylästä 
ei löydy, kannattaa kartoit-
taa lähialueen toimijat. Yh-
teistyössä on voimaa, tässä-
kin!

- Verkostoitumisella ja yh-
teistyöllä voidaan lisätä kil-
pailukykyä ulkopaikkakun-
talaisiin yrityksiin nähden, 
pohtii Päivi.

Virtain Yrityspalvelu Oy:n 
tilanne hyvä 

Virtain Yrityspalvelu Oy eli 
Vyp on yksi kunnan omista-
mia yhtiöitä, jonka tehtävä 
on rakennuttaa ja vuokrata 
yrityksille toimitiloja. 

- Yrityspalvelujen tilan-
ne on varsin hyvä sikäli, että 
kaikilla halleilla on nyt vuok-
ralaiset ja hyvää toimintaa. 
Olenkin jo ehdottanut että 
rakentaisimme vastaanotto-
hallin, josta myös kaupungin 
tekniselle toimelle saataisiin 
tilat. Kunnasta löytyisi var-
masti rakentajia omastakin 
takaa tähän hankkeeseen, 
kertoo Kari.

- Rakentaminen näkyväs-
ti isojen teiden varteen luo 
näkyvyyttä ja kiinnostusta 
paikkakuntaa kohtaan. Si-
jaintimme on hyvä teiden 
risteyksissä, lopettaa Päivi.

Uusien yritysten houkutte-
lemisen lisäksi on huomioi-
tava myös paikkakunnalla jo 
toimivat yritykset. Päättäjien 
tulisi muistaa, että kaupun-
gissa toimivat yritykset tuo-
vat elinvoimaa ja verotuloja, 
joilla palveluja pyöritetään.

Yritysvaikutusten arvioin-
ti olisi syytä ottaa jokapäi-
väiseen harkintaan ja pää-
töksentekoon mukaan myös 
Virroilla! 

Yritykset tuovat kaupungille elinvoimaa

Raija Rihkajärvi (vas.), Päivi Kangasaho, Marko Rantala ja Lalli Poukka.

Vetovoimaa ja 
pitoivoimaa

Virroille
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Marko Kellomäki
Insinööri

Kehitettävien asioiden 
korjaamiseen  tarvitaan 
jatkuvuutta. Vaatimustason 
nostoon meillä on varaa ja  
kulttuurihankkeisiin pitää 
hakea ministeriötason ra-
hoitusta muiden kokoansa 
suurempien kaupunkien 
tavoin.  
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Reijo Koskela
Yrittäjä
Koulutus- ja sivistys- ja 
varhaiskasvatuspalve-
lujen sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen pitää 
olla mahdollisimman 
lähellä ihmisiä. Yrittäjyys  
ja terve kuntatalous luo 
edellytykset palveluiden 
tuottamiselle.
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Päivi Kangasaho
Agrologi (AMK), lähihoitaja

Turvataan lähipalvelut 
kaikenikäisille kuntalai-
sille. Vahvistetaan Virtain 
vetovoimaa pitämällä 
huolta yritysten toi-
mintamahdollisuuksien 
kehittämisestä. Huoleh-
ditaan tiestön kunnosta.

33

Tapani Heinonen
Eläkkeellä, metsänhoitaja

Kehitetään kaupunkiamme 
yhdessä viranhaltijoiden 
ja luottamushenkilöiden 
kesken, osallistaen kaupun-
kilaisia asioiden valmiste-
lussa. Turvataan yrityksille 
edellytykset menestyä ja 
luoda työpaikkoja Virroilla.
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Väinö Ilomäki
Maanviljelijä

Vastuullista päätöksen-
tekoa virtolaisten puo-
lesta ja yhteistyötä yli 
kuntarajojen.
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Juha Koro
Maanviljelijä, agrologi AMK

Yhteisissä asioissa toimi-
minen ja hoitaminen on 
ollut osa arkeani pitkään 
ja näin ollen se on tuttua. 
Olen harkitseva ja yhteis-
työkykyinen. 
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Keskustan tavoitteena on 
pitää koko Suomi asuttu-
na. Etätyön yleistyminen on 
viime aikoina tuonut muka-
naan uusia mahdollisuuksia 
asua ja tehdä töitä vaikkapa 
useammastakin osoitteesta 
käsin. Yhä useamman ihmi-
sen työ tai opiskelu on ajasta 
ja paikasta riippumatonta.

Monipaikkaisen asumi-
sen mahdollisuuksia ovat 
kokoontuneet miettimään 
Aimo Mäkinen ja Tapani Hei-
nonen.

Miesten mielestä moni-
paikkaisuuteen tulisi kan-
nustaa kaavoituksen ja 
joustavan toiminnan avulla. 
Rannanläheisessä asumi-
sessa on Virroilla edelleen 
paljon hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia, jotka tulee 
ottaa käyttöön.

- Tiestön kunto on ensiar-
voisen tärkeä; meidän tulee 
huolehtia väyläverkon kehit-
tämisestä ja siitä että teiden 
kunto pysyy hyvänä, niin että 
Virroille on hyvä tulla, Aimo 
pohtii Virtain vahvuuksia 
etätyön kannalta.

Kattava valokuituverkko on 
virtolaisten kylien vahvuus

Tapani on ollut mukana 
monessa, myös Vaskiveden 
valokuituhankkeessa. Virtain 
kylillä on hyvät valokuitu-
verkot ja kattavia muitakin 
palveluita, mutta millaisia 
asioita tulevaisuudessa pi-
täisi painottaa? 

- Valokuitu antaa mah-
dollisuudet palvelujen ja ky-
läkoulujen säilyttämiseen. 
Etätyöskentely onnistuu hy-
vin myös kylissä. Samassa 
ympäristössä onnistuu sekä 
asuminen että työskentely 
ja vapaa-ajan vietto, Tapani 
toteaa. 

Kevyen liikenteen väylät 
ja valaistus kylän keskustan 
alueella olisi tosi tärkeä. Pe-
rusteluna on sekä koululais-
ten että muidenkin turvalli-
nen liikkuminen kylänraitilla. 

- Huolehditaan käytössä 
olevien hankerahojen ha-
kemisesta ja käyttämisestä 
kävely-ja pyöräteiden suun-
nitteluun ja rakentamiseen 
(Käpy-rahoitus), Aimo ja Ta-
pani muistuttavat.

Aluejätepisteet tulee 
säilyttää Virroilla

Virroilla on käytössä erit-
täin tarpeellisia aluejätepis-
teitä. Aluejätepisteet ovat 
tärkeää palvelua sekä va-
kituisia asukkaita että va-
paa-ajan asukkaita varten.

Olemme sitä mieltä, että 
aluejätepisteet tulee säi-
lyttää Virroilla ja huolehtia 
niiden siisteydestä, kapa-
siteetin riittävyydestä sekä 
kehittämisestä mm. lajitte-
lun suhteen. 

Kaavoituksella ja katta-
villa laajakaistayhteyksillä 
edistetään monipaikkaista 
asumista ja etätyön teke-
mistä Virroilla.

Monipaikkaisuus luo mahdollisuuksia

Aimo Mäkinen (vas.), Armi Rajala, Juha Koro ja Tapani Heinonen.

Monipaikkaisuus
luo Virroille

mahdollisuuksia

Esteettömyys ja saavutettavuus 
pidettävä mukana kunnan toiminnassa

1. Kunnan digitaaliset  
palvelut saavutettaviksi

Kunta viestii kaikille kunta-
laisille. Jos saavutettavuutta 
ei huomioida, monet kunta-
laiset, muiden muassa, nä-
kövammaiset, jäävät palve-
luiden ulkopuolelle. Tämän 
vuoksi digitaalisten sisältö-
jen ja palveluiden on oltava 
helppokäyttöisiä ja saavu-
tettavia jokaiselle kuntalai-
selle. Saavutettavuudesta 
on säädetty myös kuntia vel-
voittavassa laissa.

2. Kunnan rakennetun ym-
päristön on oltava esteetön
 Kunnan julkinen ympäristö 
kuuluu kaikille, kun johto-
ajatuksena rakentamisessa  

ja ympäristön suunnittelus-
sa on esteettömyys. Tällöin 
jokainen kuntalainen pystyy 
liikkumaan ja asioimaan tur-
vallisesti ja mahdollisimman 
itsenäisesti.

Järjestöt ovat osa elävää ja 
toimivaa kuntaa. Jatkossakin 
kunnan tulee tukea yhdis-
tysten toimintaedellytyk-
siä tarjoamalla esimerkiksi 
avustuksia ja esteettömiä 
tiloja toimintansa toteutta-
miseen.

3. Kuntalaisen saatava  
henkilökohtaista palvelua

Kuntalaisen on saatava 
myös henkilökohtaista pal-
velua. Edes saavutettava di-
gitaalinen palvelu ei korvaa 

henkilökohtaista palvelua.  
Kone ei ymmärrä henkilö-
kohtaisia ominaisuuksia ja 
tarpeita samalla tavalla kuin 
toinen ihminen.

Mahdollisuus saada henki-
lökohtaista palvelua on jat-
kossakin säilytettävä kun-
nan palveluvalikoimassa. 
Usein yksinkertaisin ratkaisu 
voi olla toimivin, esimerkiksi 
asioiden hoitaminen puheli-
mitse on yleensä näkövam-
maiselle ihmiselle hyvä rat-
kaisu.

Raija Rihkajärvi
Puheenjohtaja, 
Virtain vammaisneuvosto
& Virtain Näkövammaiset ry

#kunta kuuluu kaikille #saavutettavuus #esteettömyys #henkilökohtainen palvelu

Aimo Mäkinen
Yksinyrittäjä, eläkeläinen

Uskallusta ja verkostoi-
tumista tulevaisuuden 
päätöksentekoon Virtain 
etua ajatellen. Lisää 
elinvoimaa ja ”pöhinää” 
tarvitaan sekä panostus-
ta asumisviihtymiseen. 42

Lalli Poukka
Koneistaja

Haluan tuoda nuorten 
näkökulmaa Virtain veto-
voimaisuuden lisäämiseksi 
ja toivon lisää yhteistyötä 
kaupungin ja tapahtuman-
järjestäjien välille isojen 
musiikkitapahtumien järjes-
tämiseksi Virroilla. Vain ää-
nestämällä voit vaikuttaa!
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Riitta Mononen
Agrologi (AMK), 
perhehoitaja

Haluan olla mukana tur-
vaamassa kuntalaisille 
parhaat mahdolliset palve-
lut ja kehittämässä  Virtain 
kaupunkia tulevaisuudes-
sakin niin, että täällä hyvä 
yrittää ja elää.

Armi Rajala
Kokki

Olipa kyseessä yhteisö, 
yksilö tai vaikkapa raken-
nus, ennaltaehkäisy on  
edullisempi ratkaisu, kuin 
vaurioiden korjaaminen. 
Siksi myös itsestä huo-
lehtiminen on edellytys 
toisien hoivaamiselle.44
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Lea Koskimäki
Sairaanhoitaja

Virroilla tulee panostaa 
kaiken ikäisten ihmisten 
hyvinvointiin ja palvelui-
hin. Erityisesti ikäihmiset 
ja yrittäjät ovat lähellä 
sydäntäni.
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Risto Lehtinen
Työnjohtaja

Lapset ja nuoret ansait-
sevat hyvät palvelut 
kotipaikkakunnallaan. 
Lapsiperheiden aset-
tumiseen Virroille pitää 
satsata, koska se tuo 
elinvoimaa ja kasvua 
Virroille. 
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Johanna Saarinen
MMK, eläkeläinen

Minulla on monipuolinen 
kokemus luottamusteh-
tävistä myös maakun-
nan tasolta. Arvostan 
rakentavaa yhteistyötä, 
johdonmukaista työsken-
telyä sekä vastuullista 
päätöksentekoa.

45

Ari Rajamäki
Maatalousyrittäjä

Olemme saaneet Virroil-
le johtaviin virkoihin uu-
sia innokkaita toimijoita 
aina kaupunginjohtajasta 
lähtien. Heidän tuekseen 
tarvitaan myös kaltaisiani 
kokeneita luottamushenki-
löitä. Pidetään Virrat muka-
na kehityksessä.
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Raija Rihkajärvi
Eläkeläinen

Haluan ajaa päättäjänä 
erityisesti vammaisten ja 
ikäihmisten asioita.
Hyvin hoidetut esteet-
tömyys ja palveluiden 
saavutettavuus helpot-
tavat kaikkien kaupungin 
asukkaiden elämää.
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Kari Savinen
Yrittäjä

Vahvistamme yrittäjyy-
den edellytyksiä Virroilla 
monipuolisella tonttitar-
jonnalla sekä etsimällä 
aktiivisesti sopivia tiloja 
toimiville yrityksille. Yrit-
täjyys turvaa palveluiden 
säilymisen Virroilla.

50

Satu Solja
Fysioterapeutti

Kunnallispolitiikka ei saa 
olla puoluepolitiikkaa 
vaan yhteisten asioiden 
hoitamista yli puolue- ja 
ryhmärajojen, kuntalais-
ten parasta ajatellen.
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Marko Rantala
3D-mallintaja

Tavoitteeni on kylissä 
asumisen kehittäminen 
liikenne-ja tietoyhteyksiä 
parantamalla. Pidetään 
koko Virrat elinvoimaise-
na myös etätyömahdol-
lisuudet huomioiden.

Järkivihreys kuuluu maaseudulle
Miten järkivihreys näkyy 

Virroilla ja mitä se oikein tar-
koittaa? Teemaa ovat poh-
timassa Armi Rajala ja Juha 
Koro sekä Aimo Mäkinen. 

- Virroilla elämä on koh-
tuullista luonnonvarojen 
hyödyntämistä. Huomioim-
me arjessa luonnon uusiutu-
misen. Toimimme niin, että 
lapsille ja lapsenlapsillekin 
on tulevaisuudessa  puh-
taat vedet, maa ja ilma sekä 
muutkin luonnon antimet, 
kuten kalaa, riistaa, marjoja 
ja sieniä, toteaa Armi.

- Maaseudun elinvoi-
ma tulee siitä että toiminta 
on eettisesti ja taloudelli-
sesti kestävällä pohjalla ja 
tuo turvatun toimeentulon 
toimijoille. Maa- ja met-
sätalous ovat maaseudun 
selkäranka, jolle perustuu 
maaseudun elinvoimaisuus. 
Järkivihreys on myös sitä 
että  tuotantotapoja kehi-
tetään ympäristöä vähem-
män kuormittavaan ja hiiltä 
sitovampiin toimenpiteisiin, 
lisää Juha.

- Toimintaa tehostamal-
la tuotamme enemmän 
vähemmillä panostuksilla, 
mikä vähentää hiilijalanjäl-
keämme, mainitsee Aimo. 

Lähiruoka paremmin 
saataville

Lähiruuan saatavuutta niin 
kuluttajille kuin julkisiin keit-
tiöihin on mahdollista lisätä 
paikallisten markettien ja eri 
hankkeiden kautta. 

Myös tilalta myynti erilai-
sen tuotejalostuksen mer-
keissä on lisääntynyt. Sa-
moin erilaiset myyntikanavat 
etsivät muotoaan. Esimer-
kiksi verkkokaupan hyödyn-
täminen erilaisten tuottajien 
yhteisellä alustalla voisi tul-
la kysymykseen.

Puurakentaminen julkisissa 
rakennushankkeissa

Puurakentaminen on pe-
rinteisesti ollut merkittävin 
rakennustapa ja se on nyt 
kokenut vahvan uuden tu-
lemisen. Kannatamme jul-
kisissa rakennushankkeissa 
puurakentamista, samalla 
edistäen ekologisia ja hiili-
neutraaliutta edistäviä ar-
voja. 

- Virroilla on rakennettu 
puusta päiväkoti, kouluja, 
asumispalveluyksiköitä ja 
pientaloja. Olisiko seuraa-
vaksi puukerrostalon vuoro? 
Juha pohtii.

Luontomatkailun reitistöjen 
kehittäminen ja ylläpitämi-
nen tärkeitä

- Luonnossa liikkuminen 
on Suomessa jokamiehenoi-
keus, jota voisimme nostaa 
esille laittamalla Virtain rei-
tit kuntoon, sanoo Armi.

Valtakunnallisiin nuoriso-
keskuksiin lukeutuva Nuo-
risokeskus Marttinen sijait-
see vesi- ja luontoreittien 
keskiössä, joten luonnon 
mahdollisuuksien käyttämi-
nen on sielläkin voimavara.

Monipaikkaisuus on tullut 
jäädäkseen. Virroilla etätyön 
tekeminen on myös järkivih-
reyttä. Paikasta riippumaton 
etätyö säästää aikaa, rahaa 
ja luontoa. Etätyö on ekote-
ko.

Järkivihreys

Konkari ja ensikertalainen
Ollaan vielä toisen koro-

nakevään jälkimainingeissa 
ja kevään edistymistä odo-
tellaan, kun keskustellaan 
Väinö Ilomäen kanssa ja 
pohditaan tulevia kuntavaa-
leja. Taustalla on maan hal-
lituksen puoliväliriihi, joka 
aiheutti jonkinlaista vääntöä 
hallituksessa. Asiat kuitenkin 
saatiin paperille, ja hallitus 
jatkanee kohti sote-uudis-
tusta. Väinö kertoi olevansa 
jo melko tottunut sotekes-
kusteluun, jota on riittänyt 
vähintään 10 vuotta, aina 
Paras-lain ajoista lähtien. 

Väinö on ollut mukana sil-
loin, kun Virroilta on ollut 
eduskunnan tasolla useita 
kansanedustajiakin. Virto-
laisia on myös kuultu kun on 
ollut painavaa asiaa. Mikäli 
maakuntauudistus toteutuu, 
on tärkeää että edunvalvon-
taa hoidetaan puolueiden 
kautta.

- Meidän on jatkossakin 
tärkeä saada myös maakun-
nan tasolle päättäjiä ja pitää 
heihin yhteyttä, Väinö tote-
aa.

- Haluan pitää myös maa-
seudun asukkaiden puolia 
silloin kun tarvitaan laaduk-
kaita palveluja sosiaali- ja 
terveydenhoitoon, koulutuk-
seen sekä yritystoiminnan 
edellytysten turvaamiseen, 
jatkaa Väinö.

Nykyään Väinö hoitelee 

muiden perheenjäsenten-
sä kanssa kotitilaansa, jossa 
tuotantosuuntana on sika-
talous. Ja mukana ovat ah-
kerasti myös lapsenlapset, 
vaikka koulutie vie suurim-
man osan heidän ajastaan. 
Lapsenlapset ja luottamus-
toimet säätelevät osaltaan 
päivän aikatauluja. Näin 
sukupolvien ketju jatkuu Ilo-
mäen kotitilalla Koronkylän 
maisemissa.

Virrat näkyväksi nuorille

Lalli Poukka, 24 vuotta, 
työskentelee koneistajana 
Virroilla. Lalli haluaa tuoda 
esille nuorta näkökulmaa 
Virtain tunnetuksi tulemi-
seen ja vetovoimaan:

- Mielestäni pitäisi saada 
näkyvyyttä nuorten suurta-
pahtumien järjestämiselle. 
Jos puhun toisilla paikka-
kunnilla asuvien kavereiden 
vanhempien kanssa, he 
muistavat Virtain Ranta-
rockin järjestämisestä yhä 
edelleen. Kaupungin tulisi 
olla mukana helpottamassa 
tapahtumien järjestämistä 
toimimalla yhteistyössä ta-
pahtumia järjestävien yritys-
ten kanssa.

Hyvä muistikuva näistä 
tapahtumista helpottaa ih-
misten hakeutumista paik-
kakunnalle vaikkapa lo-
ma-asumisen tai työpaikan 

perässä myöhemmin. Sa-
malla tulisi muistaa yhteis-
työhalukkuus muiden toi-
mijoiden kuten yritysten ja 
seurojen kanssa.

- Moni haluaa palata Vir-
roille, kun tulee perhettä, 
koska täällä on hyvät pal-
velut, koulut ja harrastus-
mahdollisuudet ja on jäänyt 
positiivinen kuva paikkakun-
nasta. Usein näin käy myös 
kaveripiirin houkuttelemana, 
Lalli pohtii Virtain vetovoi-
matekijöitä paluumuuttajien 
näkökulmasta.

- Näen että asioissa on 
syytä olla itsekin mukana 
vaikuttamassa, muuten jäl-
keenpäin on turha mutista, 
Lalli vetoaa nuoriin.

Ennakkoäänestys koti-
maassa 26.5.-8.6.2021. 
Vaalipäivä 13.6.2021. 
Käytä ääntäsi!

”Meidän on jat-
kossakin tärkeä 
saada myös maa-
kunnan tasolle 
päättäjiä ja pitää 
heihin yhteyttä.



Keskustan vaaliviesti 2021
Maksaja ja julkaisija: Keskustan Virtain kunnallisjärjestö ry
Päätoimittaja:    Tuula Mäntysalmi
Ehdokkaiden kuvat:   Foto-Riitta
Taitto:      Studio Katve
Paino:     I-Print, Seinäjoki
Kannen kuva:    Foto-Riitta

Jakelu kaikkiin talouksiin Virroilla

Kolme kysymystä viranhaltijoille
1. Mitä jää päällimmäisenä mieleen kuluneesta 
valtuustokaudesta?
2. Mitä toivot tulevilta päättäjiltä?
3. Millaisina näet Virtain mahdollisuudet?

1. Kun aloitin,  yhtenäis-
koulun rakentamisesta oli 
tehty päätös ja hankesuun-
nitelmaa valmisteltiin. Sit-
ten jatkettiin koulun raken-
tamisella. Koko kausi on ollut 
työntäyteinen ja vaihteleva. 

Koulujen rakentaminen 
on ollut teemana muuten-
kin, sillä myös Vaskivedel-
le on rakennettu koulua ja 
varhaiskasvatukselle uusia 
tiloja koululle. Raja-aitoja 
on pyritty kaatamaan var-
haiskasvatuksen ja koulun 
väliltä  kaikissa kouluissa, 
kun syksystä 2021 alkaen 
esiopetus kuuluu opetus-
toimeen. Muutos on tuonut 
säästöjä, mutta on edelyt-
tänyt myös henkilökunnalta 
sopeutumista muutokseen. 
Lasten hyvinvoinnin laatua 

on parannettu, kun aikuiset 
tekevät yhteistyötä entistä 
laajemmin.

Yhtenäiskoululla iso muu-
tos on se, että alakoulusta 
ja yläkoulusta erikseen on 
luovuttu, kaikki ovat samaa 
koulua. Joustavaa alkuope-
tusta aletaan toteuttamaan 
ensi syksynä koulun valmis-
tumisen myötä. Se tarkoittaa 
että opetusryhmiä muodos-
tetaan joustavasti sen mu-
kaan mikä on tehtävä. Opet-
tajien lisäksi ryhmässä ovat 
ohjaajat, lastenhoitajat ja 
erityisopettajat.

Virtain lukion opetussuun-
nitelman muutos on myös 
alkamassa syksyllä 2021. Se 
tuo mukanaan uusia linjoja ja 
painotusalueita lukio-opis-

keluun. Vaikka lukio toimii 
pääosin Tredun kiinteistös-
sä, se on tärkeä osa meidän 
kampusaluetta.

Koronapandemian torjun-
ta on vienyt paljon aikaa ja 
voimavaroja, mutta on myös 
nopeuttanut sähköisten op-
pimateriaalien käyttöönot-
toa. Nyt olemme valmiimpia 
uuteen yhtenäiskouluun!

 
2.Toivottavasti päättäjät 

uskovat tulevaisuuteen ja 
kehittämiseen jatkossakin ja 
ovat eteenpäinkatsovia ta-
vallisia ihmisiä. 

Nuorten perheiden edus-
tajia kaivataan kovasti päät-
täjiin, koska he käyttävät 
koulun palvelua jatkossakin. 
Toivon myös että uusia tiloja 
käytettäisiin monipuolisesti 
myös muiden kuntalaisten 

toimesta. Tervetuloa tutus-
tumaan uuteen kouluun, 
kunhan se otetaan käyttöön 
syksyllä!

3. Paikkakunnalla ei vält-
tämättä ole huomattu miten 

hyvät puitteet täällä on har-
rastaa ja viettää aikaa vaki-
tuisestikin. 

Näen Virtain tulevaisuuden 
valoisana, kunhan itse us-
komme siihen!

Katri Rantala, yhtenäiskoulun rehtori on ollut Virroilla töissä syksystä 
2018 alkaen. Nyt myös perhe on kotiutunut Virtain maisemiin.

1. Uutena työntekijänä en 
voi ottaa kantaa koko val-
tuustokauden sujumises-
ta. Virroilla on tapahtunut 
poliittisten ryhmien sisäl-
lä elämistä, joka on ollut 
tunnusomaista myös val-
takunnallisellakin tasolla. 
Virkamiesjohdossa on ta-
pahtumassa sukupolvien 
vaihdos, joka tulee vaikutta-
maan paikallisiin toiminta-
tapoihin. 

Korona-aika tuo poikkeus-
olosuhteet kunnallisvaali-
en järjestämiselle, ja näissä 
vaaleissa korostuu sosiaa-
lisen median näkyvyys mm. 
ehdokasmainonnassa. Se 
asettaa osaltaan myös eh-
dokkaat eriarvoiseen ase-
maan osaamisen osalta, 
mikä kaikkien puolueiden 
tulee huomioida vaalityös-
sään.

2. Päättäjien ja virkamies-
ten yhteistyön ja kanssa-
käymisen lisääminen asioi-
den valmisteluvaiheessa ja 
etenkin tulevaisuuden nä-
kymien luonnissa, esim. val-
tuuston iltakoulut.

Virroilla on lisättävä yh-
teistyötä ELY-keskuksen 
kanssa: paikkakunnalla jär-
jestettävät tapaamiset olo-
suhteiden ja tarpeiden ha-
vainnollistamiseksi. Lisäksi 
vuosittaiset kuntakohtaiset 
kehityskeskustelut.

Kaupungintalon sisäisen 
yhteistyön lisääminen elin-
keinopalvelujen, maankäy-
tön suunnittelun, teknisen 
toimen ja rakennusvalvon-
nan kanssa, jotta hankkeet 
voidaan toteuttaa jousta-
vasti ja kustannustehok-
kaasti.

3. Kaupunkistrategian 
”Onnistuva Virrat” ja elinkei-
no-ohjelman kärkihankkei-
den osalta olisi tulevaisuu-
dessa parannettavaa, jotta 
teollisuuden ja kaupallisten 
toimintojen tarpeisiin saa-
taisiin sijainniltaan ja ra-
kennettavuudeltaan hyviä 
tonttia-alueita. 

Maankäytöllisessä suun-
nittelussa tulee olla pit-
käjänteisyyttä. Elinkei-
notoimintojen puolella 
se edellyttää ennakoivaa 
maanhankintaa ja suunni-
telmallista yhteystyötä eri 
viranomaistahojen kanssa, 
jotta voidaan ratkaista maa-
kuntakaavan ja keskustaaja-
man alueen osayleiskaavan 
asettamia vaatimuksia mm. 
toimintojen sijoittumisen ja 
liikenteellisten ratkaisujen 
osalta. 

Saija Kärkkäinen, Virtain kauungin kaavoitus- ja kehittämispäällikkö elokuusta 2020.

Yhteistyöllä eteenpäin.


