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1. Tulevaisuustyö Virtasalmi – miten tehdään? 
Arto Sepponen kertoi kaupungin strategia työstä ja sen sisällöstä.  
Keskusteltiin kumppanuuspöytien merkityksestä Virtasalmelle. Todettiin, että 
kumppanuuspöydässä nostetaan esiin asioita. Niiden eteenpäin viemisestä sovitaan ja 
Virtasalmi yhdistys voi toimia itse aktiivisena osapuolena kaupunkiin päin. 
Kiinteistöstrategia alueelle tärkeä (leirikeskus, entinen kunnan virastotalo) – hallituksen 
jäsenen kautta saadaan suoraan tietoa tilanteesta yhdistykselle.  
Esiin nousseita strategia asioita: 
- Alueen kiinteistöjen tulevaisuus sekä niiden kehittäminen. 
- Liikenneyhteydet tasavertaisiksi kaupungin kanssa – ilmaiset kuljetukset pari kertaa viikossa. 
Entiset kunnat eivät voi olla eriarvoisessa asemassa, koska välimatkat ovat niin pitkiä. 
- Onko halvempaa tuoda lääkäri kerran viikkoon paikalle kuin kuljettaa asiakkaat keskustaan? 
 
Yhdistys selvittää halutaanko Virtasalmelle oma tilaisuus, jossa keskustellaan strategiasta vai 
osallistutaanko 15.11. Veturitorilla järjestettävään tilaisuuteen. Strategia käsitellään joulukuun 
valtuustossa. Esitykset strategiaan on jätettävä 20.11. mennessä.  
 

2.       Meneillään olevien hankkeiden ja keskeneräisten asioiden tilanne? 
Majavareitti kaipaa kunnostusta – vaatisi rahoitusta esim. Leader rahaa… Vaatisi kokopäiväistä 
työntekijää sillä urakka on niin suuri. Jos yhdistys päättä hakea Leader rahoitusta 
kunnostukseen, hankehakemuksen laatimiseen saa apua kyläasiamieheltä. 
Ilmoitustaulut – materiaalit saadaan, jos tehdään talkoilla. 
Kirjastoon ollut puhetta tulla Sähköinen ilmoitustaulu – tiedottaa koko Pieksämäen 
tapahtumista sekä paikallisista asioista. Mervi selvittää mikä on ilmoitustaulun aikataulu. 
Välitetään kiitokset kirjastolle uusista kalusteista.  

 
3.       Yhteistyö kaupungin kanssa 
 Ojintalon kuntosalitila kunnostettu – kuntosalilaitteet tarvitsisivat uusimista. Miten niitä olisi 

mahdollista saada? Liikuntatoimen Anssi Nousiaisen asia. 
Terveydenhoidon hajottaminen on aiheuttanut kylälle suuria ongelmia – ymmärretään 
palvelujen säästämistarve. Koettu, ettei kyläläisten ääntä kuultu riittävästi asiassa. Kilometri 
keskusta matkaa terveyspalveluihin – rollaattorin kanssa matka on todella pitkä. 
Koulukyytien (taksikyydit) hyödyntäminen ikäihmisten kuljettamisessa; onko mahdollista? 
Kouluruokailu / vanhusten ruokailu – miksi hyvästä keittiöstä pitää tehdä ruokien jakelupiste. 
Kuinka paljo tästä koituu säästöjä? Kuinka monta vanhusta on ruokapalvelujen parissa? 
Kirjastoon voisi kesäajaksi työllistää nuoren kielitaitoisen henkilön.  



Millaisia kaupunginpalveluja voisi yhdistää palvelupisteeseen, koska päivittäin sisäinen posti 
kulkee? Hyödynnettäisiin olemassa olevaa kuljetuspalvelua mahdollisimman tehokkaasti. 
Voisiko olla esim. hakemusten ja muun kaupungille suuntautuvan postin kuljettaminen?  

 
4.       Muut 

Kylien väki ikääntyy koko Virtasalmen alueella. Kylien yhteistyön kehittäminen on Virtasalmen 
alueella tärkeää. Huoli alueen asukkaiden selviämisestä syrjäkylillä suuri. 
 
Tietoja Ossi-hankkeesta Kaija Heiskanen kertoi, että perhekoteja tarvitaan Pieksämäellä 
vanhuksille lisää. Perhekoti tekee kaupungin kanssa sopimuksen vanhuksen sijoittamisesta 
kotiin. Voidaan myös sopia vanhuksen hoitamisesta hänen kotonaan esim. omaishoitajan 
vapaapäivien aikana. Lisätietoja sekä tietoja korvauksista saa Kaijalta puh. 044 588 3806 sekä 
sähköposti kaija.heiskanen@pieksamaki.fi. 

 
5.       Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään helmikuussa 2018. 
 
 Kokous päättyi klo 15.00. 


