
     Virtasalmi 

Virtasalmen kumppanuuspöytä     Muistio 

 

Aika: 2.3.2020 klo 12-13.30 

Paikka: Virtasalmen kirjasto, Virtasalmi 

Läsnä:  29 Virtasalmen asukasta, perusturvajohtaja Paula Tiihonen, yksikön esimies 

Minna Salomaa, kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, Seurakunnasta: 

talouspäällikkö Juha Korhonen, varhaiskasvatuksen ohjaaja Kaija Puustinen, 

Seppo Sikanen, Marja-Liisa Tamminen, Pekka Valtari (srk:n luottamushenkilöitä), 

kyläasiamies Mervi Lintunen, kumppanuuspöytien pj. Arto Sepponen sekä 

hyvinvointikoordinaattori Merja Norontaus 

 

ASIAT: 

 

1. Yleistä kaupungin tilanteesta, pj Arto Sepponen 

 

Ensi vuoden talousarvio tulee olemaan haasteellinen. Taseessa olevat ”ylijäämät” on syöty 

tämän ja kahden tulevan vuoden aikana. Tietoisesti ei saa tehdä alijäämäistä budjettia. 

Ylimääräiset kiinteistöt suurin menoerä kaupungilla. Tekninen toimi tekee listaa kiinteistöistä 

ja niiden menoista. 

 

Hallintojohtaja aloittaa kevään aikana. Opetusjohtajan tehtävää hoitaa otona Päivi Majoinen. 

 

2. Hoitajavastaanoton nykytilanne, tietojen päivitys verkkosivuille, asukkaiden 

kysymyksiä, perusturvajohtaja Paula Tiihonen, yksikön esimies Minna Salomaa 

 

Vastaanotoille ajat varataan Tapparakadulta keskitetysti. Virtasalmella paljon 

ulkomaalaistaustaisia asukkaita. Englannin kielistä puhelinpalvelua toivotaan. Virtasalmella 

hoitajavastaanotot maanantaisin ja torstaisin. Aikaa varatessa hyvä mainita, että on 

Virtasalmelta. Puheluja n. 200 / pv, Virtasalmelta 1-8 puhelua. Päivystykselliset, ei-kiireelliset 

ajat varataan Valtakunnallisesta päivystysnumerosta 116117 (liite), Puhelut menee Mikkeliin, 

jossa Pieksämäen tiedot. Takaisinsoittojärjestelmään tulleet puhelut soitetaan samana päivänä. 

Takaisinsoittoon tulossa parannuksia (soitetaan esim. kaksi kertaa tarvittaessa) 

 

Puhelinpalvelusta (ohje, liite) ja ajanvarauksesta tiedotettava Virtasalmen kyläyhdistyksen 

kotisivuilla sekä kaupungin verkkosivuilla. Myös painettuja ohjeita olisi hyvä olla esim. 

kirjastolla. Tiedotteet laitetaan muistion liitteeksi. Kirjaston infotv:een myös tiedote, jossa 

päivystysnumero ja takaisinsoitto-ohje (Minna huolehtii?). Tiedote myös Pieksämäen 

Paikalliseen.  
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Kuljetukset: Ennalta sovitut kuljetukset terveydenhuoltoon Kela-taksilla. Kilpailutetut ovat 

”sote-takseja”, joilla hoidetaan sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. 

Kilpailutettuja autoja n. 30, jotka ajavat sote-kyytejä. Sansia antaa lähimmän taksin, mutta jos 

ei saatavilla, etsii seuraavan. Jos käyttää yksityistä taksia, saa Kela-korvauksen (oltava todistus 

matkakorvausta varten, SV 67). Yli 30 min pysähdyksestä taksista tulee uusi matka. 

Tiedottaminen kaikille kuntalaisille tärkeää kyytivaihtoehdoista.  

https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin,  

https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Kuljetuspalveluohje-2020.pdf  

 

Laboratoriovastauksista hoitaja ottaa vastuun ja konsultoi tarvittaessa lääkäriä. Islab tuottaa 

laboratoriopalvelut.  

Reklamaatioita voi laittaa tulosaluejohtaja Mari Teittiselle tai Paula Tiihoselle, s-postilla tai 

kirjeellä. Lääketieteellisissä asioissa ylilääkäri Aino Rubinille 

(etunimi.sukunimi(at)pieksamaki.fi) Mahdollisimman yksilöidysti tiedot, jotta päästään kiinni 

ongelmaan. Sosiaali- ja potilasasiamiehelle tulleet valitukset raportoidaan myös 

perusturvalautakunnalle vuosittain.  

 

3. Kaavamuutos-asia, kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen 

 

Viimeksi 20 v sitten edellinen asemakaavan tarkistus. Kulttuuriympäristöarvoja tarkastellaan, 

mm. Virtasalmen koulun ja Virtasalmen tien maisemalliset arvot. Asemakaava-alueella 202 

asukasta. Keskustaajama tavoitteena säilyttää. Tarjoukset pyydetty kaavasuunnittelusta, 

Ennakkokysely kaavasta tulossa myös. Yleisiä puistoalueita voidaan myös kaavoittaa. 

Seurakunnan alueiden virkistyskäyttö? Kuka siivoaa ja ylläpitää alueita? 

Kts. kaavaselvityksen sisältö ja tavoitteet, oheinen liite 

 

Kesäkuun kumppanuuspöydän yhteydessä 8.6 järjestetään kaavakävely. 

 

 

4. Muut esille tulevat asiat  

 

- Majavareitin kunnostustilanne 

Virtasalmiyhdistys ja Lionit talkootöinä tekee pienempiä kunnostustöitä. Tälle vuodelle ei 

saatu investointirahaa, ensi vuodelle haetaan uudelleen 

 

- Tyhjillään olevien kiinteistöjen kartoitus.  

Ensi viikolla sovittu kiinteistöpalaveri kaupungin ja srk:n kesken. Teknisen ltk:n kokous 

7.4, jossa käydään läpi kiinteistösuunnitelmaa. Srk voi antaa lausunnon lautakunnalle 

omista tarpeista ja tilojen yhteiskäytöstä. Seurakunnalla myös tyhjiä tiloja. 

  

Kartoitus myös tyhjillään olevista yksityisistä asuinrakennuksista. Voisiko kunta laittaa 

omistajille tiedotteen asian selvittämiseksi? Mieluummin esim. niin, että kylillä olisi 

https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin
https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Kuljetuspalveluohje-2020.pdf
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yhdistyksen puitteissa oma verkosto selvittämässä asiaa. Somen kautta tiedottaminen, 

painettu tiedote. Kyläyhdistyksessä mietitään asiaa. 

 

- Seutuopiston kurssitoiveet maaliskuun aikana (liite) 

 

- Seurakunnan Leirisaari kesäkäytössä, naisten ja miesten saunailtaa, eri yhdistysten 

kokoontumisia. Ulkopuolisia vuokraajia, seurakuntatoimistosta tilat vuokrataan. Torstaisin 

ilmoitukset Pieksämäen Lehdessä Leirisaaren tapahtumista.  

 

- NeoNoo teatterin paikka ja hyödyntäminen ulkopuolisten käyttöön? 

- Kunnantalo terve talo, tärkeää säilyttää ”kyläkeskuksena” 

 

- Pieksämäen kylät kaupungin verkkosivuilla. Selvitellään näkyvyyden ja löydettävyyden 

kannalta sopiva paikka ja tiedotetaan asiasta. 

 

 

Muistion kirjasi 

Merja Norontaus, hyvinvointikoordinaattori 


