
    

 
 
Virtasalmen kumppanuuspöytä     Muistio 

 

Aika: 18.3.2019 klo 13-15 

Paikka: Virtasalmen kirjasto / monitoimitalo  

Läsnä:  Heikki Vihavainen, Pertti Aaltonen, Anja Kantanen, Juuso Lehmusoksa, Marja-Riitta 

Merjola, Aune Paajanen, Ilmo Häyrinen, Siru Lipsanen-Djidel, Tuula Kähkönen, 

Stefanie Kraft, Michael Schell, Eija Vihavainen, Päivi Majoinen, Mervi Lintunen, Arto 

Sepponen (pj), Merja Norontaus (siht.)  

Asialista: 

1. Kaupungin kuulumiset: 

- Arto Sepponen kertoi uuden kaupunginjohtajan valintaprosessista. 1.9 uusi kj astuu virkaansa. 

Valinnan jälkeen määritellään myös vastuut kumppanuuspöytien toteuttamisesta.  

- Elinkeinotoimesta Kai Andersin irtisanoutunut. Veturitorin markkinointi sekä palveluiden ja 

yritysten markkinointi ulospäin painopisteenä, mm. Vedenjakaja-reitistö uuden henkilön 

rekrytoinnissa elinkeinotoimeen. 

 

2. Majava-melontareittiin liittyen 20.9.18 pidetyssä palaverissa esille tullutta: Reitti osaksi 

Vedenjakaja reitistöä, ulottuisi Haukivuorelle asti. Viitoitukset, opasteet, uuden kartaston 

laatiminen aloitetaan työstää tulevan kesän aikana. Yhteys Saimaalle? Keväällä tarkistetaan, 

missä reitin kunnostustöissä mennään. 

Pyhän Olavin reitistölle rakennetaan mannerreittiä., joka kulkisi Sysmän, Kangasniemen, 

Virtasalmen kautta Savonlinnaan. Samalla hyödynnettäisiin paikallisia kohteita matkan 

varrella.  

Pajuharju Joroisten rajalla. Punkaharju pienoiskoossa. Kannattaa tutustua! 

 

3. Liikuntapaikka -messut ensi viikolla Tampereella: Pieksämäki saa palkinnon 

lähiliikuntapaikkojen rakentamisesta tasapuolisesti kaikille kaupunkilaisille  

 

4. Keskusteltiin Leirisaaren hyödyntämisestä matkailijoiden majoituksessa? Paikka seurakunnan 

omistuksessa, yhteistyötä srk:n kanssa jatkossa selvitettävä? 

5. Sähköinen ilmoitustaulu hankittu, tulee kirjastoon. Samat sisällöt kuin muissa kaupungin 

sähköisissä tauluissa. Jos jotain omaa tietoa halutaan, otettava yhteyttä Teemu Nykäseen 

Poleeniin, teemu.nykanen@pieksamaki.fi . Ulkoilmoitustaulujen hoito kuuluu kaupungin 

tekniselle toimelle. Kirsti V. luvannut näihin korjaukset kevään aikana.. 
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6. Kaavoitus ajan tasalle? Esitetään Virtasalmelle omaa turvallisuuspäivää. Päivä voitaisiin 

toteuttaa yhteistyössä Suomen Pelastusalojen keskusliiton (SPEK) kanssa osana 

kyläturvallisuushanketta. Turvallisuuspäivään kutsuttaisi teknisen toimen edustajat mukaan.  

 

7. Mervi Lintunen, Pieksämäen Kylät:  

- Huhtikuun 15. pv saakka Leader-haku erilaisista turvallisuuslaitteista (80% rahoituksesta tulisi 

Leaderilta, 20% jäisi kylälle). Korsu ja Monnin leirikeskus, voisiko niihin hakea? Kaupungin 

omistamille maille voi kylä rakentaa pienimuotoisesti ja kunnostaa (esim. pitkospuut).  

- Nuorisoleader, sitoutumattomat nuorisojäsenet voi hakea esim. tapahtuman toteuttamiseen, voi 

saada maksimissaan 500€. esim. 4H- yhdistys voisi olla aloitteellinen. 

- Yritysryhmä-hankkeisiin 75% rahoitus. 3-6 yritystä yhteistyössä. Jokaiselle yritykselle oma 

toimintasuunnitelma, myös yhteisiä toimenpiteitä. Koulutus, asiantuntija-apu jne., joihin voi 

saada. Yritykset voi olla eri aloilta, eri kunnista, yhteinen ulkopuoleinen hallinnoija oltava. 

- Maaseudun nuorten StartUp yrittäjyysyhteistyöhanke: 4H yrittäjyys liittyy yleensä nuoren 

harrastuksiin, esim. pienimuotoisia ulkotöitä. Hankkeen avulla tehdään toimintaa tunnetuksi ja 

tuetaan nuoria yrittäjiä. Hankkeen hallinnoija Suomen 4H liitto ja muina toteuttajina Järvi-

Suomen kylät ry, LUKE Luonnovarakeskus sekä MTK Etelä-Savo. 

8. Päivi Majoinen, kulttuuritoimi, Seutuopisto: 

-  Kirjasto koetaan tärkeänä, se on hieno asia! 2015 valtuusto päätti kirjaston kehittämisestä,  

myös uusi kirjastolaki 2017 edellyttää kehittämistä. Kannattaa hankkia kirjastokortti, jolla 

pääsee omatoimiajalle. Virkailijan aika 3 pv viikossa ma, ke, pe. Kehittämisasioissa tarv. yht. 

Jorma Pihlajamäkeen. Kirjastossa järjestetään myös tapahtumia ja erilaista neuvontaa.  

- Kyläyhdistyksen jäsenille tullut kirje, jossa Seutuopisto pyytää kurssi-ideoita, mielellään ti ja 

to. Kurssitoiveet Seutuopiston toimistoon tai Päivi Majoiselle. 

- Kotiseutuluentojen striimaus suunnitteilla sähköiselle ilmoitustaululle. 

- Kotiseutumuseon ylläpitäminen Virtasalmi-yhdistyksen kanssa. Välineiden luettelointia 

aloitetaan eri puolilla. Virtasalmi v. 2021. Luettelointia voisi kuitenkin aloitella pikkuhiljaa 

omatoimisesti 

- ePress on palvelu, jolla voi lukea mobiilisti kaikkia suomalaisia lehtiä.  

- Seutuopiston kirjastot aloittaa digi-pysäkit -> opastusta digi-laitteiden käyttöön 

- Palvelut kesäasukkaille näkyväksi.  

- Lasten ja nuorten kirjallisuus ajan tasalla ja siihen satsattava. 

 

9. Perusturva: 

- Jalkautuva palveluohjaaja Virtasalmen kirjastolla joka kuukauden toinen keskiviikko 

- Perusturvan päivätoimintaa ei järjestetä enää kylillä. Kivitasku järjestää Virtasalmella 

 

10. Tekninen toimi: 

- Koulun rakentaminen alkaa, valmistuminen 2020 syksyyn mennessä. Esikoulu menee 

vuodeksi Ojintalon päätyyn, mistä nuorisotila siirtyy ent. terveyskeskukseen / kunnantaloon 



    

 
 

- Puistojen ja katujen ylläpito pyritään pitämään samalla tasolla. Onko jotain parannettavia 

alueita, palautetta, vinkkejä tekniseen toimeen?  Mika Ukkonen uusi katupäällikkö, uusi 

kaupungin puutarhuri aloittaa kesällä. 

- Sorapintaisia katuja ja kevyenliikenteen väyliä sorastetaan vuoden mittaan 

- Tekninen toimi kiittää asukkaita yhteistyöstä viihtyisän ja kauniin asuinalueen ylläpitämisessä! 

11. Yrittäjäilta halutessa järjestetään yhdessä elinkeinotoimen kanssa 

 

12. Kutsutaan teknisen toimen edustus seuraavaan kokoukseen? 

 

13. Kaupunginhallituksen kokousajat sovitaan kesäkuun hallituksessa: ehdotettu hallituksen 

kokoukset vähintään kerran vuodessa Jäppilässä ja Virtasalmella. 

 

Muistion laati  

Merja Norontaus 


