
     Virtasalmi 

Virtasalmen kumppanuuspöytä     Muistio 

 

Aika: 29.1.2020 klo 10 – 11.30 

Paikka: Virtasalmen kirjasto, Virtasalmi 

Läsnä:  26 Virtasalmen asukasta, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen, 

tilapalvelupäällikkö Jukka Salovainio, srk:n hallintopäällikkö Juha Korhonen, 

Pekka Valtari ja Seppo Sikanen srk:n kiinteistötoimikunnasta, Merja Norontaus, 

hyvinvointikoordinaattori, Pieksämäen kpki 

 

Asiat: 

Keskusteltiin Virtasalmella sijaitsevien kaupungin ja seurakunnan tilojen käytöstä tällä hetkellä ja  

tulevaisuudessa, mahdollisista korjaustarpeista sekä kaupungin ja seurakunnan kiinteistöjen  

yhteiskäytön hyödyntämisestä 

 

Jukka Salovainio: 

Kiinteistömassa selvittelyt käynnissä koko kaupungissa. Kokoontumistilat Virtasalmella: kirjasto-, kokoustilat 

hyvässä käytössä. Mitä tehdään vajaalla käytöllä oleville tiloille? Sisäinen vuokrausjärjestelmä (kirjasto). 

Tilapalvelu maksaa käyttökuluja, mutta ei saa tuloja riittävästi. Tilatehokkuutta lisättävä. Poistot tulevat 

olemaan 4 milj. Pari yrittäjää ollut vuokralla alakerrassa. Joka kiinteistöllä oma käyttötalous. Vuokra sama 

kaupungille ja ulkopuolisille. 

Uudella päiväkoti-koulu rakennuksella alkaa maaliskuussa maatyöt, pohjat valmiiksi toukokuussa. Kesäkuun 

lopuilla valmis. Uusi koulu aloittaa elokuussa. Kesäkuussa puretaan vanha koulu. Vanhin koulu suojeltu, on 

kyläläisillä ja koululaisilla käden taitojen käytössä  

Ojin taloa korjailtu muutamana vuonna. Remontointia jatketaan edelleen. Palvelee koulun ruokalana / 

jakelukeittiönä edelleen. 

Lähiliikuntapaikka kaikkien käytössä. Koulun piha suunnitellaan niin, että ei ole läpi kulkua. Ongelmana 

parkkipaikan valaistus 

Päivi Majoinen: 

Kirjasto: Kirjastolaki vuodelta 2017 edellyttää, että kirjasto toimii oppimisympäristönä entistä enemmän. 

Koulun ja kirjaston yhteistyö on tällöin tärkeää. Kouluille hankitaan enemmän kirjoja lasten lukuharrastuksen 

lisäämiseksi. Kirjastoauto kuljettaa varauksia. Aineistoa ruvetaan perkaamaan ja vähän lainattuja kirjoja 

varastoidaan. Valtakunnallinen tilastointi aineiston iästä 

Toivotaan kurssi-ideoita Seutuopiston kurssitarjontaan. Tarkoituksena saada striimattuja luentoja kylille. 

Nuorisotila siirtyy Ojintalon päätyyn takaisin. Siellä käy myös neuvola ja hammashoito. Kuntosali hyvin 

varusteltu, käyttöä toivotaan lisää. 

 



     Virtasalmi 

Keskustelua: 

Heikki Vihavainen: Voidaan yrittää hankkia vuokralaisia lisää. Ehdotus: Kanttila ajetaan alas, jolloin säästyneillä 

varoilla pyöritetään Virtasalmen ja Jäppilän  tiloja. 

Annukka Vuojolainen, Virtasalmiyhdistys: Virastotalo toimii kylätalona. Mistä tilat kylätapahtumille, myyjäisille 

jne. Ojintalo? 

Jukka: ei ole sovittu aikataulua muutoksille. Nyt selvitellään vaihtoehtoja. Seurakunta tärkeä 

yhteistyökumppani. 

Tuula Kähkönen: taidekirjasitomo Virastotalossa, vieressä kuvataiteilija. Vuokratilassa paljon aineistoa. 

Juha Korhonen, srk.: Virtasalmen kirkko, seurakuntatalo, Leirisaari kesäisin vilkkaassa käytössä. 

Kiinteistöselvitys koskee seurakunnan kaikkia kiinteistöjä. Pääasiassa rakennettu -60 ja -80 luvuilla. Väestön ja 

kirkon jäsenten väheneminen vaikuttaa. 

Henkilöstöä v. 2007 60, v. 2020 45, kolmen vuoden kuluttua pitäisi olla 35. 1,5 kirkollisveroprosentti. Verotulot 

vähentyneet 4 vuoden aikana. Mietittävä, mistä säästetään. Virtasalmen frisbee golf-rata seurakunnan maalla. 

Luottamushenkilöiden ehdokasmäärä koko ajan vähentynyt. Virtasalmelta tällä hetkellä Mikko Väisänen, 

jonka välityksellä voi viestiä. 

Löydetäänkö kaupungin ja srk:n kesken yhteistiloja? 

Vesa Pelkonen: Ent. virastotalo terve rakennus, ilmastointikoneet vanhoja. Talo on Virtasalmen ”sydän” 

Ulkopuoliset vuokralaiset joutuvat lähtemään. Purkaminen maksaisi vähintään 100 000. Päiväaikaan ei koulua 

pystytä käyttämään, vaikka päiväaikaista toimintaa on runsaasti. Tärkeää yhteisöllisyys sekä psyykkinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi. 

Huoli siitä, että pikkuhiljaa hajautetaan palvelut (lasten kirjat koululle). Oliko järkevää terveysaseman siirto 

Kivitaskuun? 

Paikkakunnalle muuttajien kannalta lähipalvelut tärkeitä.  

Kesäaikainen kirjaston käyttö? Koulu auki myös kesäaikaan lasten kirjaston osalta. 

Asuntojen puute mahdollisille muuttajille? Olemassa olevat asunnot suht. huonokuntoisia. Lapsiperheitä 

muuttamassa uuden koulun takia. 

Onko tutkittu muita rahoituskanavia edistämään ja ylläpitämään kirjasto-/ monitoimitilaa, mm. vuokralaiset 

Jatko: Sovitaan seurakunnan ja kaupungin yhteinen suunnittelukokous kiinteistöjen suhteen 

 

 

Keskustelua kirjasi 

Merja Norontaus, hyvinvointikoordinaattori  

 


