
     Virtasalmi 

Virtasalmen kumppanuuspöytä     Muistio 

 

Aika: 26.11.2019 klo 17-19 

Paikka: Virtasalmen kirjasto, Virtasalmi 

Läsnä:  28 Virtasalmen asukasta, kaupunginhallituksen pj Arto Sepponen (pj), 

perusturvalautakunnan pj Ari Hänninen, tilapalvelupäällikkö Jukka Salovainio, 

kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen, kyläasiamies Mervi Lintunen, 

hyvinvointikoordinaattori Merja Norontaus (siht.) 

 

Asiat: 

1. Kyläyhdistyksen pj avasi kokouksen 

 

2. Kaupunginhallituksen pj. Arto Sepponen kertoi taustoja kaupungin säästöistä. Verotulot ja 

säästöt romahtaneet. 4 milj. tilinpäätös alijäämäinen. 

 

3. Kaupungin vastuualueiden tiedotettavat asiat: virastotalon kohtalo, uuden koulun käyttö 

muussa toiminnassa, Majavareitin kunnostus jne. 

 

Päivi Majoinen:  

Kirjaston käyttö: kirjastokortilla pystyy tulemaan ilta yhdeksään omalainaan. Kävijämäärä 

noussut tuhannella. Lehtiä pystyy lukemaan digitaalisesti kirjastossa (ePress) Seutuopistosta 

tullaan tarvittaessa ohjaamaan paikan päälle tietotekniikan käyttöä, esim. mobiiliklinikka. 

Ojintalolla vilkasta toimintaa, kirjastossa käden taidot ja mobiiliklinikka. Keväällä kysytään, 

mitä halutaan Seutuopiston kursseilla. 600 000€ saadaan valtionapuja Seutuopiston ryhmiin, 

kirjastoille lisäksi erikseen esim. äänikirjat, videot jne. Lumme kirjastokortti kannattaa 

hankkia. Seutuopiston opinto-ohjelma löytyy sähköisesti Pieksämäen sivuilta. 

Eläkeliitto käy pitämässä Kivitaskussa erilaista viriketoimintaa. 

 

Pyöräreittejä pitäisi saada sekä maastoreittejä kylätaajamaan ja ympäristöön.   

Majavareitin kunnostus: haettu investointirahaa ensi vuodelle kunnostusta varten 

Uusi koulu tulossa. mitä voitaisiin viedä uuteen oppimisympäristöön? 

Jukka Salovainio: Tiloja Virtasalmella mm. museokoulu, Ojintalo, ent. virastotalo, uusi koulu. 

Väliaikaisesti myös nuorisotila virastotalolla sekä ryhmäpäiväkoti. Mitä tiloja tarvitaan 

harrastus- ym. käyttöön? Sovitaan 29.1.20 klo 10 palaveri, jossa käydään tilat läpi, mitä 

toimintoja missäkin olisi tarkoituksenmukaista pitää. Kutsutaan srk:n edustaja mukaan 

mahdollisen yhteiskäytön kartoittamiseksi. Oltava selvillä syksyn 2020 budjettivalmisteluun 

mennessä. Tarve katsottava pitkällä aikavälillä. 
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Vanha koulu jää pois käytöstä, johon jää käden taidon tilat. Siivoojien ja keittäjien resurssit 

vähentyneet. Ryhmis siirtyy koulun tiloihin. 

Virastotalo myös sosiaalinen paikka, jossa voi kohdata muita. Virtasalmipäivät, joulumyyjäiset 

kylällä. Virastotalon kulut 60 000. Tuloja (sisäisiä) 30 000, ulkopuolelta 10 000.  

4. Kuntalaisten huolenaiheita hoitajavastaanottojen muutoksiin liittyen 

 

Arto Sepponen : Päätökset tehdään: Kh 9.12, valtuusto 16.12.  

 

Keskustelua: 

- Onko hyvä, että hoitajavastaanotto on palvelukeskuksen tiloissa? 

Ari Hännisen puheenvuoro: 89 milj. budjetti, joka ollut sama muutaman vuoden. 

Vanhuspuoli ja lastensuojelu vievät eniten rahaa. Palvelurakennetta pyritään muuttamaan 

kevyemmäksi.  

Pitkäaikaissairaiden vuosikontrollit ajanvarauksella, hoitajaresurssia tarpeen mukaan.  

uniapneahoitajat 2 kpl. Kotihoitopalveluita kehitetään ja vahvistetaan, miten voidaan 

hyödyntää enemmän kotihoitoa jatkossa? 

- Toivotaan, että jos hoitaja tulee kaupungista, niin sama hoitaja käy eikä vaihdu koko ajan. 

- Miten muiden kuin pitkäaikaissairaiden tai kotihoidossa olevien hoidot? 

- Arto: Säästö tarkoittaa, että kustannukset eivät nouse, ehkäistään kustannusten nousua. 

- Onko päivystysaikoja hoitajalle Virtasalmella vai pitääkö aina mennä kaupunkiin? 

- Kyyditykset? Käykö asiointiliikenneaikataulut? Taksilla omalla kustannuksella? 

- Neuvolapalvelut Tapparakadulle perhepalveluihin. 

- Toivotaan 4.12 tarkemmat kustannuslaskelmat säästöistä. Onko kaikkia vaikutuksia 

miten tarkkaan ennakoitu? Miten kuormitukset laskettu? 

- Kiirevastaanottojen odotusajat kaupungissa joskus venyy todella pitkiksi? 

- Onko nykyiset työntekijät osallistettu miettimään, miten voisivat tehostaa toimintaansa, 

mikä toiminnassa kriittistä jne., mm. voiko tehdä Virtasalmella osan aikaa vo-työtä ja osan 

aikaa esim. sähköistä neuvontaa, puhelinpalvelua koko petun alueella? Onko laskettu 

hoitajan kuormitukset eri osa-alueilla: vo-toiminta, kotihoito, Kivitasku? Voisiko hoitajan 

työaikaa jakaa näille osa-alueille? 

- Onko paljon, jos TA jää 450 000 miinukselle? 

- Laboratoriopalvelut annetaan kylällä. Hoitaja pitäisi olla paikalla labrapäivänä. 

- Huoli apteekkipalveluista, säilyykö kylällä? 

- Asiakkaat kaupungista Virtasalmelle? Miten saadaan kääntymään virta toisinpäin? 

- Kaupunginjohtaja korostanut puheenvuoroissaan avoimuutta tiedottamiseen ja asioiden 

valmisteluun ja hoitoon. 

 

5. Seuraava kokous 4.12, jossa mukana perusturvajohtaja Paula Tiihonen ja vastaanottojen 

tulosaluejohtaja Mari Teittinen 

Muistion kirjasi 

 

Merja Norontaus, hyvinvointikoordinaattori 


