
MUISTIO 

Kumppanuuspöytä Virtasalmi 

aika:20.9.2021 klo 12 -13.34 

Paikka: Kirjaston aula, virastotie 3 

Läsnä: Virtasalmelaisia noin 40 henkilöä, skannattu osanottaja lista muistion liitteenä 

Päättäjät: Erkki Huupponen, Soili Moilanen (pj), Pekka Valtari 

Virkamiehet: Paula Tiihonen, Jari Nykänen, Jukka Salovainio, Päivi Majoinen, Seija Laitinen 

 

1. Kuntastrategia 

Aleksi Koivisto MdI:ltä esitteli kuntalaiskyselyn tuloksia ja pyysi kommentteja 

Virtasalmelaisilta strategiaan. 

Seuraavanlaisia ajatuksia tuotiin esille: 

• Huoli lähipalveluista: ollaanko hävittämässä palveluita, apteekki, kauppa, virastotalo, jne. 

joko kaikki palvelut putoaa pois, kivitaskuun siirtyi verikokeet ja nyt ei enää ollenkaan, 

kelataksilla kuljettava ei voi edes kauppa-asioita samalla hoitaa. Kaksi kertaa viikossa 

asiointitaksi kulkee, se kaksi tuntia ei riitä. Kortiton ja autoton on pulassa, asiointitaksi kerää 

kyytiin kotoa- vie Pieksämäelle ja tuo takaisin.  

• Toivotaan linja-autoa kaksi kertaa viikossa, jotta kaikki halukkaat asioijat mahtuvat kyytiin. 

• Asiointikyyti ti ja pe, nykyisin, sama taksi hoitaa koululaiset, asiointiaika liian lyhyt! 

• Virtasalmelle muuttanut nuorempiakin ihmisiä, vanhoja häädetään palveluita poistamalla, 

markkinoidaan kylää muillekin.  

• Asiointikyydit järjesteltävissä, muokataan, että palvelee paremmin,  

• Kylillä järjestöt tekevät hyvää työtä, kaupunki ja kylät yhteistyöhön. Yhteinen strategia. 

• Kaupunkistrategiaan pitää lisätä vapaa-ajan asukkaat 

2. Hoitajavastaanotto 

Kivitaskussa tuttu hoitaja, 2.9. alkaen jälleen kesätauon jälkeen. Perusturvajohtaja kertoi, 

että hoitajavastaanotto ottaa laboratorionäytteitä, hoitajalle suoraan ajanvarausta myös 

labrakokeisiin torstaisin. Hoitajavastaanotto Maanantaisin klo 8-15 ja Torstaisin klo 7.30-

15. Laboratorio kokeidenotto toimii torstaisin klo 7.30 -9.00, ajanvaraus vastaanotolle ja 

laboratorio kokeisiin numerosta 015-7884431, numero toimii takaisinsoittopalveluna. 

Kivitasku ei ole Virtasalmelaisten mukaan hyvä hoitajavastaanoton toteutuspaikkana, 

tarvitaan ystäväpalvelua muuten ei päästä kulkemaan vastaanotolle. Voisiko hoitajapalvelu 

olla kuntakeskuksessa esim. kunnanvirastolla? 

Kaupan ilmoitustaululla hoitajavastaanoton numerot, toimii hyvin terveydenhoitajan 

palvelut. Toimii ma ja to hoitajavastaanotto ja torstaisin myös labramahdollisuus. 

Hoitajavastaanoton tiedot Seija laittaa kyläyhdistyksen pj Annukka Vuojalaiselle. Annukka 

tiedottaa somessa ja laittaa myös ilmoitukset ilmoitustaululle Salelle ja kirjastolle. 

Ehdotus kuntalaisilta: Voisiko olla kimppakyyti/yhteiskuljetus Pieksämäelle, usea ihminen 

samaan kyytiin esim. rokotukset. Kuka ja miten koordinoidaan? 

ReissuEllu: joku oli jo kokeillut, tuntuma palveluihin, miten pyörienpäällä toimii, ei vielä 

vakuuta, tarjoaisi monenlaista palvelua syrjäkylille, kylänraitilla, rokotukset jne, 



Voisi olla myös ReissuEllun pysähdyksissä kahvimahdollisuutta jne., ennen palvelua, 

monipuolinen yhteistyö tähän kylien kanssa, järjestöjä jne. mukana. Myös tämä toiminto 

virastotalon pihaan, wc oltava käytössä. 

Toivotaan mahdollisuutta yhteiskyytiin ReissuElluun. 

3. Kivitaskun lääkehankinnat 

Paula Tiihonen kertoi, että ei muutoksia, jatkuu vuoden 2022 loppuun näin. Kyläläisillä ollut 

väärä käsitys asiasta ja hyvä kun kuulopuheet nyt kumottiin.  

4. Suunnitellut tilaratkaisut Virtasalmella 

Tekninen johtaja Jari Nykänen: kiinteistöohjelman valmistelu käynnistynyt.  

Päätöksiä tulee vuoden 2022 aikana, vuoden 2023 aikana muutokset käytäntöön. Poliittinen 

päätöksen teko ratkaisee kiinteistöluokitukset yms. eli kaupunginhallitus/valtuustotasolla 

päätökset.  

Kirjaston myyminen: ostosta kiinnostunut kuntalainen paikalla, edelleen halukkuus ostaa 

kiinteistö, mikäli kaupungin kanssa päästään sopimukseen. Helmi-maaliskuulla 2021 tehty 

tutkimus rakennuksen kunnossa, uudet valtuutetut ratkaisee tilan kohtalon.  

Tietoa joutuu etsimään valtuuston listoilta, joutuu koko ajan olemaan varpaillaan, suoraa    

tiedottamista esim. kyläyhdistykseen toivotaan. Kyläläiset mukaan asioiden valmisteluun. 

Virtasalmen koulun open Katriina Härkösen ja lasten terveiset: nuorisotiloja ei voi siirtää 

koulun lähelle. Entisen kuntatalolla toimivassa nuorisotilassa kauppa lähellä, parempi tässä 

esim. välipalojen hankintojen osalta. Koululla myös ip toiminta ulkona, kuljetuksen valvonta 

ja oppilaat myös samaan aikaan, haasteellista hahmottaa nuorisoa samaan aikaan piha- 

alueelle. Hankaloittaa valvontaa. Nuokku on vapaa-ajan toimintaa ja vanhan koulun 

rakennus (suojelukohde), siellä taideluokka, ei riitä tila nuorisotilalle. Katriina Härkönen 

korosti, että kirjastopalvelut ovat tärkeät ja hyvä säilyttää nykyisellä paikallaan entisellä 

virastotalolla, jotta lapset pääsevät kirjastoon paikanpäälle tutustumaan kirjallisuuteen. 

Kirjastopalvelut ovat tärkeää palvelua lukuinnostuksen lisäämiseksi. Kaikille toiminnoille 

oltava asialliset tilat. Nykyisin nuorisotiloissa toimii nuorisotilat ke ja pe, to eläkeläisten 

toimintaa ja su Virtasalmen Urheilijoiden pelikerho (ei vielä alkanut tänä syksynä). 

 

Erkki Lappi piti puheenvuoron siitä, että monet asiat ovat hyvällä suunnittelulla varmasti 

hoidettavissa, esim. kuljetukset ja asiointiliikenne. Kirjastotalo on tärkeä -> kylää pitää 

markkinoida ja tyhjiin tiloihin saada käyttäjiä. Kylätalo on tärkeä, hyvä ja toimiva, 

käyttöastetta lisättävä, perustettava etätyöpisteitä virastotaloon. Kylää markkinoitava ja 

elinvoimaa ylläpidettävä. Myös seutuopiston tarjontaa tulee kunnanvirastolle lisätä. Tärkeää 

nähdä käyttöaste kokonaisuudessaan, ennen päätöksentekoa.  Kannattaa harkita 

vapautetaanko kivitaskusta pari huonetta hoitajavastaanotosta vanhuksille ja vanhusten 

palvelupisteen/hoitajavastaanoton voisi siirtää kunnanvirastolle takaisin. Hyvä idea on 

kiertävä ReissuEllu/joku muu kiertävä bussi kiertämään eri kylillä. (samaan tapaan kuin 

myymäläauto ennen vanhaan) 

 

Annukka Vuojalainen kiitti kaupungin edustajia siitä, että moni asia on myös tullut hyvin 

hoidettua ja on hyvä, että tälläisia kumppanuustilaisuuksia järjestetään. 



5. Kirjastopalveluiden saatavuus 

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja esitteli tämän hetkisen Virtasalmen kirjaston aukioloajat ja 

tilanteen.   

Vapaa-ajan asukkaille toivotaan tietoa, paperilla palveluista. Omatoimiajasta tiedotetta, 

nettitiedotetta lisää aukioloajoista, palveluista yleensäkin. Päivi laittaa kyläyhdistyksen pj. 

Annukalle tietoa kirjaston aukioloista, niin Annukka jakaa eri somessa tietoa eteenpäin 

kyläläisille. 

6. Seuraava kumppanuuspöytä Virtasalmella  11.1. Klo 14.30 2022 

            muistion kirjasi Päivi ja Seija yhteistuumin 


