
VIRTASALMEN KUMPPANUUSPÖYTÄ 11.5.2022 KLO 14.30 -16.00 

paikka: Virtasalmen kylätalo 

läsnä: 29 henkilöä , osallistujalista liitteenä 

 

1. Turvallisuussuunnitelma/väestönsuoja 

Jari Nykänen, tekninen johtaja: 

Kevään aikana on valmistunut kaupungin turvallisuussuunnitelma ja se löytyy 

https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Turvallisuussuunnitelma-2022%E2%80%932025-

paivitetty-16032022_2.pdf 

Kaupungin puolesta Virtasalmi-talolla on oma väestönsuoja, jonne mahtuu noin 140 henkeä. 

Väestönsuojan saa tilanteen niin vaatiessa käyttöön. Kaupungin tekninen toimi on hankkinut 

käyttöön satelliittipuhelimia ja varavirroiksi dieselgeneraattoreita varatankeilla ( 5-10 kw, 450 litran 

tankit). Satelliittipuhelimet toimivat, kun muut puhelimet eivät enää toimi.  

Mervi Lintunen, Kyläasiamies Järvi-Suomen kylät ry : 

Monilla kylillä on tehty kyläturvallisuussuunnitelmia, jos kylällä on halua tehdä omansa niin  

malli löytyy https://www.kylamme.fi/tietopankki/. Asian tiimoilta voidaan järjestää 

kyläturvallisuuskysely. Asiaa vie konkreettiset eteenpäin Mervi Lintunen ja Virtasalmen 

kyläyhdistyksen uusi puheenjohtaja Tuikku Kainulainen. 

 

2. Kesäistutukset ja viheralueet (puutarhuri Henna Järvinen) 

Virtasalmen kahden risteysalueen kesän istutukset ja kastelut kesällä 2022 hoitaa vielä Anna 

Putkonen. Kesän 2023 hoitaa kaupunki, pohditaan vielä, miten kastelut hoidetaan- mahdollisesti 

kumppanuuden kautta. Virtasalmiyhdistyksellä/eläkeläisillä halukkuutta hoitaa asiaa korvausta 

vastaan. 

Kesän 2022 puistopuolen asioita ovat perinnepuiston kuntoon laittaminen ja koulun taka-alueen 

ranta-alueen siistiminen.  

Kyläläisten tiedusteluihin haittakasvien torjunnasta: Talkoita voi pitää ja kitkeä haittakasveja 

jätesäkkeihin ja toimittaa ne tuhottavaksi kaupunkiin risulaanille tai kaupunki voi toimittaa 

jätelavan jonne sovittuna päivänä voi toimittaa haittakasvisäkkejä.  

Virtasalmiyhdistys saa jatkaa perinnepuiston perinneaidan kunnostamista edelleen. 

Virtasalmen läpi kulkevan tien (yleensäkin pääväylien) viereisen alueen siisteydestä vastaa ELY-

keskus. Yhteyttä voi ottaa tienkäyttäjälinjan kautta. 

 

3. Vuoden 2020 kumppanuuspöydässä Etelä-Savon Energia suunnitteli sähkölinjojen maakaapelointia  

kesälle 2022 ja oli silloin hyvin kiinnostunut vetämään samalla myös valokuitua samaan kaivantoon. 

Mitähän tälle asialle kuuluu? 

Selvityksen alla edelleen. Kaupungin omavastuu kokonaissummasta on 33%, oli kustannus mikä 

tahansa. Suunnitelmissa mahdollisesti vetää maakaapelia Jäppilän ja Virtasalmen kirkonkylälle ja 

Nenonpeltoon. Asiaa käsitelty ma 9.5.2022 ja Soili Moilanen tiedotti kirjallisesti seuraavaa: ”Nyt 

maanantaina oli kaupunginhallituksessa maakuntaliiton Etelä-Savon tietoliikenneverkkohanke eli 

laajakaistahanke kiinteiden yhteyksien saamiseksi Virtasalmen, Jäppilän ja Nenonpellon taajama-

alueille vuosille 2023-2024. Ikävä kyllä olen ymmärtänyt, että taajamissa yhteydet toimii tälläkin 

hetkellä, mutta siellä syrjäkylillä eivät toimi.  Toivossa on hyvä elää, että joskus me syrjäkylillä 

asuvatkin saisimme yhteydet toimimaan!” Myös Erkki Huupponen kertoi, että asiaa käsitelty 

kaupunginhallituksessa. Tiedotetaan kun tiedetään enemmän.  

 

https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Turvallisuussuunnitelma-2022%E2%80%932025-paivitetty-16032022_2.pdf
https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Turvallisuussuunnitelma-2022%E2%80%932025-paivitetty-16032022_2.pdf
https://www.kylamme.fi/tietopankki/


4. Palaute perusturvalle 

Kylällä toivottiin julkista numeroa, minne soittaa, kun tarvitsee ohjausta terveysasioissa. Numero 

on olemassa mutta valitettavasti perusturvassa on henkilöstö vaje ja numeroon vastaa kone. Tähän 

on toivottavasti tulossa helpotusta, kun hyvinvointialue aloittaa 2023.  

Perusturvajohtaja Paula Tiihonen ei päässyt paikalle ja vastasi etukäteen tulleeseen kysymykseen 

seuraavasti: ”  

- Palveluohjaus on ensi vuonna aloittavan hyvinvointialueen yksi painopiste, katsotaan päästäänkö 

heti vuoden alusta yhteen numeroon. Tavoite on, että koko hyvinvointialueen asiakkaat saisivat 

palveluihin hyvin yhteyden eri tavoilla. 

- Kaikkineen sotessa on haaste saada koulutettua ihmisiä, jotka tuntisivat koko palvelujärjestelmän ja 

voisivat aina aukottomasti vastata kysymyksiin, siksi palveluohjauskin usein on ikäryhmittäin tai 

palveluittain järjestetty 

- Tällä hetkellä meillä henkilöstöpulan vuoksi monessa ohjauspuhelimessa on liian usein automaatti 

päällä, mutta niihin voi jättää viestin  

- Käytössä meillä on tällä hetkellä: 

Kun jokin asia perheesi, lapsesi tai nuoresi tilanteessa huolestuttaa, ota ensisijaisesti yhteyttä 

perhepalvelujen   palveluohjaukseen. Palveluohjauksen numeroon   0400 855 627 voit jättää 

soittopyynnön 24/7  Palveluneuvonta (lähinnä ikäihmiset, myös muut palvelut):  

puh. 0400 855 793, pääsääntöisesti ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14  

perusturva.palveluneuvonta@pieksamaki.fi   (yhteydenotot vain puhelimitse ja sähköpostitse 

toistaiseksi)    Tässä numerossa ollut tällä hetkellä lähes koko ajan automaatti, joka ohjaa eri 

numeroihin. 

 

Kivitaskun sairaanhoitajan vastaanotto on kiinni 15.5.-15.8 välisen ajan. Aika on pitkä ja tullut 

yllätyksenä kyläläisille. Toivottiin myös, että Virtasalmen sairaanhoitajalle voisi soittaa suoraan 

numeroon eikä palveluohjaukseen, mikä varaa ajan ko. henkilölle. Kyläläiset toivoivat, että Paula 

Tiihonen vastaisi kirjallisesti muistioon miksi hoitajavastaanotto on lopetettu kesältä 2022 

Virtasalmelta? Julkista liikennettä ei ole ja ikä ihmisillä ei autoja ja kyytejä kaupunkiin labraan ja 

vastaanotoille. Miksi just meiltä viedään tämä todella tärkeä palvelu? 

Kylällä toivottiin myös parempaa tiedottamista. 

Helena Tullinen Yksikön esimies / Vastaanottopalvelut, vastaus hoitajavastaanottopalveluihin:  

Sivukylien vastaanotot ovat olleet aikaisempinakin kesinä suljettuna. Tämä koskenut siis myös 

Jäppilää ja Virtasalmea. Naarajärven toiminta loppunut jo aiemmin. 

Lisäksi korona mm. sulki koko Jäppilän hoitajavastaanoton pidemmällä ajalla kuin pelkän kesän 

aikana. Vastaanottotoiminta tarvittaessa on saatavilla pääterveysasemalla ajanvarauksella kuten 

muillakin kuntalaisilla. Yhdenvertaisuus ja palvelujen saatavuus korostuvat tässä. 

Ketkä eivät pääse pääterveysasemalle esim. labrat niin silloin käännytään kotihoidon puoleen ja he 

auttavat tässä asiassa. Kaupungissa käydään asioilla (pankki, kaupat, alko, kela jne.) ja samaan 

yhteyteen on hyvä yhdistää terveyspalvelutkin.  

Tuo puhelinnumero ei ole hyvä olla yhdellä henkilöllä, silloin hänen aika menee tähän puhelimeen 

vastaamiseen. Palveluohjaus niin kuin vastaanoton takaisinsoitto on käytettävissä ja sieltä 

yhdenvertaisuuden periaatteella asiakkaat saavat avun. 

 

5. Erkki Lapin palaute 

Erkki toivoo, että Virtasalmen talolle annettaisiin rauha siitä, että ei tarvitse koko ajan pelätä 

milloin kylätalo puretaan tai toiminta ajetaan alas. Kun olisi varmuus, että talo säilyy, se antaa 

mahdollisuuden kyläläisten kehittää kylätalon toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Jos 

mailto:perusturva.palveluneuvonta@pieksamaki.fi


kaupunki luopuu Virtasalmitalosta niin vastaavia/korvaavia tiloja ei Virtasalmella ole. 

Virtasalmitalolla toimii kirjasto, nuorisotila, yrityksiä ja seutuopisto.  

Tekninen johtaja Jari Nykänen: syyskuussa valmistuu kiinteistöohjelma, jossa määritellään 

kiinteistöjen luokitukset. Kirjaimet ovat A-E välillä ja jokaisella kirjaimella on oma merkitys. 

Kiinteistöohjelmaa tarkastellaan kolmen vuoden välein. Nyt on aika lobata asiaa ja vaikuttaa 

päättäjiin, kun ohjelmaa työstetään mitä säilyy ja mistä luovutaan. 

 

 

muistion kirjasi Pia Niilo-Rämä ja Laitisen Seija 


