
Virtasalmen kumppanuuspöytä  MUISTIO 

Aika: 21.2.2023 klo 17-18.30 
Paikka: Virtasalmen kirjasto/ kylätalo 
 
Läsnä:  Soili Moilanen, valtuutettu 
Pekka Valtari, valtuutettu 
Jari Honkanen, liikuntapalvelupäällikkö 
Susanna Luhtinen, yritysasiamies 
Jukka Keituri, opetusjohtaja 
Päivi Majoinen, vapaa-aika johtaja 
Matti Tallbacka, Virtasalmen koulun johtaja 
Heikki Reponen, rakennustekninen asiantuntija 
Mervi Lintunen, Jäsky ry 
Seija Laitinen, nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori 
Pia Niilo-Rämä, erityisnuorisotyöntekijä 
 
Osallistuneiden kuntalaisten määrää ei merkitty. 
 
Asialista: 

1. Edellisen kokouksen muistio 
Käytiin lävitse edellisen kokouksen asiat, miten asiat ovat edenneet. 

2. Osallistava budjetointi 

Tuotiin tiedoksi ja muistutukseksi. 

3. Kylätalon tilanne 
Kylätalot kuuluvat tilapalveluille, tilapalveluilla aloittanut uusi kaupungin isännöitsijä Anne Hellsten. 
Toiveena kylätalon markkinointia sekä vuokraukseen suhteen tunti, päivä- ja viikkotaksa. 
Virtasalmitalolle tulossa kuntotarkastus kuten myös muille kylätaloille. Käyttötarkoitus ja 
suunnitelmat sen mukaan. Virtasalmitalon osalta yrityspalvelut, kaupungin isännöitsijä ja 
kyläyhdistyksen edustajat pohtivat asiaa yhdessä.  

4. Punaisen Tuvan ulkoinen kunnostaminen 

Seuraavana listalla, kohteen tarkastus. Tutkitaan tilanne ja kunto, sen mukaan toimitaan. Esitettiin 

toive nostaa talon historiaa esille ja mahdollisesti entisöintiä sen mukaan (vanhojen tapettien tms. 

suhteen). Ei pelkästään remonttia ulkona vaan myös sisällä. 

5. Kirkonkylän uimarannan hoito 

Uimapaikka tarkistetaan lumien lähdön jälkeen. Vesa Pelkonen vastaa hoidosta ja huollosta. 

Uimaranta kaipaa puhdistusta eloperäisestä jätteestä. Jari Honkanen selvittelee ja hoitaa asiaa. 

6. Lasten ja nuorten vapaa-aika kylätalolla 

Virtasalmella on ollut lasten ja nuorten käytöksen ja ilkivallan suhteen ongelmia. Kylätalolla on ollut 

kirjaston puolella haasteita lasten ja nuorten suhteen. Samoja haasteita ollut myös kaupalla. 

Nuorisotoimi ja kirjasto tekevät yhdessä tiedotteen koulun kautta jaettavaksi ilmiöstä. 

7. Oman terveydenhoitajan saavutettavuus 

Virtasalmella toivotaan suoraa numeroa terveydenhoitajalle. Lisäksi 2 kuukauden kiinnioloaika 

kesällä on liian pitkä. Etelä-Savon alueelle lähtee kiertämään Liikkuva Lissu tämän vuoden aikana ja 

selvitellään ReissuEllun tilannetta. 

8. Muut esille nousevat asiat 

Laajakaista yhteyksistä on tulossa MPY:ltä kysely. Laajakaista etenee Nenonpelto, Virtasalmi ja 

Jäppilä järjestyksessä. 



TI 7.3 Poleenin Uinossa klo 10.30-12 on Hyvinvointialue Eloisan kiertue, missä voi tavata 

virkamiehiä sekä esittää kysymyksiä. Tiedusteltiin koulun pihasuunnitelmassa olleista tuulisuojista, 

ovat tulossa.                      

                         

Muistion kirjasi: Pia Niilo-Rämä 


