
Virtasalmen kumppanuuspöytä ti 8.11.2022 klo 17-19.15 

 

Virkamiehet ja päättäjät: 

Jari Nykänen, tekninen johtaja 
Seija Laitinen, nuoriso-ja hyvinvointikoordinaattori 
Päivi Majoinen, kulttuuri- ja vapaa-aika johtaja 
Pia Niilo-Rämä, nuorisotoimi (osallisuus) 
Pekka Waltari, opetuslautakunta pj ja valtuutettu 
Esa Annala, perusturvalautakunta ja varavaltuutettu 
Mika Majamäki, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta pj, valtuutettu 
Tarja Frilander, kirjastopalvelupäällikkö 
Soili Moilanen, kaupunginhallituksen pj ja valtuutettu 
Mervi Lintunen, Järvi-Suomen kylät ry 
Päivi Kauppinen, tulosaluejohtaja ikääntyvien palvelut 
Virtasalmen asukkaita 32 henkilöä. 
 

1. Osallistuva budjetointi 

Hyvinvointikoordinaattori esittely osallistuvan budjetoinnin määrärahaa ja mallia. 

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä mukaan 

pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Osallistuva budjetointi on 

toimintatapa, jossa esimerkiksi asukkaat päättävät tietyn kaupunginvaltuustossa määritellyn rahasumman 

käytöstä. Osallistuva budjetointi perustuu kuntalakiin (kuntalaki 5 luku 22§) Osallistuvan budjetoinnin 

tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja 

kaupungin yhteistä vuoropuhelua. Osallistuvan budjetoinnin myötä luottamushenkilöiden ja 

viranhaltijoiden osaamista ja asiantuntemusta halutaan täydentää hyödyntämällä asukkaiden oman 

elämänsä asiantuntijuutta, paikallistuntemusta ja halua osallistua. Pieksämäen kaupunki tukisi osallistuvalla 

budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista konkreettisesti. 

Toimintatapa Pieksämäellä: 

• varataan vuosittain talousarvioon 20 000 euroa osallistuvan budjetoinnin toteutukseen 

• kerätään kumppanuuspöydistä alkuvuodesta ehdotukset mitä asukkaat haluaisivat kehittää Pieksämäellä 

(nuoriso-ja hyvinvointikoordinaattori) sekä laitetaan kaupungin nettisivuille sähköinen lomake jota kautta 

kuka vaan kuntalainen voi osallistua.  

• kunnan asiantuntijat arvioivat ehdotusten toteutusmahdollisuudet, kustannusarvion ja aikataulun 

• järjestetään nettiäänestys kirjatuista esityksistä, toteutetaan eniten ääniä saanut esitys/esitykset varatun 

määrärahan puitteissa. Tämä on osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen vuosi ja tulevaisuus näyttää miten 

lähtee toimimaan. 

 

2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

Tuotiin tiedoksi kumppanuuspöydälle. Pieksämäen kaupungin yhdenvertaisuustyön tavoitteena on auttaa 

tarkastelemaan omia toimintamalleja ja tunnistamaan mahdollisia syrjiviä rakenteita sekä syrjinnän 

ehkäisy, tunnistaminen ja syrjintään puuttuminen. Yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelmassa käsitellään 



yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä asukkaille tarjottavissa palveluissa ja muussa kunnan 

toiminnassa. Suunnitelma huomioi turvallisen tilan, esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmia. 

Teknisen toimen johtaja Jari Nykänen esitti toiveen näiden asioiden osalta että, Virtasalmelle pitäisi tehdä 

katselmuskierrosta eri toimijoiden kanssa, jotta olisi parempaa tietoa ovatko kaupungin rakennukset 

esteettömiä ja liikkuminen helppoa tms. Kantakaupungista on tietoa saatavilla hyvin mutta Naarajärven, 

Jäppilän ja Virtasalmen osalta huonosti. 

 

3. Kiinteistöohjelma 

Teknisen toimen johtaja Jari Nykänen esitteli kiinteistöohjelmaa Virtasalmen osalta. Käytiin lävitse 

kiinteistöluokkia ja niiden tarkoitusta. Virtasalmitalo on B/C luokassa. Kriteereihin vaikuttaa käyttöaste, 

käyttökustannukset, tasearvo ja toiminta. Ennen kuin tiloista voidaan luopua pitää osoittaa uusi korvaava 

tila. Esa Annala esitti hyvinvoinnin mittaristoa käytettäväksi vastaavanlaisissa rakennuksissa. Mika 

Majamäki toivoi vain yhtä luokitusta rakennuksille. Hän myös esitti että, ennen myyntiä/purkua korvaavat 

tilat pitää olla tiedossa tai olemassa olevat tilat tulee remontoida sekä pidempää aikaa kiinteistöohjelmien 

välillä. 

Kyläläiset voivat vaikuttaa kiinteistöohjelmaan vielä ensivuoden aikana. Tilastot/kävijämäärät eri käyttäjiltä 

toivottiin toimitettavaksi Jari Nykäselle ja Soili Moilaselle. Voisiko kyläläiset tehdä energiasäästöohjelman 

talolle? Jäppilässä tämä on tehty.  

Kyläläiset kyselivät, että kenelle virtasalmitalon markkinointi kuuluu? Tiloja olisi tarjolla ja toiminnalle 

tilausta. Kyläyhdistyksellä on suuria suunnitelmia talolle. Vastaus oli, että kyläyhdistys voi markkinoida tilaa 

ja etsiä vuokralaisia. Sopimukset tehdään tilapalveluiden kanssa.  

 

4. Terveyspalvelut ja palvelukoti Kivitasku 

Ikääntyvien tulosaluejohtaja Päivi Kauppinen kertoi Virtasalmen terveyspalveluista ja Kivitaskun tilanteesta. 

Hoitajavastaanotto jatkuu vuoden vaihteeseen asti, tuleva hyvinvointialue sitten päättää asiasta tulevien 

vuosien osalta. Hoitajavastaanottoa ei varata ISLABin numerosta vaan suoraan Virtasalmen hoitajalta. 

Sosiaalihuoltolakiin ja vanhuslakiin on tulossa muutoksia. Uusi vanhushuoltolaki edellyttää palveluita yöllä. 

Tehostettu asumispalvelu ei ole loppumassa ainakaan tänä vuonna. Hyvinvointialueen osalta ei ole vielä 

tietoa, monet asiat ovat vielä kesken. Asioita vasta selvitellään ja tarkastellaan, palveluverkkoselvitys on 

tehtävä. Hyvinvointialueen tulosjohtajat ja päättäjät kannattaa kutsua käymään Virtasalmelle ensi keväänä 

ja käydä keskustelua terveyspalveluista heidän kanssaan. Tällä hetkellä ei ole enempää tiedotettavaa. 

Kyläläisiltä tuli kysymys hammaslääkäripalveluista, vanhempien pitää kuljettaa lapset kaupunkiin 

työpäivän/koulupäivän aikana erikseen. Tähän toivottiin parannusta, vaikka niin että ajat saataisiin 

lähekkäin ja kyytejä voitaisiin yhdistää.  

 

5. Muut asiat 

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen: Seutuopistolla on monia kursseja Virtasalmella, toiveita 

otetaan vastaan. Seutuopiston kävijämäärät ovat helposti saatavilla. Vuonna 2024 vietetään Pieksämäen 

450 vuotisjuhlaa, jonka valmistelut on aloitettu ja mukaan pääsee vielä suunnittelemaan. Seuraava palaveri 

on Poleenilla 24.11 klo 10, mahdollisuus osallistua myös etänä. Kyläyhdistykseltä tuli toive muuttaa 

Punainen Tupa kunnon museoksi.  



Kirjastopalvelupäällikkö Tarja Frilander: Virtasalmelle on saatu uutta aineistoa ja panostetaan 

lähikirjastoiden tarjontaan. Kirjastokissa vierailee joka kirjastossa, on satutunteja, kirjat kotiin palvelua, 

kirjastoauto käy koululla ja vie palvelua Virtasalmen keskustan ulkopuolelle ja löytyy E-kirjoja. Yhteistyössä 

voidaan tehdä tapahtumia eri toimijoiden kanssa. 

Muistion kirjasi Pia Niilo-Rämä 

 

 

  


