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sihteeri

ESITYSLISTA
1) Pieksämäen kaupungin terveiset – Arto Sepponen
Ulla Nykänen on aloittanut vt. kaupunginjohtajana ja Mirella Pakarinen on vt. hallintojohtaja.
Vuoden 2017 kaupungin tulos oli historian paras – talouden tasapainottaminen jatkuu.
Kumppanuuspöytämalli on levinnyt jo Savonlinnaan ja Varkauteen.
On sovittu, että kumppanuuspöytien pöytäkirjat tulevat Tweb:n esille tulevaisuudessa. Toivotaan kyliltä
tulevaisuudessa jäsenneltyjä esityksiä. Voitaisiin tehdä tehtävälista, josta voi seurata keskeneräisten asioiden
käsittelyn tilanteita. Voidaan pitää teemaperusteisia pöytiä esim. tekninen toimi jne.
2) Meneillä olevien hankkeiden ja keskeneräisten asioiden tilanne
- Sähköinen ilmoitustaulu kirjastoon. Mikä on tilanne?
Kirjasto toimenjohtaja ei ottanut asiaan kantaa. Päivi Majoinen selvittää ilmoitustaulun teknistä toteutusta.
Näyttötaulua voisi käyttää mm. valtuuston kokoukset. Tämä vastaisi myös viestintäsuunnitelman
asettamaan tarpeeseen. Viestinnän kehittäminen tällä hetkellä Päivi Majoisen vastuulla Veera Ullahin
äitiysloman ajan.
Näyttötaululle kyläläiset toivovat näkyville Virtasalmen omat tapahtumat ja kaupungin keskeisimmät
tapahtumat.
- Kirjasto-/kylätalotyöntekijä kesäksi – kielitaitoinen
Kirjasto-/kylätalotyöntekijäksi toivotaan henkilöä, joka voisi toimia neuvonantajana, perinnepuiston
käynnistäjänä, Monnin leirikeskuksen avainten antajana ja ulkomaalaisten turistien neuvojana. Lisäksi
työntekijän toimenkuvaan voisi lisätä lähiliikuntapaikan käytön aktivoinnin esim. järjestämällä alueella
ohjattuja liikuntatuokioita. Kyläasiamies keskustelee asiasta nuorisotoimen johtajan kanssa ja mietitään
löytyykö tämän kautta ratkaisua.
- Ulkoilureitistöt
Korsun ympäristössä on kaupungin työtoiminnan henkilöstä tulossa kaatamaan puita sekä tekemään
halkoja. Jos olisi mahdollista kaataa puita pitkospuita varten, kyläläiset voisivat rakentaa uudet pitkospuut.
Täytyy ottaa yhteyttä kaupungin puutarhuriin asian tiimoilta.

Majavareitistö vaatisi kunnostusta. Asiasta pidetään palaveri Majava melojien kanssa ja keskustellaan
kehittämissuunnitelmista sekä rahoituksesta. Virtasalmi-yhdistys sopii ajankohdan tapaamiselle, johon
tulevat mukaan kyläasiamies sekä kaupungin liikuntatoimen edustaja. Reitistön taukopaikat on
kunnostettava. Reitistä on tulossa uudet kartat. Kanoottien siirtoon tarvitaan auto ja peräkärri, joita voi
tarvittaessa tilata.
Monnin leirikeskuksessa on kunnostettu kaksi aitta ja sauna, jotka tulevat melojien käyttöön. Rantaan
rakennetaan laituri ja kaivetaan pieni maihinnousupaikka. Aitat ja sauna erotetaan leirikeskuksesta aidalla.
Majoituspaikkojen kartoitus on matkailijoiden kannalta tärkeää. Mitkä ovat mahdollisuudet esim. Airb&b
palvelun käyttöön ottoon? Vanhusten tukisäätiön rivitalot - missä kunnossa ovat ja voiko niitä käyttää
matkailijoiden majoittamiseen? Virtasalmi-yhdistys selvittää tilannetta.
3) Yhteistyö kaupungin kanssa
Pieksämäen nuorisotoimi: Millaista toimintaa kylien nuorille halutaan?
Kyläläisillä ei ole yhteyttä kovin hyvin nuoriin, jotka käyvät kaupungissa yläastetta sekä lukiota. Kysely
yläasteikäisille Wilman kautta kaikille nuorille?
Pieksämäen elinkeinotoimi: Kylien yrittäjille tietoa, että kaikissa ongelmissa voi tulla elinkeinotoimelta
kysymään neuvoa ja apua.
Virtasalmella järjestetään kevään aikana yrittäjäilta, johon tulee edustajat elinkeinotoimesta.
Pieksämäen kulttuuri- ja liikuntatoimi:
- Pieksämäen Seutuopiston kurssitoiveet ovat tervetulleita.
- Suuri kiitos kuntosaliryhmien aktiivisesta osallistumisesta.
- Lähiliikunta-aluiden käytön aktivointi – mitä asukkaat voivat tehdä ja toivovat tehtävän:
Eri ikäisten yhdessä tekemistä esim. nuoret ohjaat vanhempia – perheliikunta.
- Millaisia kulttuuripalveluja voisi tuoda kylille?
Noo teatterin lava ei ole vielä valmistunut. Pieni muotoisia konsertteja voisi järjestää Ojintalolla. On toivottu
kirjallisuusiltoja esim. kirjailija kertomassa kirjastaan tai stand-up komediaa.
- 4.4. järjestetään Poleenissa salin uusien tuolien koeistuminen. Malleja on neljä, joista kysytään käyttäjiltä
mielipidettä. Tule istumaan ja vaikuttamaan uusien tuolien valintaan.
- Tapahtumakalenteri – muistakaa kirjata tapahtumanne Pieksämäen kaupungin Tapahtumakalenteriin.
Media hakee aktiivisesti tietoa myös sieltä ja muualta tulevat kävijät käyttävät aktiivisesti.
Pieksämäen tekninen toimi
- Noronniemen alueen tulipaikan käytöstä tulisi sopia säännöt.
Alueella ei ole ilkivaltaa eikä häiriökäytöstä. Kyläläiset eivät koe heidän puolelta olevan ongelmaa.
Noronniemen kärjessä on pieni katos, johon on talletettu polttopuita. Lisäksi niemessä on penkki ja pöytä.
Mökkiläinen on kokenut häiriötä, mutta ei ole halukas keskustelemaan asiasta kyläläisten kanssa.
4) Muut asiat
Yksityiset henkilöt tehneet retkiluisteluratoja, jotka ovat aktiivisesti käytössä.
Keskusteltiin sairaanhoitajan vastaanottotoiminnasta:
Tila, jossa vastaanotto järjestetään on kyläläisten mielestä ahdas ja toimimaton tällä hetkellä.
Doctagon lääkäripalveluun ollaan tyytyväisiä. 40 eläkeläistä antanut palvelusta ainoastaan positiivista
palautetta. Matka vastaanotolle on eteenkin liikuntarajoitteisille hankala.
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Vierailu toisilla kylillä tärkeä käydä tapaamassa toisiaan ja saada ideoita yhteistyöhön sekä toimintaan.
Virtasalmelle on kevään aikana tarkoitus järjestää ilmainen linja-autoretki Pieksämäen keskustasta
Pieksämäkeläiset ry:n Kyläkumppani plus –hankkeen toimesta. Retken ajankohta tulee olla ennen 14.5.
Virtasalmi-yhdistykseltä toivotaan esityksiä retkikohteista sekä sopivasta ajankohdasta - lauantai?
5) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia vilkkaasta sekä monipuolisesta keskustelusta klo 13.45.
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