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ESITYSLISTA
1) Pieksämäen kaupungin terveiset
Arto Sepposen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen Pieksämäen kylien kyläasiamies Mervi Lintunen
kertoi kuulumiset edellisissä kumppanuuspöydissä käsiteltyjen asioiden pohjalta seuraavasti:
Seuraavan Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokous on ensi viikon maanantaina. Kokouksessa käydään läpi
hyvinvointikertomus sekä –strategia – molemmat löytyvät valtuuston internetsivuilta. Kokouksessa valitaan
myös uusia henkilöitä luottamustehtäviin Terttu Salon ja Tapio Klenin tilalle.
Kaupungin strategia 10 vuodeksi on hyväksytty viime vuoden lopussa. Lautakuntien on tehtävä samalle ajalle
kehittämissuunnitelma tämän vuoden loppuun mennessä. Nämä suunnitelmat koskevat myös kaupungin
yhtiöitä, jotka antavat kehittämissuunnitelmansa kaupunginhallitukselle tiedoksi (nämä
kehittämissuunnitelmat eivät välttämättä ole julkisia). Lautakuntien kehittämissuunnitelmat sitä vastoin ovat
julkisia - kuntalaiset voivat ottaa niihin kantaa ennen valtuustokäsittelyä. Suunnitelmissa on järjestää
Veturitorilla tulevaisuusfoorumi, jonka aiheena ovat nämä eri lautakuntien kehittämissuunnitelmat.
Kuntalaiset voivat ottaa kaupungin strategiasta esille kohtia, joita lautakuntien tulisi huomioida omassa
suunnitelmassaan.
Pieksämäen kaupungin talousraami on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa ja talousnäkymät
tulevat olemaan tulevina vuosina laskusuuntaiset.
Maakunnassa asiakas-/palveluseteleiden määrä tulee nousemaan eli kuntien on mietittävä tarkkaan oma
palvelutuotantonsa.
Liikuntahalliasiasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Sieltä odotetaan lausuntopyyntöä. Hallihanketta viedään
kuitenkin eteenpäin.
Tapio Turunen on vielä virassa, mutta viettää tällä hetkellä lomaa. Uuden kaupunginjohtajan haku alkaa
vuoden vaihteen jälkeen.
2) Meneillä olevien hankkeiden ja keskeneräisten asioiden tilanne
- Majava melontareitti palaveri pidetään 20.9. klo 10.00 Virtasalmen kirjastolla. Paikalle on pyydetty
liikuntatoimen johtaja Antti Nousiainen. Melontareitin kunnosta ja kunnostamisesta on keskusteltu useissa
aiemmissa kumppanuuspöydissä. Palaverin tarkoituksena on tarkoitus kartoittaa Majavareitin tilanne sekä
sen kunnostamiseen tarvittavat toimenpiteet. Majavareitti on kunnostuksen jälkeen tarkoitus liittää osaksi
VedenjakajaReitistöä. Mervi Lintunen kutsuu palaveriin mukaan myös Erkki Lapin, Heikki Vilhusen, Tapani
Lipsasen sekä Lauri Tinakarin. Marja-Riitta Merjola kutsuu edustajat Virtasalmi-yhdistyksestä.
- Pieksämäen sähköisestä ilmoitustaulusta kirjaston tilaan on ollut puhetta useissa kumppanuuspöydissä.
Asiasta on keskusteltu kirjastonjohtajan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan kanssa, mutta näyttöä ei ole
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vielä saatu. Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin asia ottaa vielä kerran esille – Mervi Lintunen ottaa
yhteyttä Päivi Majoiseen. Asiasta toivotaan päätöstä, jotta se voidaan poistaa kumppanuuspöytien
asialistalta.
3) Yhteistyö kaupungin kanssa
Kyliltä tulleet asiat:
- Kirkonkylän alueella on kaksi ulkoilmoitustaulua, joiden kunto on päässyt vuosien varrella rapistumaan.
Kuka vastaa niiden kunnostuksesta? Paikallisin voimin niitä voisi kunnostaa. Rahaa tai tarvikkeita tarvittaisiin
kunnostusta varten.
- Noronniemen reitti tulee Virtasalmi-yhdistyksen hoidettavaksi eli toiminta jatkuu yhdistyksen osalta
entisen malliin.
- Liikuntatoimelle erityiset kiitokset. Kuntosali sekä lähiliikuntapaikka ovat molemmat aktiivisessa käytössä
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eri-ikäisten asukkaiden toimesta.
- Virtasalmelle tarvittaisiin karaokelaitteet. Karaoke on suosittu harrastus mm. eläkeläisryhmien
keskuudessa. Tarjolla olisi laite, joka levyineen maksaa 1.500,00 €. Laitteen hankintaan mietitään erilaisia
rahoitusmahdollisuuksia.
- Virtasalmen kirjastotalon tiloissa tulee mahdollisesti muutoksia, sillä päiväkoti on menossa remonttiin ja
sen ajaksi päiväkoti joutuu siirtymään väistötiloihin.
- Järjestöjen tulisi esittää toivomuksensa uuden koulun iltatoiminnan suhteen, jotta koulun tilat tulisivat
valmistuttuaan aktiiviseen käyttöön.
- Miten matkailijat sekä alueella yksittäisiä öitä majoittuvat saavat tietoa Virtasalmen
majoitusmahdollisuuksista. Eri majoitusmahdollisuudet kuten kerros- ja rivitaloasunnot tulee kartoittaa ja
koota yhteen. Myös mahdollisuus Leirisaaren käyttöön ryhmien majoittumiseen (leirikeskuksen omistaa
Pieksämäen seurakunta) tulisi tehdä tunnetuksi.
Pieksämäen elinkeinotoimi:
- Onko tarvetta järjestää yrittäjille oma tapaaminen Virtasalmella?
Virtasalmi-yhdistys keskustelee asiasta paikallisten yrittäjien kanssa ja sopii tapaamiselle aikataulun, jos sille
koetaan olevan tarvetta.
Pieksämäen kulttuuri- ja liikuntatoimi:
- Tapahtumakalenteri – muistakaa kirjata tapahtumanne Pieksämäen kaupungin Tapahtumakalenteriin.
Media hakee aktiivisesti tietoa myös sieltä ja muualta tulevat kävijät käyttävät aktiivisesti.
4) Muut asiat
Ei tullut esiin muita asioita.
5) Seuraavan kumppanuuspöydän ajankohta
Seuraava kumppanuuspöytä järjestetään Virtasalmella torstaina 25.10. klo 13.00
6) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.
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