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 MUISTIO 

Virtasalmen kyläsuunnitelman työstö 

1. kokous Virtasalmen kirjastolla 12.8.2014 klo 17.30  

  
Läsnä  
Timo Tapio, Virtasalmi-yhdistys, pj  (TT) 
Malla Nenonen, Virtasalmi-yhdistys, siht  
Marja-Riitta Merjola, Virtasalmi-yhdistys, siht 
Ira Pulkkinen, Virtasalmen koulun vanhempien kerho, 4H ja ViU 
Satu Räihä, Montolan kyläyhdistys 
Seppo Sikanen, Virtasalmen kirkkopiiri 
Lauri Huuhka, Hällinmäen metsästäjät 
Kari Tarkiainen, Hällinmäen metsästäjät 
Pasi Ylönen, MTK Virtasalmi 
Jenni Repo, kk asukas 
Jukka Lehmusoksa, Eläkeliitto Virtasalmi 
Sirkku M. Sky Hiltunen, Ilmatar Instituutti, kesäasukas 
Laura Lepistö, Ankeleen kylä 
Helena Orbinski, Längelmäen kylä 
Niilo Tarkiainen, Längelmäen kylä 
Keijo Taavitsainen, Längelmäen kylä 
Erkki Lappi, Ekin Muovi Oy elinkeinoelämä, Majavamelojat  jne 
Tuikku Kainulainen,kampaamoyrittäjä 
Vuokko Jaakkola, kyläasiamies 
Anne Määttä, DIAK kutsuttuna kuuntelijana 
 
Jukka Isometsä oli ilmoittanut osallistuvansa mielellään suunnitelman 
laadintaan, mutta oli nyt estynyt. Samoin Elina Utriainen (koulun vanhempain 
kerho) , Tapani Lipsanen (ViU), Mika Taavitsainen (Lions Club Virtasalmi) ja 
loma-asukkaiden edustajaksi ryhmään kutsuttu Seppo Karjalainen olivat 
estyneet. 
  
1 Tilaisuuden avaus 

Timo Tapio toivotti kaikki Virtasalmi-yhdistyksen puolesta tervetulleiksi. Nyt 
aloitettava kyläsuunnitelma tehdään vuoden loppuun mennessä ja tässä 
kokouksessa on kutsuttuna sen laatimisen kannalta olennaisia henkilöitä. 
Tarvitaan lisää innokkaita tekijöitä kaikilta kyliltä mukaan. 

Tarkoitus on tehdä hyvä, käytännössä toimiva ja Virtasalmea koskettaviin 
päätöksiin vaikuttava asiakirja. Ei mitään paperinmakuista vaan sellainen, 
joka on toteuttamiskelpoinen. On tärkeää, että työhön saadaan mukaan 
pienryhmiä eri osia kartoittamaan ja pohtimaan jatkoa.  

Kaikilla Virtasalmen asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua suunnitelman 
työstöön. Siksi viestinnällä, tiedotuksella on keskeinen merkitys työn 
edistymiselle. Kyselyin ja haastatteluin hankitaan ja täydennetään työstössä 
tarvittavaa tietoa.  
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Pieksämäen kylät ry:n kyläasiamies Vuokko Jaakkola on kummina tälle 
hankkeelle ja antaa asiantuntija-apua. Virtasalmi-yhdistyksen hallitus on tiivisti 
mukana ja kyläsuunnittelun sihteeristön trio yrittää pysyä rivillä kaikesta, mitä 
hankeessa tapahtuu ja auttaa tarvittaessa.  

2 Kyläsuunnitelma ja mitä sillä tavoitellaan 
 
Pieksämäen kyläasiamies Vuokko Jaakkola kertoi, että suunnitelma voi olla 
monimuotoinen: lyhyt tai pitkä, mutta se kuvaa aluetta ja kehitystoiveita. 
Virtasalmi-yhdistys, jonka aloitteesta suunnitelma tehdään, on määritellyt  
alueeksi koko entisen Virtasalmen kunnan. Siten siitä tulee mahdollisimman 
moniääninen paperi. Useilla kylillä on käynnissä sama työ. Tavoitteena on 
kymmenen uutta suunnitelmaa valmiina ennen vuoden loppua. Jäppilä aloitti 
suunnitelman laatimisen jo pari vuotta sitten, mutta nyt sitä täydennetään ja 
viimeistellään.  
  
Mitä kyläsuunnitelmassa on oltava?  
1) Kartoitus mitä/ ketä me ollaan ja minkälaisia toimintoja meillä on 
2) Minkälaisia ongelmia, haasteita, mahdollisuuksia alueella on 
3) Keskeiset kehittämistoimet  
Tämä on erittäin tärkeä osa ja siihen pitäisi saada mahdollisimman monen 
asukkaan näkemykset. Siksi tehdään kyläkysely elokuussa, avoimesti ja 
osallistavasti. Laaditaan tiedotussuunnitelma, joka on kaikkien nähtävillä.  
 
Mihin kyläsuunnitelmaa tarvitaan? 
Kyläsuunnitelma on lähidemokratian kehittämisessä se keskeinen ja tärkeä 
paperi. Pieksämäen kylät ry:hyn kuuluu erilaisia kyliä, ainakin parikymmentä 
kappaletta ihan sen mukaan kuinka kylät rajataan. Näistä Virtasalmi ja Jäppilä 
ovat entisiä vahvoja kuntakeskuksia, joiden toivotaan jatkavan 
kirkonkylänkokoisina palvelukeskuksina.   
 
Pieksämäen kylät ry suunnittelee vuosina 2015 - 2016 toteutettavaa 
lähidemokratian kehityshanketta. On katsottu aiheelliseksi ehdottaa myös 
budjettivaltaa kylille. Tätä varten tarvitaan toimivia kyläsuunnitelmia. 
Haluankin painottaa kaikkien asukkaiden ja toimijoiden kannanottojen ja 
näkemysten saamista mukaan. Muuten riittävän painavaa paperia ei saada 
aikaan eikä toimintojen kehittäminen onnistu halutulla tavalla. Toivottavasti 
innostutte asiasta ja yhdessä päästään eteenpäin! 
 
3 Läsnäolijoiden esittäytyminen 
 
Läsnä oli varsin monipuolinen joukko eri alojen toimijoita. Moni on sitäpaitsi 
useammassa yhdistyksessä tai jossain muussa yhteisöllisessä toiminnassa 
mukana ja edustaa hyvää asiantuntemusta omalta alaltaan. Todettiin, että nyt 
oli koossa ainoastaan kourallinen avainhenkilöiksi tiedettyjä/ tunnistettuja. 
Toivottiin, että tämän työryhmän jäsenet keräävät ympärilleen muita, jotka 
haluavat olla mukana synnyttämässä virtasalmelaisten historiallista 
yhteistyöpaperia. 
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4 Yleiskeskustelua kyläsuunnitelman tarpeesta ja sisällöstä 
 
Sirkku M. Sky Hiltunen totesi, että tämä on erittäin hieno ja tärkeä asia. Hän 
asuu talvet Washingtonissa, mutta haluaa ehdottomasti seurata tiiviisti 
suunnitelman tekoa ja osallistua siihen. 
Erkki Lappi oli täysin samaa mieltä ja muistutti, että jos meinataan saada 
tänne jotain tai edes säilyttää jotain meille tärkeää, kyläsuunnitelma on 
välttämätön. Suunnitelma toimii pohjana kaikille aluetta koskeville hankkeille.  
Timo Tapio toi esiin Pieksämäen kylien tulevan hankkeen, jossa etsitään 
mallia kirkonkylän kokoisille palveluille. Siinä ja nyt tässä omassa 
suunnitelmassa voidaan verrata, mitä oli ennen ja mitä on nyt.  Katsotaan 
esimerkiksi vaikka asukkaiden velkataakkaa palveluiden suhteen ja sen 
kehitystä. Vertailu on hyvä aloittaa jo tässä vaiheessa. Sitä varten meidän 
pitäisi löytää laskenta-asioihin perehtynyt osaaja. Kaupungin viranhaltijoilta 
löytyy myös ymmärrystä Virtasalmen kylätoiminnan kehittämiseksi. 
Liikkeellelähtö oli viime marraskuussa, kun yhdistys teki kuntalaisaloitteen 
Virtasalmen yhteisökeskuksesta. Se on vieläkin käsittelemättä, mutta mennee 
lähiaikoina valtuustoon. Saadaanko Virtasalmelle kaikille yhteinen kylien talo 
tai yhteisökeskus vai millä nimellä taloa sitten nimitettäneenkin?  
 
Keskustelua matkailun ja kurssien majoituksista 
- millaisia ja minkätasoisia majoituspaikkoja Virtasalmella on tarjota?  Onko 
kaikilla mukavuuksilla ja hyvillä yhteyksillä? 
- puuro ja peti -kartoitus tehtiin Virtasalmi-yhdistyksen edeltäjän, Vimaken 
aikaan vuosituhannen vaihteessa - silloin oli hyvin tarjontaa (TK) 
- tyhjiä asuntoja ja omakotitaloja löytyy varmasti vuokralle kurssilaisille 
- voidaan ottaa esimerkkiä vaikka Kuhmosta, jossa kamarimusiikkijuhlien 
aikaan kaikki tilat ovat käytössä ja tarjolla hyvin eritasoisia ja hintaisia (MN) 
- ryhmillekin pystytään järjestämään viikon, parin ajaksi kunnon majoitus 
kunhan asia tiedetään riittävän ajoissa (TT) 
- Monnin ja Leirisaaren majoitukset  
- majoitusten lisäksi tarvitaan kuljetuksia yms. palveluita 
- kaiken pitää olla paperilla tilaisuuksien järjestäjille, kun ryhtyvät 
markkinoimaan -> osaksi kyläsuunnitelmaa ainakin se, kuinka tarjonta ja tarve 
selvitetään (SMSH) 
 
Keskustelua taiteesta, kulttuurista ja nähtävyyksistä 
- Virtasalmella on luontaiset edellytykset ja taitavia eri taide- ja kulttuurialan 
ammattilaisia, joiden työpanosta ja yhteyksiä kannattaa käyttää seudun 
kehittämisessä. Jossain vaiheessa toimintoja on sisällytettävä suunnitelmaan, 
mutta ykstyiskohtaisemmin varmaan vasta päivityksen yhteydessä. 
- Ilmatar Instituutin teatterin rakentamista on aloitettu, mutta se valmistuu 
resurssien mukaan. Alkuperäinen tavoite oli avaaminen ensi kesänä. (SMSH) 
- yhdistyksen järjestämät perinteiset tilaisuudet ovat olleet hyvä aloitus 
yhteisölliselle toiminnalle 
- Korsu, Monnin leirikeskus ja luontopolut (mm. Noronniemi) ovat jokaisen 
käytettävissä.  
- suunitelmassa kaikki merkittävät kohteet on syytä mainita ja niitä on 
markkinoitava 
- matkailu ja nähtävyydet on varmaan otettava jossain vaiheessa ihan 
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erilliseen kyläsuunnitelmaan täydentävään selvitykseen 
 
5 Kyläsuunnitelman työstö ja aikataulu 
  
5.1 Tiedotussuunnitelma 
 
Malla Nenonen kertoi, että tiedotussuunnitelman laatiminen on ensimmäisiä 
asioita.  Kukaan ei voi ottaa kantaa, ellei tiedä mitä on menossa ja miten 
siihen voi tutustua ja kuinka siihen voi vaikuttaa. Siksi viestintä eri osallistujien 
kesken ja tiedottaminen ovat aivan avainasioita koko hankkeessa. 
 
Kirjaston aulaan tulee Virtasalmen kyläsuunnitelman työstö -seinä, johon 
ajankohtainen materiaali kerätään. Sieltä löytyvät myös työryhmän/ 
työryhmien ja eri osia työstävien henkilöiden nimet ja yhteystiedot. Muistioita 
on myös valmiiksi kopioituina saatavana sen lisäksi, että ryhmien omat 
sähköpostitukset ovat aivan välttämättömia. Pilvipalvelut* antavat uusia 
mahdollisuuksia, joita selvitetää nyt syksyn kurssilla. 
 
www.virtasalmi.fi -sivustolta saa ajankohtaisen tiedon kaikesta meneillään 
olevasta.  Virtalähteen voi myös tulostaa pdf-muodossa tai antaa palautetta 
palautekaavakkeella tai tiputtamalla viestejä Virtasalmi-yhdistyksen 
postilaatikkoon (kirjaston seinässä).  
 
Seutuopiston ohjelmassa on kolmena lauantaina 20.9. - 4.10. Pieksämäellä 
yhdistyksen toivoma kurssi * Internetpalvelut kansalaisdemokratian apuna 
(kurssi 32500).  Tavoitteena on saada helppo työkalu yhteisen työstön avuksi. 
Yhdistys maksaa avainhenkilöille osallistumismaksun. Toivotaan innokasta 
osallistumista!  
 
 
5.2 Asukaskysely ja täydentävät selvitykset 
 
Elo-syyskuun vaihteessa jaetaan kylätiedote Virtalähde, jossa 
kyläsuunnitelmatyö esitellään. Se sisältää myös kyläkyselyn, johon toivotaan 
laajaa osallistumista. Kyselyn laamisessa toivotaan jo nyt perustettavilta 
työryhmiltä kysymyksiä aiheista, joihin tarvitaan vastauksia. 
 
 
5.3 Työryhmien nimeäminen 
  
Perustettiin viisi työryhmää, joihin haetaan jäseniä. Lisähenkilöitä nimettyjen 
lisäksi kaitataan. Kukin ryhmä on kuitenkin avoin ja sen kokoonpano voi 
vaihdella tarpeen mukaan. Tärkeää on vain, että työ edistyy. 
 
Kokouksessa tuli esille seuraavia henkilöitä.  
 
Ryhmät ovat: 
  
Lapset ja nuoriso 
Ira Pulkkinen,  Jenni Repo, Satu Räihä, Laura Lepistö, Jukka Isometsä, 
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Marja-Riitta Merjola (hallituksesta)  
 
Eläkeläiset ja vanhemmat mitä vanhempaa porukkaa, sitä enemmän 
palveluja tarvitaan) 
Jukka Lehmusoksa,  Jukka Isometsä, Tarja Pelkonen, Eija Vihavainen 
(hallituksesta) 
 
Elinkeinotoiminta ja matkailu - tilanne ja kaikki kartoitetaan, mietitään onko 
uusia mahdollisuuksia, tutkitaan mahdollisuutta osuuskuntien perustamiseen 
moninaisten tehtävien hoitamiseksi (7+ jäseniä).  
 
Erkki Lappi, Pasi Ylönen, Maija Häyrinen, Tuikku Kainulainen ja Laura 
Konttinen (hallituksesta) 
Tuikku Kainulainen ottaa vastuulleen matkailuun liittyvän palveluinfon 
keräämisen kirjastosta löytyvään kansioon. Marja Nykänen on mukana 
aineiston keräämisessä ja päivittämisessä, vaikka kukin yritys itse vastaa 
oikean tiedon löytymisestä. Pyyntö aineistoista jo Virtalähteeseen! 
 
Vapaa-aika ja harrastukset ovat olennainen osa suunnitelmaa ja eri ikäisille 
omat on ryhmänsä 
Tapani Lipsanen, Vesa Pelkonen, Eetu Immonen, Jenni Repo 
 
Kirkonkylän kokoiset palvelut ja niiden kehittäminen Virtasalmen kunta 
lähtökohtana, tilakysymykset osittain menossa eteenpäin yhteisöhankkeen 
myötä. Tervis-hankkeesta saadaan runsaasti pohjatietoa perusturvaan 
liittyvistä asioista.   
Virtasalmi-yhdistyksen hallitus pj  Kari Virtanen, Timo Tapio, Marja-Riitta 
Merjola, Aleks Kääriäinen, Eija Vihavainen, Laura Konttinen, Tuikku 
Kainulainen ja Malla Nenonen 

 
Poimittuja ajatuksia keskustelusta: 
 
- työryhmien nimeäminen on erittäin tärkeää nyt, että työ edisty. 
Kannustettava kaikkia kyliä tasapuolisesti mukaan (VJ) 
-  kyläjaossa käytetään entistä kunnan koulupiirijakoa 
-  joka kylässä olisi hyvä olla kylätalo. Esim. Längelmäellä ongelma, kun koulu 
meni. Ainoa "yhteinen" tila on kirjastoauto kerran kuussa! 
- jos tehdään kyläkierroksia, yritykset on helppo kerätä -  yritysharavointi 
- on tehtävä selväksi, mikä on tietojen keräämisen taso - mikä ja kuka vetäjä, 
toiminnassa olevat asiat 
- käyntikohteet, ongelmapaikat ja asukkaiden omat kohteet kerätään yleiseen 
tietoon 
- pienemmät kyläyhdistykset voivat yhdessäkin esittää omia juttujaan  
- alueeseen kuulu erilaisia kyliä. Nyt on tärkeää, että kaikki kuitenkin toimivat 
kaupunkiin päin yhdessä Virtasalmena, eivätkä jokainen erikseen - 
vaikuttamisessa kyläsuunnitelma on erinomainen työkalu 
- esimerkiksi metsästysseurat voinevat kylillä toimia primus motoreina 
- kyläsuunnitelman laatiminen on meidän kaikkien asia ja kaikkien meidän on 
puhuttava siitä kylillä  
- vanhat haamut on haudattava ja muutettava asennoituminen eteenpäin 
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katsovaksi ja myönteiseksi 
- taide ja kulttuuri kartoitettava ja lisättävä myöhemmin jos ei nyt 
- lopussa, kun raaka työ on tehty, tulee imelin ja makein vaihe eli visioiminen  
 
Vuokko Jaakkola ilmaisi salaisen toiveensa: voidaan esitellä ihan erilainen 
Pieksämäki kuin ihmiset kuvittelevat. Siinä on runsaasti muun muassa 
lähimatkailukohteita ja -tapahtumia. Kylillä kannattaa tsempata, kuvia on 
tärkeä kaivaa esille ja tehdä aidon näköinen suunnitelma. 
 
Tarkistettava vielä, onko aikataulu realistinen: lokakuussa luonnos, n. 3 kertaa 
tämän työryhmän (neuvottelukunnan) kokous tai useamminkin kuin tarve. 
 
5.4 Sihteeristön palvelut 
 
Timo Tapio, Marja-Riitta Merjola ja Malla Nenonen ovat kaikkien osallistujien/ 
tekijöiden käytettävissä. Varmasti näin on myös muiden osallistujien kanssa. 
Listat pyritään pitämään helposti saatavilla, että saadaan joustavasti kerätyksi 
aineistot oikeaan paikkaan. Työryhmien välistä yhteydenpitoa tulee varmasti 
olemaan paljon. Työskennellään avoimesti kaikkien yhteiseksi hyväksi. 
 
Internet-kurssin annista tehdään yhteenveto niin, että muutkin kuin siihen 
osallistuvat voivat pilvipalvelua hyödyntää.  
 
5.5 Aikataulu 
 
Kyläsuunnitelman ensimmäisen vaiheen valmistuminen ja julkinen esittely on 
aikataulutettu vuoden loppuun.  
  
Heinäkuu 2014 
Päätös kyläsuunnitelman teosta, päätavoitteista ja aikataulusta 
  
Elokuu 
Neuvottelukunnan ensimmäinen kokoontuminen 12.8.2014  
Työryhmien kokoaminen ja aloitus, toimintasuunnitelman tekeminen 
Aineistojen keruuta 
 
Kyläkysely kylätiedote Virtalähteen mukana joka kotiin jakeluna 
Kirjaston aulassa prosessikuvaus osallistumismahdollisuuksineen 
  
Syyskuu 
Työryhmien työskentelyä 
Ensimmäiset luonnokset valmistuvat 
  
Lokakuu 
Yleisötilaisuudet,  luonnosten esittely 
Täydentävät selvitykset 
  
Marraskuu 
Täydennetty luonnos nähtävillä, kommentoinnit 
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Joulukuu 
Kyläsuunnitelma valmistuu ja esitellään lehdistölle, Pieksämäen kylät ry:lle 
sekä asukkaille 

6 Seuraava neuvottelukunnan kokous  

Sihteeristö on valmis tulemaan työryhmien kokouksiin. Seuraavasta neu- 
vottelukunnan kokouksesta päätetään myöhemmin. 

7)  Kokouksen lopetus  

Puheenjohtaja kiitti ja päätti kokouksen noin 19.30. 

 

Muistion vakuudeksi Timo Tapio, Malla Nenonen ja Marja-Riitta Merjola	  


