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sihteeri

ASIALISTA
1) Pieksämäen kaupungin terveiset – Arto Sepponen
Arto Sepponen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
Talouskatsauksessa hän kertoi Pieksämäen kaupungin viime vuoden olleen tulokseltaan historiallisesti paras.
Henkilövaihdokset kaupungin hallinnossa: Ulla Nykänen on aloittanut vt. kaupunginjohtajana ja Mirella
Pakarinen on vt. hallintojohtaja.
Kumppanuuspöytien pöytäkirjat tulevat Tweb:iin esille tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa kyliltä toivotaan
jäsenneltyjä esityksiä. Voitaisiin tehdä tehtävälista, josta voi seurata keskeneräisten asioiden käsittelyn
tilanteita. Voidaan pitää teemaperusteisia kumppanuuspöytiä esim. tekninen toimi jne.
Pieksämäen kumppanuuspöytämalli on kopioitu niin Varkauteen kuin Savonlinnaan. Malli on herättänyt
paljon kiinnostusta eri puolilla Suomea.
2) Meneillä olevien hankkeiden ja keskeneräisten asioiden tilanne
- Jäppilä-talon varausjärjestelmä ja avainjärjestelmä uuden kirjaston hoitajan kanssa selvitys voisiko hän
päivittäisi varaukset Julius-järjestelmään. Leena M selvitteli Jäppilätalon avaimia Mika Ikoselta.
Asiaa on selvitetty ja Mika Ikonen on yrittänyt tehdä listausta siitä kenellä on avaimet tilaan – tehtävä on
toivoton. Jukka Salovainio ja Jorma Pihlajamäen kanssa on sovittu, että Jäppilätalon avain tulee kirjastoon
kaappiin, jossa on vihko johon kirjataan varaukset. Uusi kirjastonhoitaja siirtää varaukset Julius
järjestelmään. Asia järjestyy kevään aikana. Jäppilätalolla on vuodessa noin 400 tilaisuutta.
- Ahvenaukio suunnitteilla esteetön laituri ja varastoaitta. Kiinteän laiturin rakentaminen tulee todella
kalliiksi ja alueen miljöö asettaa haasteita varastorakennuksen ulkonäölle. Materiaalina voisi olla esim.
vanhaa hirsirakennusta. Rakennusta etsitään ja varastorakennus pidetään haaveena, joka tulevaisuudessa
toteutetaan. Materiaalien hankinnasta oli toiveita, mutta mitään mustaa valkoisella ei ollut.
Asia on vireillä ja odottaa kesää. Rakennusta on kyselty, mutta sitä ei ole vielä löytynyt.
Keskusteltiin kaupungin ylimääräisten tarvikkeiden markkinoinnista ennen roskalavalle viemistä
kylätoimijoille. Kiertotalous ajatuksella hyödynnetään ylimääräisiä tavaroita. Jäppilässä tarvitaan pöytiä ja
tuoleja. Jäppilässä on ylimääräisenä katsomotuoleja – muovisia, joita on kiinnitetty viisi rinnakkain.
- Kivikuru keväällä tehty katselmus Metsähallinnon edustajien kanssa. Samalla kartoitettiin mahdollisuutta
rakentaa Vedenjakajan Reitistöä alueelle. Alueelle siirretään WC ennen ensi kesää. Makkaranpaistopaikka
on tällä hetkellä valmiina. Esiintymislavan on paikalle rakentanut Varkauden puu, joka on valmis
lahjoittamaan lavan, jos sen ylläpidosta huolehditaan. Päivi Majoinen tietää lavasta Mervi selvittää mikä on

sen tilanne ja mitä lavan sijoittamisesta Kivikuruun on sovittu. Kaupungin on tehtävä Metsähallituksen
kanssa alueen käyttösopimus. Metsähallituksen edustajana toimii Auvo Sapattinen. Pekka Suhonen
toimittaa Sapattisen yhteystiedot Antti Nousiaselle sopimuksen tekemiseksi. Kaupungilta liikuntatoimesta
Antti Nousiainen on luvannut kolme opastetta, joita ei ole vielä saatu. On sovittava selkeä
varausjärjestelmä Kivikurun alueen käytöstä.
Ilmoitustaulut ja parkkipaikkojen rakentaminen alueelle on tehtävä ja siihen tarvitaan rahoitusta.
Lupa kaatuneiden puiden käyttöön polkujen tekemisessä on saatu Metsähallitukselta.
Pekka Suhonen on ollut yhteydessä Arto Sapattiseen (sijainen Maaret Väänänen). Hän laatii alueen
käyttösopimusluonnoksen, jonka Antti Nousiainen tulee allekirjoittaa.
Alue liitetään VedenjakajaReitistöön ja se viitoitetaan samoin kuin muut reitistön reitit. Osa reiteistä
soveltuu myös liikuntarajoitteisille.
Alueella tällä hetkellä oleva lava ei sovellu maisemaan. Varkauden puu järjestää alkukesästä juhlat.
Asukkaat päättävät millä toimilla lavaa voidaan kunnostaa/siirtää, jotta se soveltuu paremmin maisemaan.
– Pyhän Olavin reitti on tulossa Etelä-Savoon; Turun yliopiston hallinnoima hanke. Kannattaa selvittää
mahdollisuuksia yhdistää alueen reitit mukaan tähän Pohjoismaiseen hankkeeseen. Mitä asialle kuuluu?
Pieksämäen alueelle pitää tarinallistaa eri kohteita myös geo park toiminnan näkökulmasta. Yhteistyötä
tehdään Asko Hankilanojan, Mikko ja Maiju Laakson kanssa, jotta alueen kohteiden kiinnostavuutta
voidaan lisätä tarinoiden avulla.
3) Yhteistyö kaupungin kanssa
JÄPPILÄSTÄ TULLEET ASIAT:
- Viestintä ja tiedon kulku kaupungin toimissa on tärkeää. Oikea-aikainen ja asiallinen tiedotus on tärkeää.
Tiedottajan tehtävä katsottiin tärkeäksi. Lammenkukan siirtyminen on mm. aiheuttanut kysymyksiä. Milloin
ovat avoimet ovet?
Toivotaan avoimien ovien päivää Lammenkukkaan, jotta voitaisiin tutustua tehtyihin muutoksiin. Mervi
Lintunen ottaa yhteyttä ja esittää asiaa. Uuteen Atendon Jäppilän yksikköön toivotaan myös mahdollisuutta
tutustua. Mervi selvittä asiaa.
Tiedottamisesta: Kaupunki on laatinut viestintä ohjeistuksen, viestintätyöryhmä asetettu ja some ohjeistus
laadittu. Vastuualuejohtaja vastaa oman yksikkönsä viestinnästä. KH6.11.2017 pykälä 204. Palautetta
viestinnän toimivuudesta toivotaan, jotta nähtäisiin auttaako nämä toimenpiteet. Ohjeistus on löydettävissä
Pieksämäen kaupungin nettisivuilta. Ajankohtainen tiedottaminen on tärkeä.
- Lähiliikuntapaikan suunnittelu edennyt; rakennetaan ensi kesänä alustavien suunnitelmien mukaan.
Kaupungissa vastuuvirkamies asiassa on Antti Nousiainen. Lisää tietoa tulevan talven laduista ja
potkukelkkailuradasta toivottiin. Mervi ottaa yhteyttä Antti Nousiaiseen ja järjestää tapaamisen asukkaiden
kanssa – asiasta ollaan todella kiinnostuneita. Milloin on suunniteltu tapaaminen?
Antti Nousiainen toivoi palaveria asiasta kahden viikon kuluessa. Teknisestä toimesta Kirsti Valkonen voisi
tulla myös paikalle. Esitetään palaverin ajankohdaksi 19.3. klo 17.00.
- Painotettiin lääkäripalvelujen tärkeyttä niin pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidon
suunnittelussa, toteutuksessa kuin seurannassakin heillä, ketkä vielä pärjäävät kotona. Pitkäaikaissairaille,
jotka asuvat kotona, lääkäripalvelujen siirtyminen kaupunkiin onkin tuonut palvelujen saavutettavuuteen
isoja ongelmia ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen on hankaloitunut lääkäripuutteen vuoksi Jäppilässä.
Miten asia on edennyt?
Merja Norontaus kertoi pitkäsairashoidon olevan hoitajan vastuulla. Hoitaja kutsuu seurantaan ja ohjaa
lääkärille. Osa sairaanhoitajista voi myös määrätä reseptejä. Pieksämäellä on otettu käyttöön etälääkäri
palvelu. Ensisijaisesti asiakas mennee hoitajan vastaanotolle. Hoitaja ottaa tarpeen mukaan yhteydessä joko
päivystävään lääkäriin tai Doctacon lääkäriin verkon kautta. Palvelu on todettu käytössä hyväksi ja sitä saa
käyttää kaiken ikäiset asukkaat. Kaupungissa on tarvittaessa lääkärin kiirevastaanotto ja päivystys
vastaanotto. Selkäongelmissa on käytössä fysioterapeuttien päivystävä vastaanotto.
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- Jäppilän kesäpäiville Pieksämäen kaupungin tervehdys – kuka puhuu?
Kysytään vt. kaupunginjohtajaa Ulla Nykästä. Matti Kauhanen hoitaa asiaa.
Pieksämäen nuorisotoimi: Millaista toimintaa kylien nuorille halutaan?
Selvitetään koulun kanssa ja somen kautta asiaa yhteistyössä Jäppilän kylien kanssa.
Pieksämäen elinkeinotoimi: Kylien yrittäjille tietoa, että kaikissa ongelmissa voi tulla elinkeinotoimelta
kysymään neuvoa ja apua.
Yrittäjien aamukahvit 13.3. klo 8.00 Latomon alakerrassa.
Järjestetään yrittäjille kevään kuluessa yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa tapaaminen ajankohtaisten
asioiden tiimoilta.
Pieksämäen lehden päätoimittaja vaihtuu. Kari-Pekka Issakainen on jo aloittanut tehtävässä. Järjestetään
hänen kansssan palaveri ja kierros kylillä.
Pieksämäen kulttuuri- ja liikuntatoimi:
- Pieksämäen Seutuopiston kurssitoiveet ovat tervetulleita
- Suuri kiitos kuntosaliryhmien aktiivisesta käyttämisestä.
- Millaisia kulttuuripalveluja voisi tuoda kylille?
- 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.
- Mikkelin kesäyliopiston kanssa on aloitettu yhteistyötä. Tarkoitus on tuoda osa kurssitarjonnasta
Pieksämäelle. Käykää tutustumassa kurssitarjontaa ja mitä voisi Pieksämäellä toteuttaa.
4) Muut asiat
- Kuitukaapelin asennus kirkonkylälle, selvityksen alle
- Kauppalaituri ja roskapönttöjä: Miten asia on edennyt?
Esitetään, että kauppalaituri siirrettäisiin veneen laskupaikalle, jossa on betoninen laituri. Viitta veneen
laskupaikalle puuttuu. Anssi Tarkiainen selvittää onko Matoniemeen mahdollista saada venepaikkoja.
Alueelle pitäisi saada roskapönttö, jonka huollosta huolehtii kalastushoitokunta ja Jäppilän kylät.
- Syvänsin vesihuoltohanke 2. vaihe toteutuu vuonna 2018. Mitä hankkeelle kuuluu?
Rahoitus on saatu kaupungilta ja Ely -keskukselta. Jäppilän Seudun Vesiosuuskunta selvittää omalta osaltaan
mahdollisuuksia rahoituksen järjestämiseen.
- Muovipakkausten kierrätyspiste asukkaat toivoisivat mäelle muovipakkausten keräyspistettä - Rinki
toteuttajana, miten etenee?
Mervi Lintunen on ollut yhteydessä Jari Koivuseen Rinki Oy:stä. Koivunen kertoi, että yli 10.000 asukkaan
alueille on pakko järjestää muovijätteiden kierrätys. On hyvin oletettavaa, ettei Jäppilään ole tulossa
kierrätyspistettä muovijätteille. Lisäksi alueen, jolla kierrätyspiste sijaitsee, omistaja on vaihtumassa. Rinki
odottaa tilanteen kehittymistä ja päättää sen jälkeen mihin kierrätyspiste tulevaisuudessa sijoitetaan.
- Teiden päällystys : Jäppilä-Varkaus, Tihusniemi-Sorsakoski, Kotamäen tien päällyste Etelä-Savon
maakunta hallituksen tulisi panostaa tähän, on yksi tärkeä hyvinvointitekijä ja teknisen toimen asioita,
Leena Suhonen selvittää asiaa. Miten asia etenee?
Leena Suhonen selvittänyt, että tiet ovat tiehallinnon teitä.
Taajama-alueella täytyy kartoittaa mihin on tarve. Kaupungin asfaltointi on korjausasfaltointia.
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- Kaupungin tiehöylän käyttö yksityisteiden kunnossapidossa: Esitetään tekniselle lautakunnalle, että
höylää voitaisiin käyttää yksityisteiden kunnossapidossa veloituksetta tai mikäli se ei olisi mahdollista
omakustannushintaan - Leena Suhonen hoitaa asiaa. Miten asia on edennyt?
Tiehöylää voi kysyä yksityisteiden käytöön Kirsti Valkosen kautta hinta 90,00 €/tunti + Alv. Sovitellaan
ajankohta – höylä tulee kuljettajan kanssa. Suolauspalvelua voi myös ostaa kaupungilta.
- Nopeusrajoitus 60km/h Maavedentielle päällyste alueella (KST – Tenhunen saakka) teknisen
lautakunnan asia - Leena Suhonen hoitaa asiaa. Miten asia on edennyt?
Tiehallinnolle tulee tehdä esitys nopeusrajoituksesta esim. Jäppilän kylät ry.
Näkemäalue tulisi raivata ensi sijassa.
- Tietoja Ossi-hankkeesta, miten asia on edennyt?
Pieksämäki on mukana hankkeessa. Perhehoitajille on järjestetty valmennuskoulutus, josta on valmistunut
8 henkilöä. Toinen kurssi olisi alkamassa syksyllä. 4 perhehoitajaa on ns. kiertävinä henkilöinä, jotka voivat
toimia omaishoitajien sijaisina kotona. Yksi perhe miettii mahdollisuuksia perustaa kotiin lyhytaikainen
hoitoyksikkö. Mietinnässä on myös perhekeskuksen perustaminen Pieksämäelle.

5) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 10.45.

Arto Sepponen
puheenjohtaja

Mervi Lintunen
sihteeri
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