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ESITYSLISTA
1) Pieksämäen kaupungin terveiset – Arto Sepponen
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
- Kivikuru
Todettiin, että parkkipaikka on valmis, mutta WC:n lähellä oleva parkkipaikka on epätasainen ja ahdas. Tätä
parkkipaikkaa käyttävät tulevaisuudessa vain liikuntarajoitteiset. Onko tälle alueelle tarvetta tehdä jotain?
Metsähallituksen ja Pieksämäen kaupungin edustajat kokoontuvat 25.9. ja tällöin olisi tarkoitus sopia alueen käytöstä ja käytön ehdoista. Antti Nousiainen on kaupungin edustajana neuvotteluissa.
Kivikurussa oleva pöytä ja esiintymislava siirretään pois alueelta ja ne varastoidaan katokseen. 750 hehtaarin luonnonsuojelualue on tulossa Kivikuruun. Kaikki alueella tehtävät korjaukset sekä muut toimet on suoritettava luontoa kunnioittaen.
- Pyhän Olavin reitti
Tämän hetkisten tietojen mukaan reitti on suunniteltu kulkemaan Sysmän ja Eteläisen Savon alueen kautta
kohti Savonlinnaa. Tiedotetaan lisää, kun asiasta tiedetään lisää. Mervi on yhteydessä hankkeen työntekijään ja selvittää hankkeen suunnitelmien tämän hetkistä tilannetta.
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3) Yhteistyö kaupungin kanssa
JÄPPILÄSTÄ TULLEET ASIAT:
- Päällystepulmat Varkaus-Jäppilä, Jäppilä-Pieksämäki, Tulilahti-Tihusniemi, Huonot pätkät kirkonkylällä
(Kotamäen suunta) vieraiden ainut negatiivinen palaute alueesta on teiden huono kunto.
Kaikki nämä tiealueet ovat Liikenneviraston hoidettavia alueita, joten asiasta tulee olla yhteydessä virastoon
teiden kunnosta.
- Koulun ja päiväkodin läheisyyteen hidasteet tiehen toiveena
Keskustelimme hidasteista ja päädyimme esittämään alueelle ”hymytaulua”, joka osoittaa kuljettajan noudattavan alueella olevaa nopeusrajoitusta.
- Kumppanuuspöydän organisoituminen ja selkeys toimintatavoissa > edelleen kehittäminen
Jäppilää koskevaa päätöksentekoa tai valmistelua ei kumppanuuspöytään välity edelleen
Keskusteltiin erilaisista vaikutuskanavista, joita kuntalaiset voivat myös käyttää eli kuntalaisaloite ja
valtuustoaloite. Asioista tiedottaminen koettiin myös tärkeänä ja siihen tulisi yhä enemmän satsata voimava- 2
roja. Suorat kontakti päättäjiin ovat tärkeitä.
- Koulukuljetusten palvelutason madaltuminen > lasten oma kulkeminen pidentynyt paljon. Myös vaarallisia siirtymisiä
Asiaa tulee selvittää koulun kanssa. Asia koskee yksittäisiä oppilaita.
- Pieksämäen uusien mainoslakanoiden ympäristöt maisemoitava. Rumia ovat – hyvä idea vesittyy. Oivalta ajatus vesittyy. Värit myös haljakat
Uudet mainoslakanat ovat tulossa liian vaaleiden tilalle. Mainostelineiden ympäristölle toivottiin maisemointia sillä tällä hetkellä alueet näyttävät keskeneräisiltä rakennustyömailta.
- Lähiliikuntapaikan valmistelu ja toteutus yhteistyössä oli onnistunut. Paljon on tullut kiitosta ja hyvä
mieli jäi. Miten meni budjetin laita?
Budjetissa pysyttiin ja kaikki suunniteltu pystyttiin toteuttamaan.
- Jäppilä-talon laajempi tilojen käyttö, kun ip–kerho ei enää toimi talossa? Ja muut talon käyttöön liittyvät
asiat, jotka edelleen kesken
Keskusteltiin Jäppilä talon avaimista, joista tällä hetkellä kenelläkään ei ole tietoa kuinka monella niitä on
käytössä. Toivottiin saatavan käyttöön uusi avain sekä varausjärjestelmä kirjastoon, jotta päällekkäisiltä tapahtumilta vältyttäisiin. Taloa käyttää vakinaisesti vain Seutuopisto.
Päätettiin esittää talon käyttäjille yhteistä kokousta, jossa sovittaisiin yhteiset säännöt talon käytölle. Eteiseen voisi tiedottamista varten asentaa isomman ilmoitustaulun ja suorittaa talossa talkoilla perusteellisen
siivouksen.
- Kyläturvahanke: 13.9. klo 15 Jäppilän hankkeen aloitus Jäppilä-talolla
Tämä asia on tiedoksi kumppanuuspöydän osanottajille.
- ICT – pajan jatkuminen
Maaseutu ICT2 –hanke on ainoastaan tiedonvälityshanke sen puitteissa ei ole voida toteuttaa koulutustoimintaa ainakaan tällä hetkellä.
PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOKUNNISTA TULLEET ASIAT:
Pieksämäen elinkeinotoimi:
- Milloin järjestetään yrittäjien tapaaminen ja millä teemalla?
Otetaan asiassa yhteyttä Jäppilän Yrittäjiin ja sovitaan tapaamiselle aikataulu sekä teema.
Pieksämäen tekninen toimi:
- Onko tarvetta palaverille ja millä teemoilla?
Jäppilän kylät ry kartoittaa tarpeen ja tapaamisen aiheet.

4) Muut asiat
Mikkelin MPY valokuiturunkoverkko vedetään tämän hetkisen tiedon mukaan, kun löydetään yhteistyökumppani esim. Savon Voima tai Pieksämäen Vesi Oy. Vielä ei ole tarvetta tehdä kartoitusta taloukista, jotka liittyvät valokuituverkkoon. Verkon toteutuksessa voi mennä muutamia vuosia.

Kukkarojärven kohdalle voisi rakentaa levikkeen, johon voisi tarvittaessa majoittua ja siihen voisi sijoittaa
myös infotaulun. Matkailu on alueelle erittäin tärkeää.
Syvänsin vesihuoltohanke on käynnistynyt ja sen ensimmäinen haara on valmistumassa. On hienoa saada
10 vuotta suunniteltu hanke viimein toteutumaan.

5) Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään torstaina 25.10. klo 9.00.

6) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.
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