
   Jäppilän Kylät ry 

 
 
Jäppilän kumppanuuspöytä   Muistio 

Aika: 6.3.2019 klo 15.30-17 

Paikka: Jäppilätalo  

Läsnä:  Läsnä: Leena Maaninen, Leena Suhonen, Matti Kauhanen, Piia Pikkarainen, Raimo 

Piilo, Mervi Lintunen, Arto Sepponen (pj), Merja Norontaus (siht.)  

Asialista: 

1. Ajankohtaiset asiat:  

Arto Sepponen kertoi kaupungin ajankohtaiset kuulumiset mm. uuden kaupunginjohtajan 

valintaprosessista. 1.9 uusi kj astuu virkaansa. Valinnan jälkeen määritellään myös vastuut 

kumppanuuspöytien toteuttamisesta. Valtuustoaloite tehty palvelurakenneuudistuksesta, joka 

käynnistyisi syksyllä? 

 

- Käytiin keskustelua yhteistyöstä Varkauden kanssa tulevaisuutta silmällä pitäen. Asiasta 

Jäppilä voisi tehdä valtuustoaloitteen.  

 

2. Asioita kyläyhdistykseltä: 

 

1) Miten tieasioita on viety eteenpäin?  

Tiehallintoon ja liikennevirastoon oltava yhteydessä merkittävistä tiemuutoksista. 

Tiejaoston pj. Leena S selvittää teknisen toimen kanssa tilannetta ja viestittää asiasta. 

Kutsutaan Kirsti Valkonen ja uusi katupäällikkö Mika Ukkonen 23.3 turvapäivään ja (tarv. 

seuraavaan kumppanuuspöytään) kertomaan aiheesta. Kyläyhdistys hoitaa ao. henkilöiden 

kutsumisen. Samalla käydään läpi myös hidasteasia koulualueen läheisyyteen.  

 

2) Koulukuljetuksiin liittyviä turvallisuusasioita selvitetään koulun ja kaupungin 

liikennesuunnittelun yhteistyönä. Asia esillä turvallisuuspäivässä. Puheenjohtaja hoitaa 

asiaa koulun kanssa. 

 

3) Pieksämäen mainostauluja ehostettu sisääntuloväylillä 

 

4)  Jäppilätalon yhteiskäyttö Seutuopiston ja muiden tiloja käyttävien kanssa, mm. yläkerran 

keittiön käyttö / talotoimikunnalle ilmoittaminen talon käyttöön liittyvistä asioista ym.  

Päivi Majoisen (Seutuopisto) kanssa keskusteltava yhteistilajärjestelyistä. Teknisen puolen 

tehtävä suunnitella remontti, jos tarvetta. Kutsutaan tilapalvelu (J. Salovainio) ja 

Seutuopiston edustaja paikan päälle arvioimaan muutostyöt. Kyläyhdistys kutsuu. 
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5) Kyläturvallisuussuunnitelma etenee. La 23.3.2019 on kyläturvallisuustapahtuma. Spek 

organisoi päivää. Moottorikelkoilla ja muilla moottorivälineillä hurjastelu otetaan päivässä 

esille. Järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöstä E-S:n varautumisessa  

https://www.etela-savo.fi/fi/page/159?newsitem=88  

 

6) Jäppilän Yrittäjien/kaupungin elinkeinotoimen tapaaminen? Elinkeinotoimi haluaa tulla 

tapaamiseen. Kaikkien yrittäjien yhteinen tapaaminen tai kierros yrityksissä. Jäppilän yrittäjät 

ry:n pj. kutsuu. 

 

7) Syvänsin vesihuoltohanke on saatettu loppuun. Kiitokset kaupungille ja Tapani Mähöselle! 

 

8) Kumppanuuspöydän tunnuskuva ja pöydän edelleen kehittäminen, kuinka yksittäisten 

asukkaiden aloitteet tai kumppanuuspöytään aikomat asiat on tarkoituksenmukaista 

ennakkokäsitellä ja saattaa pöydän esityslistalle? Jäppilän Kylät ry:n tehtävä/luoda "toimiva 

käytäntö"  

Kokoukset vähintään kaksi kertaa vuodessa. Selkiytetään organisoitumista, kun kaupungin 

hallinto- ja vastuukuviot saatu selville. Myös sähköisten kanavien hyödyntäminen pitäisi ottaa 

käyttöön.  

 

9) Miten Kivikuru edistyy? -> loput työt ja opasteet tehdään kevään / kesän aikana 

 

10) Soranottoalue tulossa Jäppilän kylän keskustaan. Julkinen kuuleminen ollut, menee 

virallisia teitä eteenpäin. 

 

11) Paikallisliikenne: Ullan perjantai taksi päivitetty kaupungin aikataululistalle.   

 

12) Tervaruukin alueesta pohjavesialueeseen kannanotto. Keski-Savon ympäristölautakunnalla 

ylimääräinen kokous asiasta. 

Hallintokunnilta: 

Perusturva:  

 Jäppilän terveysasema kiinni 17.6 – 7.7 

 Tiistaisin etälääkärin vastaanotto klo 12-13.30. Ajanvaraukset Soili Moilasen kautta. 

Pitkäaikaissairaiden tarkastukset tehty alkuvuodesta ylimääräisen sairaanhoitajan avulla. 

Soili kertoi, että Jäppilän terveysasemalta varastettu pyörätuoli! 

 Kerran kuukaudessa ns. jalkautuva palveluohjaaja tavattavissa kylän kirjastossa 

(takahuoneessa), alkanut tammikuun alusta ja tarkoitus jatkaa kokeilua ainakin 

syksypuolelle saakka. Palveluohjaus toivotaan terveysasemalle, kirjasto ei välttämättä hyvä 

paikka 

 Keskusteltiin pääterveysaseman päivystyksen ongelmista (mm. pitkä jonotus), viedään 

viestiä eteenpäin. 

https://www.etela-savo.fi/fi/page/159?newsitem=88
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 Päivätoimintaa järjestetään nyt palvelutaloilla eli ei varsinaisesti ole erillistä 

päivätoimintahenkilöstöä, vaan jokainen palvelutalo järjestää sitä omien resurssien 

puitteissa. Jatkossa toivotaan, että saadaan päivätoimintaan myös palveluseteli, joka voisi 

helpottaa tilannetta. 

 Liikuntatoimesta liikunnanohjaaja tekemässä ja antamassa valmennusta palvelutaloissa 

järjestettävästä liikuntatuokiosta ja jatkossa tätä toimintaa pyritään yhdessä kehittämään.  

 

Tekninen:  

 

 Katuvalojen saneeraus yhteistyössä Savon voima verkkoyhtiön kanssa, työt aluillaan, 

lumien sulettua maakaapelointi alkaa 

 Viherympäristöön kiinnitetään huomiota. Puistojen ja katujen ylläpito pidetään vähintään 

entisellä tasolla. Onko jotain parannettavia alueita, palautetta, vinkkejä?  Mika Ukkonen 

uusi katupäällikkö, uusi kaupungin puutarhuri aloittaa kesällä. 

 Sorapintaisten katualueiden ja kevyenliikenteenväylien sorastuksia vuoden mittaan. 

 Kiitämme asukkaita yhteistyöstä viihtyisän ja kauniin asuinalueen ylläpitämisessä! 

 

Kulttuuri, Seutuopisto, liikunta 

 

 Seutuopisto on lähestynyt kyläyhdistyksiä (ja Merviä) perinteisellä sähköpostilla, jossa 

kysellään toiveita ensi lukuvuoden kursseista.  

 Kulttuuripalvelut: Käynnistymässä Diakin hallinnoimana ja kaupungin kanssa yhteistyössä 

Parasta etelä-Savoon hanke, jossa perehdytään petun kanssa yhteistyössä kulttuurisen 

työotteen jalkauttamiseen (kulttuurihyvinvointisuunnitelma) 

 Erityisliikunnan kurssit opiston kautta, uimahallilla paljon tempauksia, täyttää 10-v, myös 

liikuntaneuvontaa edelleen tarjolla 

 Omatoimikirjastot Jäppilä ja Virtasalmi. Jäppilässä kävijät lisääntyneet paljon  

http://kirjasto.pieksamaki.fi/palvelut/jappilan-lahikirjasto/        

 Opiston kursseja, digineuvontaa jne. Kirjastoautossa aloittaa ensi syksynä myös 

digipysäkki. Eli digi-ajan maksutonta neuvontaa.  

 Unelmien liikuntapäivä 10.5, Pieksämäellä Hiekanpäässä yhteistapahtuma to 9.5. 

Jäppilässä oma tapahtuma?  

 Hyvää palautetta tullut senioreiden liikunta-aktivoinnista Jäppilässä    

Nuorisotoimi: 

Linkki Po1ntiin, siellä kaikki palvelut ja ajankohtaiset asiat.  

Jäppilässä ei ole tänä vuonna tehty kumppanuussopimusta kyläyhdistyksen kanssa, koska kävijöitä ei 

ole ollut. Voidaan tehdä, jos kävijöitä tulee. 

 

Muistion kirjasi Merja Norontaus 

 

http://kirjasto.pieksamaki.fi/palvelut/jappilan-lahikirjasto/

