
   Jäppilän Kylät ry  

 

Jäppilän kumppanuuspöytä     Muistio 

 

Aika: 2.3.2020 klo 9-11 

Paikka: Jäppilä-talo  

Läsnä:  Matti Kauhanen, Leena Maaninen, Raimo Piilo, Leena Suhonen, Eino Ylönen, 

Markku Taatila, Pekka Suhonen, Tiina Taavitsainen, Seurakunnasta: Kaija 

Puustinen (varhaiskasvatuksen ohjaaja), Seppo Sikanen, Marja-Liisa Tamminen, 

Pekka Valtari (srk:n luottamushenkilöitä), Paula Tiihonen (perusturvajohtaja), 

Minna Salomaa (yksikön esimies, petu), Mervi Lintunen (kyläasiamies), Arto 

Sepponen (kh:n / kumppanuuspöytien pj), Merja Norontaus 

(hyvinvointikoordinaattori) 

 

 

ASIAT:  

Alkuun seurakunnan luottamushenkilöt kertoivat kiinteistöjen ajankohtaisesta tilanteesta.  

Edellinen kiinteistöjä koskeva yhteinen kumppanuuspöytä kaupungin ja srk:n kesken oli 29.1. 

Jäppilän seurakuntatalo jouduttaneen purkamaan. Miten järjestetään korvaavat tilat, mm. eri 

ikäisten pienryhmätoiminnot, muistotilaisuudet, varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jne. 

Seurakuntatalon käyttökustannukset n. 50 000 /v. Tapahtumia n. 160 /v. osallistujia n. 2500 /v. 

Kunnan tiloista Monitoimitalo, Jäppilä-talo ja Peltokartano ovat hyvässä kunnossa ja 

käytettävissä. Ensi viikolla asiasta yhteiskokous srk:n ja kaupungin kesken. 

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kiinteistötoimikunta tekee tekniselle ltk:lle virallisen pyynnön 

tilanteen kartoittamisesta ja suunnitelman tekemisestä kiinteistöjen käytöstä srk:n ja kaupungin 

kesken. Lautakunnan seuraava kokous 7.4. Keskustelua tullaan käymään vielä myös 

asukkaiden kanssa ennen lopullisia päätöksiä. 

 

 

1. Yleistä kaupungin tilanteesta, pj Arto Sepponen 

 

Ensi vuoden talousarvio tulee olemaan haasteellinen. Taseessa olevat ”ylijäämät” on syöty 

tämän ja kahden tulevan vuoden aikana. Tietoisesti ei saa tehdä alijäämäistä budjettia. 

Ylimääräiset kiinteistöt suurin menoerä kaupungilla. Tekninen toimi tekee listaa kiinteistöistä 

ja niiden menoista. 

 

Hallintojohtaja aloittaa kevään aikana. Opetusjohtajan tehtävää hoitaa otona Päivi Majoinen. 

 

 



   Jäppilän Kylät ry  

 

2. Hoitajavastaanottojen nykytilanne, asukkaiden kysymykset, perusturvajohtaja Paula 

Tiihonen, yksikön esimies Minna Salomaa 

 

Kaikki vastaanottoajat annetaan ajanvarauksella Tapparakadulta käsin. Maaliskuun alusta 

hoitajan vastaanotto tiistaisin ja keskiviikkoisin. Perusteluina, että lääkkeiden kylmäkuljetus 

tiistaisin, laboratorio keskiviikkoisin. Vanha Jäppilän numero ohjautuu myös Tapparakadulle. 

Päivystys klo 21.30:een Tapparakadulla. Päivystykselliset ajat varataan ensisijaisesti 

valtakunnallisesta numerosta 116117 (liite)  

 

Ajanvarauspohjissa eri pituisia aikoja, myös lyhyemmille käynneille. Jos pitkäaikaiskontrolli 

sovittu, hoitaja arvioi missä paikassa järkevä kontrolli tehdä (esim. jos tarvitsee lääkärin 

konsultaatiota). Takaisinsoittojärjestelmää parannettu, jolloin pitäisi nyt toimia, vaikka ei 

ensimmäisellä kerralla pystyisi vastaamaan. Tärkeää kuunnella viestiohjetta (oheinen liite). 

Aikaa varatessa mainittava, että on Jäppilästä. Puheluita n. 200 päivässä. Jäppilästä 2-8 

puhelua. Opasteita lisätään ja parannetaan pääterveysasemalla. 

 

Reklamaatioita voi laittaa tulosaluejohtaja Mari Teittiselle tai Paula Tiihoselle, s-postilla tai 

kirjeellä. Lääketieteellisissä asioissa ylilääkäri Aino Rubinille 

(etunimi.sukunimi(at)pieksamaki.fi) Mahdollisimman yksilöidysti tiedot, jotta päästään kiinni 

ongelmaan. Sosiaali- ja potilasasiamiehelle tulleet valitukset raportoidaan myös 

perusturvalautakunnalle vuosittain.  

Tällä hetkellä ei ole Varkauden kanssa palvelusopimusta, mutta ei ole poissuljettu jatkossa. 

 

Miten laadullista mittausta toteutetaan? Miten huomioidaan asiakaspalautteet kehittämisessä 

(ei ainoastaan valitukset). Tällä hetkellä ei auditointia käytössä. Leaniin koulutettu koko 

henkilöstö. Vastaanottopalveluissa pitkäaikaissairaiden hoidossa kartoitettu määrät (n. 4000). 

Näin pyritään saamaan koppia kaikista pitkäaikaissairaista. 4 kokenutta sairaanhoitajaa käy 

Jäppilässä.  

 

Kuljetukset: Ennalta sovitut kuljetukset terveydenhuoltoon Kela-taksilla. Kilpailutetut ovat 

”sote-takseja”, joilla sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Jos 

käyttää yksityistä taksia, saa Kela-korvauksen (oltava todistus matkakorvausta varten, SV 67) 

Tiedottaminen kaikille kuntalaisille tärkeää kyytivaihtoehdoista.  

https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin,  

https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Kuljetuspalveluohje-2020.pdf  

 

3. Kivikurun ja lähiliikuntapaikkojen ylläpito ja kunnostus, liikuntapalvelupäällikkö Antti 

Nousiainen 

 

Kivikurulla tarvittavat toimenpiteet: toukokuussa järjestetään yhteinen katselmus. Yksittäiset 

korjaukset tehdään kaupungin tai PS-Liikunnan kautta. Ylläpitohuolto paikallisin voimin. 

https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin
https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Kuljetuspalveluohje-2020.pdf
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Reitin huolto PS-Liikunnalla. Puuceen hoito? Voisiko yksityinen hoitaa (voi hakea avustusta). 

Investointirahaa ensi vuonna haetaan reittien kunnostukseen. 

 

Frisbee-golf radan niitto yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kesken. Liikuntapaikka-

avustuksia voi hakea. Isommat ”talkoot” yhdessä. Liikuntapalvelupäällikkö jakaa tehtävälistan 

kyläyhdistykselle ja sovitaan tehtävävastuut. 

 

Melontareitti Syvänsistä etelään päin, miten kunnostetaan, kaupungin osuus? Papumäen 

luontoretki-polku? Vedenjakajareitistön sivuilla tietoja kanoottien vuokrauksesta. 

 

 

4. Kaupungin tiedotettavat asiat 

 

Tekninen toimi: kunnallistekniikan ajankohtaiset toimenpiteet, leikkikentän saneeraus, 

hiekoitusastia kylälle? 

Savon Voiman sähköurakan pitäisi valmistua kesään mennessä. Urakoitsija huolehtii työmaan jälkien 

siivouksesta. Katuvalot ovat myös valmiit kesään mennessä, muutamia pieniä kohtia puuttuu vielä roudan takia. 

Jäppilän leikkikenttä on tarkoitus saneerata ensi kesänä, mikäli tekn. lautakunta hyväksyy asian.  

Kaupungilla ei ole tarjota hiekka-astiapalvelua yksityisille. Palvelua tarvitsisi jokainen pieksämäkeläinen (noin 

18 000) näinä aikoina, resurssimme eivät vain riitä. Taloyhtiöt laittavat itse monesti astioita, joista voi tavaraa 

ottaa pihoihin. Alueella on myös useita soratoimittajia, joilta voi myös tiedustella tarvittavaa tavaraa tai jopa 

hiekoitus palvelua. Voisiko sora-astia voisi olla eko-jätepisteellä?  

Lähiliikuntapaikoista vastaa Antti Nousiainen leikkipuistoista Kirsti Valkonen 

Vapaa-aikatoimi: Museoasia 

Kulttuuritoimi ei ole pitänyt Jäppilän museota avoinna, kylätoimikunta on huolehtinut avoinna pidon Jäppilä-

päivänä. Museon avoinna pitoon ei ole resursseja, joitakin kesiä sitten kaupungilla oli kesätyöntekijä pitämässä 

museota avoinna kesällä, kävijöitä oli muutamia viikossa. Työ oli turhauttavaa työntekijälle ja osoitti avoimena 

pidon turhaksi. Museon oveen voidaan huolehtia info-lappu, jossa kerrotaan että museon avaimen saa lainata 

kirjastosta, sen palveluaikana maanantaisin klo 10-17 ja torstaisin klo 9-16. Esineiden ”raikastus” tehdään 

talkoilla. 

Seutuopisto: Syksyn kurssitoiveet maaliskuun aikana  (liite) 

 

5. Muut esille tulevat asiat 

- Pieksämäen Kylät kaupungin verkkosivuilla. Selvitellään näkyvyyden ja 

löydettävyyden kannalta sopiva paikka ja tiedotetaan asiasta. 

 

Muistion kirjasi 

Merja Norontaus, hyvinvointikoordinaattori 


