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Jäppilän kumppanuuspöytä     Muistio 

 

Aika: 26.11.2019 klo 10-12 

Paikka: Jäppilätalo  

Läsnä:  Matti Kauhanen, Leena Maaninen, Eino Ylönen, Pekka Suhonen, Leena Suhonen, 

Raimo PiiloMarkku Taatila, Silja Taavitsainen, Tiina Taavitsainen, Arvo Levänen, 

Päivi Majoinen, Jukka Salovainio, Arto Sepponen, Ari Hänninen, Mervi Lintunen, 

Merja Norontaus 

 

Asiat: 

 

1. Yleistä kaupungin tilanteesta kertoi kh:n pj Arto Sepponen: 

 

Kaupunginhallituksen budjettikokous 9.12, valtuuston kokous 16.12, jossa TA hyväksytään. 

Tilinpäätös tulee olemaan 4 milj. alijäämäinen. Kunta ei saa tehdä tietoisesti alijäämäistä 

talousarviota. Perusturvalautakunta esittänyt supistuksia mm. kylien hoitajavastaanottoihin. 

Näistä kerrotaan tarkemmin vielä 4.12 kumppanuuspöydässä. 

  

2. Kivikurun reittien ja paikkojen tilanne ja kehittäminen:  

 

Kivikuru liitetty Vedenjakaja reitistöön. Vaadittavia toimenpiteitä olisi mm. grillin poisto, 

liikenneopasteiden sijoittelu, puuceen huolto, ilmoitustaulut, tienvarren vesakon raivaus, 

monttujen täyttö.  

 

Oltu yhteydessä kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiaiseen liittyen reitin huolto- ja 

ylläpitoasioihin. Hänen vastaus: ”Ennen rakentamista paikallisesti todettiin että ylläpitäjä 

löytyy Jäppilästä. Tämä olisi reitistön huollon kannalta erittäin tärkeää. Kivikurun huolto on 

hyvin pieni työ ja siihen pystyy vaikuttamaan esim. poistamalla käymälä. PSLiikunnan 

käyttäminen Kivikurun huollossa ei ole kustannusten kannalta järkevää.                     

Kunnostustoimenpiteitä tehdään investointirahojen puitteissa vuonna 2020: tarvittavat 

lisäopasteet, pohjien kunnostus, vesomiset”. 

 

Ulkopuolisen hankerahoituksen saantia tulisi selvittää. 

Maaliskuun kumppanuuspöytään mennessä päivitetty lista ja jaettu vastuut, kuka tekee 

mitäkin, markkinointisuunnitelma. Kutsutaan Antti Nousiainen mukaan 29.1 kokoukseen, 

jossa käsitellään myös tila- ja kiinteistöasioita. 

 

 



   Jäppilän Kylät ry  

 
3. Frisbeegolf radan huolto ja raivaaminen 

Ongelmana on, että kaikki käyttäjät eivät pidä kunnossa aluetta. Voisiko Jäppilän Urheilijat 

ottaa vastattavakseen? Olisiko parempi paikka Viertolan kangas? Poistetaanko korit? 

Ratkaistaan tulevan kevään aikana. Työtoiminta tekee pohjan kunnostustöitä parhaillaan ja 

kevään aikana. Jatkohoito ratkaistava. 

Selvitetään, tarvitseeko koulu rataa. Jäppilän kylät selvittää ratkaisua maaliskuun kokoukseen 

mennessä. Kootaan pieni työryhmä selvittämään. 

 

4. Uudenvuoden ilotulitus Jäppilässä. Avustukset?  

Budjetti 700-800 €. Kyläyhdistys, arvan myynti yms. aikaisemmin, ei nyt halua ottaa riskiä. 

Jäppilän Yrittäjät? Arpojen myynti yrittäjien puolelta Jäppilän joulutapahtumassa? Jäppilän 

metsästysseuran porukka lähtee 5€:lla / henk. Jäppilän kylät 200€.  

 

 

5. Kaupungin vastuualueiden tiedotettavat asiat 

 

Jukka Salovainio, tilapalvelut:  

Säästöjä saatava tiloista. Tilojen käyttöasteet, toimivuus ja priorisointi käydään läpi pienessä 

ryhmässä alkuvuodesta ennen maaliskuun kumppanuuspöytää. Sovitaan ke 29.1 klo 13. Kutsu 

lähtee puheenjohtajan kautta. Pyydetään srk:n edustaja ja Antti Nousiainen mukaan.  

 

Jäppilässä paljon Seutuopiston ryhmiä (yli 10). Kirjaston luokan käyttö mietittävä. Vanhojen 

kalusteiden säästäminen, mm. kouluilta jääviä, kun hankitaan uusia. Monitoimitalon tilojen ja 

vuorojen käyttö mietittävä. Valtuuston hyväksymä Kaupungin kiinteistöohjelma antaa 

suuntaviivat. 

Jäppilätalon remontointia rajoittaa museoviraston määräykset, pieniä korjauksia voi tehdä. 

Terveysaseman käyttö? Tilojen käytön hallinnointi sovittava: Kunnan ja seurakunnan tilojen 

yhteiskäyttö ja koordinointi? 

 

Millainen kylien kehittämissuunnitelma Jäppilän osalta? Keskusteltiin päätöksenteon 

siiloutumisesta ja koordinoinnin puutteesta. Laaditaan Jäppilä strategia. Kootaan työryhmä 

laatimaan (kyläyhdistys vastaa työryhmän kokoamisesta). Ensimmäinen kokous 13.1 klo 18 

Jäppilä Talossa. Jäppilässä paljon asiantuntijoita, joita voi hyödyntää.   

Kutsutaan päätöksentekijöitä kumppanuuspöytiin.  

 

6. Huolenaiheita hoitajavastaanottotoiminnan supistukseen liittyen 

 

- Päätöksen teko asian suhteen ollut huonoa: tiedotusta ei ole ollut (Arto Sepponen ja Ari 

Hänninen selittivät, että aikataulu ollut tiukka). Ari kertoi, että kun TA oli tehty, tuli vielä 

n. 850 000 pienennystavoite perusturvan TA:oon.  
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- Päätöksenteossa (aikaisemmin) luvattu, että hoitajavastaanotto säilyy kylillä. Kävijämäärät 

asukkaiden mielestä vääristyneitä. Pitkäaikaissairaat hoidetaan jatkossa, entä muut, esim. 

haavahoidot jne, jotka ei kuitenkaan ole kotihoidon piirissä  

- Kuljetus: pali, taksi / Kela-taksi, yksityisautolla? 

- Reseptin kirjoitusoikeus ollut hoitajalla. Tämä helpottanut monien asioiden hoitoa, kun 

asiat eivät ole pitkittyneet 

- Etälääkärin palvelujen käyttö? Jäppilässä ja Virtasalmella ainakin olisi säilytettävä.  

- Perusturvalautakunnan tehtävä huolehtia kuntalaisten perusturvasta.  

- Ei ole saatu asianmukaista tietoa, kun kyselty päätöksistä (puhelimitse, sähköpostilla). 

- Essotelta kuitenkin ostetaan hoitajapalveluita (uniapneahoitaja), missä säästöt? 

- Matalan kynnyksen palvelujen säilyttäminen. Hoitajavastaanotto luvattu säilyttää. 

- Ensi vuonna kylällä laaditaan Jäppilä-strategia, johon terveydenhoito otetaan tärkeänä 

osana -> paikkakunnan vetovoimaisuus 

- Onko vaihtoehtolaskelmat tehty eri vaihtoehdoista?? Arto Sepponen: Erikoissairaanhoito 

menee suunnitelmien mukaan. Koko kunnan vanhuspalvelut 20% yli, vammaispalvelut ja 

lastensuojelu samoin. Tarkemmat laskelmat vastaanottotoiminnan muutoksista tarvitaan? 

- Suuntautuuko jäppiläläisten palvelujen käyttö Varkauteen? 

- Peltokartano vastaanoton pitopaikkana kannattaisi selvittää? 

- Lääkäripalvelut ja esim. reseptien uusiminen 

 

 

7. Seuraava kokous 4.12, jossa mukana perusturvajohtaja Paula Tiihonen ja vastaanottojen 

tulosaluejohtaja Mari Teittinen 

 

 

 

Muistion laati 

Merja Norontaus, hyvinvointikoordinaattori 


