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1.

Tulevaisuustyö Jäppilässä – miten tehdään?
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen esitteli Pieksämäen kaupungin strategian.
Se on tullut avoimesti kaikkien nähtäväksi 16.10. Pieksämäen kaupungin verkkosivuille.
Lausunnot strategiaan tulee jättää viimeistään 20.11. mennessä, jotta ne ennättävät
kaupunginhallituksen listalle - käsittely joulukuun valtuustossa. Strategia tulee olemaan elävä.
Asukkailta halutaan konkreettisia asioita ja esityksiä toimenpiteistä, jotka auttaisivat strategian
keskeisten päämäärien saavuttamisessa. Keskusteltiin strategiaan liittyvien kyselyjen
toteuttamistavasta esim. kysely ota kantaa.fi kautta ja siitä, että kaikki asiakirjat/kyselyt olisivat
linjassa keskenään. Tämä helpottaisi saatavan tiedon jäsentämistä, tiedon jaottelua sekä
kokoamista. Strategia esitys saa kiitosta kokousväeltä konkreettisuudesta. Pidettiin tärkeänä,
että strategialle tulee tehdä vuosittainen seurantaohjelma ja siihen on luotava selkeä
toteutustapa – tieto valtuustoon saakka joka vuosi. Katsottiin seurannan lisäävän
vuorovaikutusta asukkaiden ja kaupungin välillä.
Jäppilässä ei katsottu tarvittavan omaa tilaisuutta – kyläyhdistys kannustaa asukkaita ottamaan
kantaa eri kanavien kautta. Veturitorilla järjestetään 15.11. klo 17.30 Tulevaisuusfoorumi vol. 3,
jonka tarkoituksena on kerätä palautetta ja aineistoa strategian jatkokäsittelyyn.

2. Meneillään olevien hankkeiden ja keskeneräisten asioiden tilanne?
- Jäppilä-talon varausjärjestelmä ja avainjärjestelmä Jäppilä-taloa hallinnoi Jäppilän kylät kylät
ry ja kirjastolta tehdään varaus, josta saa avaimen. Tällä hetkellä käyttäjillä on omia avaimia, joita
käytetään eikä muisteta varata tiloja kirjastosta. Selvitetään kenellä on avaimia, Leena M lupasi
selvittää. Toivottiin, että varaukset tehtäisiin Julius järjestelmään – kuka seuraa / kuka jakaa
avaimia. Jukka Salovainion luomassa järjestelmässä olisi esim. kirjastokortilla avattava kaappi,
josta saisi avaimet ja tehtävä kuittaus kaapissa olevaan vihkoon. Pekka Suhonen on yhteydessä
Salovainioon. Julius-järjestelmään tällä hetkellä varaukset kirjaa Eeva-Liisa Väisänen.
- Ahvenaukiolle 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.
- Kivikurussa on 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 kunnostus on
tehtävä. Lupa kaatuneiden puiden käyttöön on saatu polkujen tekemisessä.
Leena Suhonen otti esiin Norjasta lähtevä Pyhän Olavin reitistön. Se on tulossa Etelä-Savoon;
Turun yliopiston hallinnoima hanke. Kannattaa selvittää mahdollisuuksia yhdistää alueen reitit
mukaan tähän Pohjoismaiseen hankkeeseen.
3.

Yhteistyö kaupungin kanssa
- Viestintä ja tiedon kulku kaupungin toimissa (Lammenkukka, terveyspalvelut)
Terveyskeskuksen remontoinnista ei ole tiedotettu kyläläisiä. Työntekijätkään eivät ole siitä
tienneet; he toimivat väistötiloissa Jäppilätalolla tällä hetkellä. Remontti päättyy tammikuussa
(ainakin oletamme niin). Tällaiset asiat tulisi tiedottaa asukkaille hyvissä ajoin, jotta he
tietäisivät kuinka toimia. Oikea-aikainen ja asiallinen tiedotus on tärkeää. Tiedottajan tehtävä
katsottiin tärkeäksi.
- 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.
- 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. Lääkäripalvelujen hakeminen kaupungista vaatii
aikaa ja voimia, kuljetuksen sekä saattajan, jotka ovat tuoneet lisäkustannuksia palvelujen
hakijoille. Ennaltaehkäisy ei tällä hetkellä toimi Doctacon lääkäripalvelujen kautta, eivätkä kaikki
vanhukset saa palvelua. Lääkärit käyvät Jäppilässä palvelutalolla, joten luontevaa olisi palvelun
laajentaminen myös kotona asuviin vanhuksiin. Kaija Heiskanen kertoi, että kaupungissa on
aloitettu juuri Pitkäaikaissairaiden hoitoa koskeva hanke, jossa on projektityöntekijänä Mervi
Leskinen – selvitetään mahdollisuuksia yhteistyöhön. Lääkäripalvelujen palauttaminen esim. 2-3
päiväksi/viikko pidetään tarkoituksenmukaisena ja lähipalvelujen saatavuuteen vaikuttavana
tekijänä. Eritoten kun Soten yhtenä tavoitteena on juuri lähipalvelujen saatavuus.

4.

Muut asiat
- Kuitukaapelin asennus kirkonkylälle sähköverkon uusinnan yhteydessä; sähköverkko
uusitaan ensi syksynä ja samaan kaivantoon voisi asentaa kuitukaapelin. Otetaan selvitettäväksi
teknisen lautakunnan kautta Leena Suhonen selvittää.
- Kauppalaituri ja roskapönttöjä: Matoniemessä on ns kauppalaituri ja sen ympäristö metsittynyt
sekä Salmensillalla (Uitto) uusi veneenlaskupaikka. Tarvittaisiin apua kauppalaiturialueen
raivaamisessa/kunnostuksessa, roskapönttö molemmille paikoille sekä niiden säännöllinen
tyhjennys. Myös venepaikkoja kaivataan. Ranta-alueet ovat kuitenkin pääosin
yksityisomistuksessa ja kaupungin maa-aluetta on vain Matoniemessä, minne venepaikkoja olisi
mahdollista sijoittaa. Pekka Suhonen selvittää asiaa teknisen toimen kanssa.

- Syvänsin vesihuoltohanke 2. vaihe toteutuu vuonna 2018. Hankkeen toteutukseen on haettu
kaupungilta rahoitusta sekä koko lainalle takausta – Arto Sepposelle tiedoksi. Syvänsissä on
kyseessä 1-luokan pohjavesialue, joten vesihuoltohankkeen toteutus on tärkeä. Jäppilästä lähtee
vettä Pieksämäen, Varkauden ja osalle Leppävirtaa. Uusia pohjavesialueita on löydetty.
- Muovin kierrätyspiste asukkaat toivoisivat mäelle muovinkeräyspistettä - Rinki toteuttajana
- Teiden päällystys : Jäppilä-Varkaus, Tihusniemi-Sorsakoski, Kotamäen tien päällyste EteläSavon maakunta hallituksen tulisi panostaa tähän, on yksi tärkeä hyvinvointitekijä ja teknisen
toimen asioita, Leena Suhonen selvittää asiaa.
- 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
- Nopeusrajoitus 60km/h Maavedentielle päällyste alueella (KST – Tenhunen saakka) teknisen
lautakunnan asia - Leena Suhonen hoitaa asiaa
- Tietoja Ossi-hankkeesta Kaija Heiskanen kertoi, että perhekoteja tarvitaan Pieksämäellä
vanhuksille lisää. Perhekoti tekee kaupungin kanssa sopimuksen vanhuksen sijoittamisesta
kotiin. Voidaan myös sopia vanhuksen hoitamisesta hänen kotonaan esim. omaishoitajan
vapaapäivien aikana. Lisätietoja sekä tietoja korvauksista saa Kaijalta puh. 044 588 3806 sekä
sähköposti kaija.heiskanen@pieksamaki.fi.
5.

Seuraava kumppanuuspöytä
Seuraava kumppanuuspöytä kokoontuu helmikuussa 2018.
Kokous päättyi klo 10.45

