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Pieksämäen entisen mlk Kumppanuuspöytä 1/2018 

 

Kokous to 8.3.2018 klo 18.00 – 19.45 

Kanttila, Kokoushuone  

Läsnä: Arto Sepponen  puheenjohtaja 

  Merja Norontaus 

  Sinikka Riipinen 

  Heikki Häkkinen 

  Peter Hartwig 

  Jaakko Rosengren 

  Mervi Lintunen sihteeri 

 

ASIALISTA 

1) Pieksämäen kaupungin terveiset – Arto Sepponen 

Arto Sepponen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 

Pieksämäen kumppanuuspöytämalli on kopioitu niin Varkauteen kuin Savonlinnaan. Malli on herättänyt 

paljon kiinnostusta eri puolilla Suomea. 

Pieksämäen kaupungin strategia on saatu viime syksyn työn tuloksena valmiiksi. Kaupunginhallitus on 

velvoittanut lautakunnat toteuttamaan sopivin toimenpitein strategian toimenpideohjelmaa. 

Henkilövaihdokset kaupungin hallinnossa: Ulla Nykänen aloittanut vs. kaupunginjohtajana ja Mirella 

Pakarinen vs. hallintojohtajana.  

Kehitysjohtaja Kari Koistinen on vielä sairaslomalla ja tehtävässä maaliskuun loppuun 2019 saakka. 

Syksyn budjetin tekoon kylät voivat valmistella selkeitä ja perusteltuja esityksiä. 

Merja Norontaus kertoi lisäksi: 

Hyvinvointikertomus valmistetaan ja hyväksytään valtuustossa kevään aikana.  Järjestämislakiin on tulossa 

velvollisuus tehdä hyvinvointikertomus. Sen avulla tuodaan esiin miten kuntalaiset voi, mitä on kehitettävä, 

mikä on positiivista sekä tilastoja väestöstä. Hyvinvointiin kuuluu niin sosiaali- kuin tekninen toimikin eli. 

kuntalaisten hyvinvointia tarkastellaan hyvin laaja-alaisesti. 

 

2) Meneillä olevien hankkeiden ja keskeneräisten asioiden tilanne 

- Mikä on korttelikerhon tilanne Naarajärvellä? 

Seurakunta järjestää Ystäväntuvalla joka viikko toimintaa. Vanhukset eivät jaksaneet kävellä 

seurakuntatalolle, joka on mäellä. Naarajärvi yhdistys on suunnitellut järjestävänsä tulevaisuudessa 

Maaselän koululla kerran kuussa eri-ikäisille asukkaille suunnattua kerhotoimintaa. Ohjelmassa tulee 

olemaan pelejä, keskustelua ja yhdessä oloa. 

 

- Rajakivi historiallinen nähtävyys Naarajärvellä – sen ympäristö olisi siistittävä sekä laatta uusittava. Puisto-

osaston vastuulla? Naarajärvi yhdistys voisi olla tässä mukana. 

Ei ole vielä selvitetty asiaa. Karkkulantien ja Tammistontien risteyksessä, Heikki Häkkinen selvittää asiaa 

teknisessä lautakunnassa.  

 

- Voisiko linja-auto kulkea Vehmaskylän kautta pari kertaa viikossa, jotta asiointi kaupungissa sekä vierailu 

tuttavien luona olisi mahdollista?  Koulukyytien hyödyntäminen ikäihmisten kuljetuksessa - onko tilaa? 

Kysytään asiaa liikennesuunnittelija Pasi Haveriselta. Samalla selvitetään voisiko lähteä linja-auto lähteä 
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Naarajärveltä saakka. Samalla kootaan kaikkien kylien kuljetuspalvelut yhdeksi taulukoksi, josta selviää myös 

aikataulut. Näin voimme tarkastella miten kuljetuspalveluita olisi kehitettävä. Miten asiointi kyydit voisi 

järjestää niin, että mahdollistaisi myös liikkumisen kaupunkialueella muuallakin kuin torin ympäristössä? 

Mervi Lintunen ottaa yhteyttä Pasi Haveriseen. 

 

3) Yhteistyö kaupungin kanssa 

KYLILTÄ TULLEET ASIAT: 

- Kanttilan Amfiteatterin tulevaisuus 

Amfiteatterin kunto on tällä hetkellä heikko. Kanttilan ympäri on tekeillä salaojitus, viekö se osan 

amfiteatteria pois käytöstä? Onko tämä remontti ajankohtainen ja järkevä toteuttaa samaan aikaan kuin 

koulun rakentaminen? 

Maiden sulettua olisi tärkeä korjata Kanttilan Amfiteatterin vaarallisimmat kohdat ja irtonaiset laatat pois. 

Alueella leikkivien lasten turvallisuus on tärkeää. Pieten kaiteiden rakentaminen estäisi amfiteatterin alueella 

skeittauksen tai lumilautailun. Alue on suosittu kokoontumispaikka kesäisin.  

 

- Terveyspalvelut Kerttulassa 24/7 ”nettilääkäri” ja hoitajavastaanotto – kenelle kuuluu? 

Kerttulan vastaanotolle on tullut kaksi sairaanhoitajaa. Sairaanhoitaja tekee ensin arvion ja hänellä on 

mahdollisuus ottaa yhteys Doctacon lääkäriin. Palvelu on tarkoitettu kaikille ikäluokille jo tällä hetkellä. 

Pitkäaikaissairaanhoito menee nykyään myös hoitajan kautta. Myös terveyskeskuksella on mahdollisuus 

päästä kiirevastaanotolle hoitajan kautta. Lasten kyseessä ollessa kannattaa käyttää pääterveysasemaa.  

Selkävaivojen takia ohjataan terveyskeskuksessa suoraan päivystävälle fysioterapeutille, joka on erikoistunut 

selkäongelmien hoitoon.  

Palautteena asukkailta: Marevan lääkkeen kontrollikäyntien tuloksista ei ole tullut viestejä, kuten pitäisi. 

 

- Grillikatos lähiliikunta-alueelle 

Moni Naarajärven lähiliikuntapaikkaa käyttävä haluaisi makkaranpaistopaikan alueelle. Kerttulan takaa 

menevän pyörätien ja kentän välisessä koivikossa voisi olla tila sille. Ylläpidosta tulisi sopia ilkivallan 

estämiseksi.  Voisi olla myös tulipaikka ilman katosta. Polttopuut kävijät toisivat tullessaan. Heikki Häkkinen 

kysyy kaupungin tekniseltä puolelta asiaa. 

 

- Asukasyhdistyksen tulevat toimitilat Naarajärvellä – Kanttilassa vai tulevassa koulussa? 

Naarajärven asukasyhdistys järjestää tällä hetkellä toimintaa koulun tiloissa. Monipuolisen ja kehittävän 

toiminnan kannalta olisi hyvä miettiä valmiiksi tila, sillä asukasyhdistyksen toimijat ovat valmiita kehittämään 

lisää erilaista toimintaa alueen asukkaille.  

Päätöksen teko uudesta koulusta kulkee opetuslautakunnan kautta. Suunnittelu vaiheessa tulee Naarajärven 

asukasyhdistyksen olla aktiivinen, jotta heidän tarpeensa tulisivat huomioitua. Suunnitteluun on varattu 

määräraha tälle vuodelle. Tämän hetkisen tiedon mukaan on tarkoitus pitää vanha koulurakennus pystyssä 

niin pitkään kunnes uusi rakennus on valmistunut. 

 

- Linja-autoreitti kokeilu Naarajärvellä – onko tarkoitus tehdä pysyvä muutos? 

Kysytään Pasi Haveriselta asiasta.  

Asukkaiden palaute muutoksesta: Positiivista muutos oli hyvin tiedotettu.  

 

- Katuvalojen / kylävalojen tulevaisuus? Katuvalot toimivat ja niitä voidaan karsia. Asukkaat haluavat 

osallistua valojen suunnitteluun ja sijoituksesta päättämiseen. 

Asiasta ei ole keskusteltu teknisessä lautakunnassa.  

Vaalijalan risteyksestä tullut viestiä, että risteys on turvaton valaisemattomana. Sama viestiä tullut 

Vangasniemen hautausmaan kohdalla olevasta risteyksestä. Liikenne turvallisuuden parantaminen näiltä 

osin olisi tärkeää. 
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-Haapakosken seurantalolle on tarkoitus tehdä kevään kuluessa keittiö remontti. Onko kaupungilla 

käytöstä poistettuja laitteita ja työtasoja, joita voisi käyttää? Keneltä voi kysyä? 

Keskusteltiin laajasti kaupungin käytöstä poistettujen koneiden, kaluston sekä muiden tavaroiden 

myynnistä/kierrätyksestä. 

Teknisen puolen purettavista kohteista tulisi tiedottaa tai pitää huutokauppaa, jotta tarvikkeita voisi saada 

yhteiskäyttöön. Ensi sijaisesti tavarat laitetaan kiertoon sisäisesti omiin työkohteisiin. Sen jälkeen yli jäävät 

tavarat esim. huutokaupata. Tulevaisuudessa toivotaan viranhaltijoiden hoitavat ylijäämä tavaran myymisen 

virkansa puolesta esim. nettihuutokaupalla. Kaupungin tulisi tehdä ohje siitä kenellä on oikeus päättää 

asiasta. 

 Kaunola kodista Kirsti Piispaselta voi kysyä onko siellä tavaroita, joita voisi hyödyntää Haapakoskella.  

 

- Valtatie 23 (Järvisuomentie) kunnostus LomaTrion risteyksestä eteenpäin – milloin? Keski-Suomen Ely -

keskus korjasin tien viime kesänä omalta alueeltaan, mutta Etelä-Savon Ely –keskuksen alue on huonossa 

kunnossa. Tiellä on paljon raskasta liikennettä. 

Tienkäyttäjän linjan kautta voi tehdä valituksen tien kunnosta. Mervi Lintunen ottaa yhteyttä tekniseen 

toimeen Tapani Mähöseen ja selvittää millaiset mahdollisuudet kaupungilla on vaikuttaa Ely –keskuksen 

liikenne- ja infra vastuualueiden kunnostukseen. Valtatie 23 ei ole kesän 2018 päällystysohjelmassa. 

Kaupungin teknisen toimen tulisi laatia kartta, josta selviää mitkä tiet ovat kaupungin ja mitkä Ely -keskuksen 

kunnostettavia.  

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGILTA TULLEET ASIAT: 

Pieksämäen nuorisotoimi: Millaista toimintaa kylien nuorille halutaan.  

Kylien nuorten toiveista voi ensimmäiset tiedot lähettää 20.3. mennessä kyläasiamiehelle. Tiedotetaan 

asiasta seuraavassa Pieksämäkeläiset ry:n kyläkirjeessä.  

 

Pieksämäen elinkeinotoimi: Kylien yrittäjille tietoa, että kaikissa ongelmissa voi tulla elinkeinotoimelta 

kysymään neuvoa ja apua.  

Päätettiin esittää yrittäjäkahvitilaisuuksien järjestämistä Naarajärvellä, Jäppilässä ja Virtasalmella kevään 

kuluessa. 

 

Pieksämäen kulttuuri- ja liikuntatoimi: 

- Pieksämäen Seutuopiston kurssitoiveet ovat tervetulleita. Kurssi toiveita tullut hyvin, mutta lisää toivotaan. 

Kaikille kylille toimitetaan tietoa asiasta seuraavassa Pieksämäkeläiset ry:n kyläkirjeessä. 

 

- Lähiliikunta-aluiden käytön aktivointi – mitä asukkaat voi tehdä ja toivovat.  

Naarajärvellä ongelmana oli valojen sammuttaminen viikonloppuisin – asia saatu nyt kuntoon. 

Grillikatos / makkaranpaistopaikka toisivat toivottua mahdollisuutta oleskella alueella pidempiä aikoja. 

  

- Millaisia kulttuuripalveluja voisi tuoda kylille? 

Kaikille kylille toimitetaan tietoa asiasta seuraavassa Pieksämäkeläiset ry:n kyläkirjeessä. 

 

- 4.4. järjestetään Poleenissa salin uusien tuolien koeistuminen. Malleja on neljä, joista kysytään käyttäjiltä 

mielipidettä. Tule istumaan ja vaikuttamaan uusien tuolien valintaan – osallistumismenettely. Tiedoksi 

 

- Tapahtumakalenteri – muistakaa kirjata tapahtumanne Pieksämäen kaupungin Tapahtumakalenteriin. 

Media hakee aktiivisesti tietoa myös sieltä ja muualta tulevat kävijät käyttävät aktiivisesti – tiedoksi. 
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4) Muut asiat 

Saattajakaveritoimintaa tarvittaisiin vanhustyössä myös Naarajärvellä. Selvitetään SPR:n ja Neuvokkaan 

mahdollisuudet laajentaa toimintaan Naarajärvelle. 

 

Abel Häyrisen hauta on tällä hetkellä huonossa kunnossa ja se tulisi kunnostaa. Heikki Häkkinen ottaa asian 

esille teknisessä lautakunnassa. Pieksämäen kaupungin tulisi panostaa myös muihin tärkeisiin nähtävyyksiin 

ja niiden kunnostamiseen sekä opasteisiin. Näiden kohteiden kunnostustapahtumat voisivat olla yhteisöllisiä 

tilaisuuksia, joissa kerrotaan kohteen historiasta sekä tehdään kunnostustoimia talkoilla. 

 

Pieksämäen lehden päätoimittaja vaihtuu Kari-Pekka Issakainen haluaisi tavata kylien väkeä. Järjestetään 

yhteistyössä hänen kanssa päiväkahvitilaisuus kylien toimijoille Pieksämäen lehden tiloissa. Mervi Lintunen 

sopii asiasta. 

 

Mikkelin kesäyliopisto haluaa laajentaa kurssitarjontaa Pieksämäelle. Käy tutustumassa kurssitarjontaa ja 

esitä toiveesi Päivi Majoselle. 

 

Pieksämäen puhelinvaihde ei toimi - ei osata yhdistää oikeille henkilöille. Onko mahdollista lisätä 

Pieksämäen kaupungin kotisivujen hakukoneoptimointi niin, että haku onnistuu helpommin hakusanoilla 

aiheperusteisesti? Tällöin vastuuhenkilö voisi löytyä helpommin. 

 

Vedenjakajan Reitistön markkinointihankkeen toimintoja esiteltiin kumppanuuspöytään osallistuneille.  

Partaharju säätiö hakee Hollitupaan kahvilanpitäjää kesä ajaksi – mahdollisuus pieneen bisnekseen esim. 

Pieksämäkeläiset ry:lle. Mervi Lintunen ottaa yhteyttä Eija Sorjoseen.  

 

5) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia vilkkaasta sekä monipuolisesta keskustelusta klo 19.45. 

 

 

Arto Sepponen   Mervi Lintunen 

puheenjohtaja   sihteeri 


