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Jäppilän Kumppanuuspöytä 2/2018 

 

Kokous ma 21.5.2018 klo 17.00 – 18.26 

Jäppilätalo  

Läsnä Arto Sepponen puheenjohtaja, Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

  Merja Norontaus Hyvinvointikoordinaattori 

 Leena Maaninen 

 Matti Kauhanen 

 Tiina Taavitsainen 

 Pekka Suhonen 

  Mervi Lintunen sihteeri 

ESITYSLISTA 

1) Pieksämäen kaupungin terveiset – Arto Sepponen ja Merja Norontaus 

Arto Sepponen kertoi kaupungin hallinnon muutoksista. Lisäksi hän valotti kaupungin tekemän strategiatyön 

tilannetta seuraavasti: Kaupunginstrategia on hyväksytty ja siitä tuli hyvin kevyt paperi. Strategia ei sisällä 

konkreettisia toimenpiteitä. Vastuualuejohtajien on määriteltävä syksyn aikana toimeenpano-ohjelmat. 

Kuntalaisten tulisi tutustua aineistoon ja tehdä vastuualuejohtajille muistutuksia toimenpiteistä, joita tulee 

tehdä strategia kauden aikana. 

Merja Norontaus kertoi kaupungin hyvinvointisuunnitelmatyöstä, joka on tällä hetkellä lausuntokierroksella. 

Kuntaliiton projektin Kunta hyvinvoinnin edistäjänä avulla on tarkoitus sitouttaa kaikki tahot kaupungissa 

toteuttamaan mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin luomiseen. 

Tällä hetkellä Sote muutoksen tilanne vaikuttaa työntekijöihin lisäten epävarmuutta. Yhteistoiminta tulee 

tulevaisuudessa jatkumaan vaikka maksajaksi tulisikin maakunta. Toiminta tulee jatkumaan kaupungin 

alueella samalla tavoin kuin tähänkin saakka, joten keskiössä tulisi olla työn kehittämisessä. 

2) Meneillä olevien hankkeiden ja keskeneräisten asioiden tilanne 
- Jäppilä-talon varausjärjestelmä avain järjestelmän pitäisi tulla kirjastoon kaappi, jonne avain sekä 
varauskirja. Kaapin saa auki kirjastokortilla. Asia ei ole edistynyt, mutta Pekka Suhonen on ollut tänään 
yhteydessä Salovainioon, joka on luvannut hoitaa asian kuntoon. 
- Ahvenaukio tänä vuonna asia ei edisty, joten jätetään asia tulevaisuuden tehtävien listalle. 
- Kivikuru Antti Nousiainen hoitaa viitoitukset ja liittää alueen osaksi Vedenjakajan reitistöä. Jäppilä päivien 
yhteydessä 29.7. järjestetään Kivikurussa kaikille avoin päivä. Retkeilyreitti valmistuu myös Jäppilä päiviin 
mennessä. 
- Pyhän Olavin reitti hanketyöntekijä Sami Tantarimäki on tulossa kesäkuun alussa vierailulle Pieksämäelle. 
Tuolloin saadaan lisää tietoa vaellusreitin kartoituksen tilanteesta ja tulevista toimenpiteistä. 
- Lähiliikuntapaikan suunnittelu asia on sovittu Antti Nousiaisen kanssa ja telineet liikuntapaikalle on tilattu 
yhteistyössä kyläläisten kanssa. Jäppilän kylän Facebook sivuilla oli maalis-huhtikuun aikana esillä erilaisia 
telinemalleja. Asukkailla oli mahdollisuus antaa mielipiteensä lähiliikuntapaikalle tulevista laitteista. 
Yhteisestä toivomuksesta telineet valittiin lähiliikuntapaikalle niin, että ne soveltuvat käytettäväksi 
”vauvasta vaariin”. Lisäksi Jäppilään rakennetaan Frisbeegolfrata, jonka kolme lisä koria toteutetaan 
yhteistyössä yritysten kanssa. Rataa suunniteltaessa huomioitiin myös alueen valaistus. Jäppilän asukkaat 
osallistuvat sekä lähiliikuntapaikan että frisbeegolf radan rakentamiseen talkoilla. 
Kiitokset kaupungille asukkaiden mielipiteiden huomioimisesta ja asukkaille liikuntapaikkojen 
rakentamiseen osallistumisesta talkoilla, näin määrärahalla saadaan aikaan yhdessä enemmän. 
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3) Yhteistyö kaupungin kanssa 

JÄPPILÄSTÄ TULLEET ASIAT: 

- Jäppilätalon tulevaisuus: iltapäiväkerho toiminta lähtee pois talosta ensi syksystä alkaen. Keskustelut ja 

huoli ovat lähteneet tältä osin liikkeelle. Valtuustossa on 12.3. hyväksytty Pieksämäen kaupungin 

kiinteistöohjelma, johon kaikkia kaupungin omistamat kiinteistöt on luokiteltu. Jäppilätalo on luokiteltu 

luokaan D eli kiinteistö on suojeltava ja museorakennus, joka säilytetään. Pääsääntöisesti 

kaupunginomistuksessa ja voidaan myydä tarvittaessa. Eli Jäppilätalo tulee olemaan myös tulevaisuudessa 

kaupungin omistuksessa, joten näiltä osin huolen tulevaisuudesta voi unohtaa ja kyläläiset voivat kehittää 

talon toimintaa. 

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOKUNNISTA TULLEET ASIAT: 

Pieksämäen nuorisotoimi: Mitä toimintaa kylille? 

Jäppilän Nuokkari on toiminut hyvin ja hyvä vetäjä on ollut mukana toiminnassa. Jäppilän kylät ry pyörittää 

Nuokkarin toimintaa ja maksaa kaupunginavustuksella työntekijälle palkan. Syksyksi on kyläläisillä jo tiedossa 

työntekijä jatkamaan Nuokkarin toimintaa. 

Nuorisovaltuusto Pistolle esitys miettiä toimia mitä toimintaa kylille suunnattaisiin. 

  

Pieksämäen elinkeinotoimi: Mitä tehdään yhteistyössä? 

Syksyllä järjestetään yrittäjä tapaaminen - Ulla Hynninen selvittää ajankohtaa sekä miettii teemaa 

kokoontumiselle.  

Arto Sepponen tiedoksi: 27.10. Yrittäjien ja Yrittäjänaisten kokous sekä illallinen SavonSolmussa. 

 

Pieksämäen kulttuuri- ja liikuntatoimi:  

Monologia Konstapylkkerö on Pieksämäen teatteri tarjonnut kylille yhteistyöesitykseksi. Näytös on tulossa 

syksyllä Jäppilään. Tämän tyyppistä yhteistyötä toivottaisiin myös tulevaisuudessa kylille. 

 

4) Muut asiat  
- Kuitukaapelin asennus kirkonkylälle  
Mikkelin Puhelinyhdistykseltä saadun tiedon mukaan kiinnostusta kuitukaapeliverkon rakentamiseen on, 
mutta kirkonkylällä mukaan lähtevien kiinteistöjen määrä tulisi kartoittaa. Leena Maaninen tapaa MPY:n 
edustajia sekä selvittää lisää asiaa. 

 - Kauppalaituri ja roskapönttöjä:  

Laituri tulisi siirtää uuteen paikkaan. Kaupungin tulisi etsiä paikka veneiden laskupaikalle. Vanha 

kauppalaituri tulisi hinata pois sekä purkaa – kuuluu Pieksämäen kaupungille. Asiasta tulee keskustella 

teknisenjohtajan Tapani Mähösen kanssa.   

- Syvänsin vesihuoltohanke 2. vaihe  

Hankkeen 2. vaihe toteutuu vuonna 2018. Hanke on kilpailutettu ja urakoitsija on tiedossa. Kaupungilta ja 

Ely:ltä on saatu rahoitus. Syvänsin vesihuolto-osuuskunta ei ole saanut lainarahoitusta, mutta he ovat 

järjestämässä omaehtoisen rahoituksen. Keskustellaan asiasta teknisen toimen kanssa ja Arto Sepponen 

neuvoi, että kaupunginhallitukselta voi tarvittaessa hakea rahoitusta. Rahoituksen tulisi olla kunnossa 

heinäkuun alussa, kun töitä on tarkoitus jatkaa. 

- Jäppilän turvallisuussuunnitelma  

Turvallisuussuunnitelma on tekeillä. Syksyn aikana on tarkoitus tehdä yhdessä SPEK:n kanssa 

kyläturvallisuussuunnitelmaa. Kaupungin turvallisuussuunnitelmaa voisi lisätä kylien 

turvallisuussuunnitelmat mukaan liitteeksi.  
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- Nopeusrajoitus 60km/h Maavedentielle päällyste alueella (KST – Tenhunen saakka) 

Nopeusrajoitusesitys on lähtenyt Liikennevirastoon. 

 

5) Kokouksen päättäminen 
Seuraava kokous torstai 6.9. klo 13.00 Jäppilätalo 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26. 

 

 

 

Arto Sepponen   Mervi Lintunen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 


