
MUISTIO 

Kumppanuuspöytä Jäppilä 

aika: 05.10.2021 klo 14.30 -16.00 

Paikka: Jäppilän kirjasto 

Läsnä; Jäppilässä 26 henkilöä 

Päättäjät: Erkki Huupponen, Soili Moilanen, Kari Hintikka, Ari Hänninen, Matti Kauhanen, Leena 

Suhonen, Pekka Valtari, Tuula Kuusisto ja Eikka Ylönen. 

Virkamiehet: Paula Tiihonen, Seija Laitinen 

sihteeri: Pia Niilo-Rämä  

Suur-Saimaan kyläasiamies: Mervi Lintunen. 

Mikke Nyyssönen, Johanna Hänninen, Sirpa Ylönen, Markku Vepsäläinen, Pekka Rastas, Leena 

Moilanen, Silja Taavitsainen, Arvo Levänen, Raimo Teittinen, Markku Taatila, Leena Maaninen, 

Hanna Kytölä (SRK Pieksämäki), Jari Asikainen (Pieksämäen lehti) 

 

1. Tilaisuuden avaus 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Soili Moilanen avasi tilaisuuden toivottaen kaikki 

tervetulleeksi. 

 

2. Kuntastrategia 

Aleksi Koivisto MdI:ltä esitteli kuntalaiskyselyn tuloksia ja pyysi kommentteja 

Jäppiläläisiltä strategiaan. Aleksi Koiviston kirjaama yhteenveto Jäppilässä nousseista 

asioista ja strategian kuntalaiskyselyn tulosdiat muistion liitteenä. 

 

Seuraavanlaisia ajatuksia tuotiin esille: 

Hoitajavastaanotto toimivaksi, kasvokkain hoitamaan asioita muutkin kuin vain 

pitkäaikaissairaat ja seurannassa olevat. Teiden kunto on surkea (paikallistiet ja Jäppilään 

tuleva tie). 

Aloite kyläyhdistyksenä tekniselle toimelle teiden kunnosta -> painostusta saatava elyyn 

teiden osalta myös. Jäppilän apteekki on valmis yhteystyöhön perusturvan kanssa esim. 

diabetes liuskojen yms. osalta- liittyy hoitajavastaanottoon (ilmaisten 

välineiden/tarvikkeiden osalta). Voisiko uudelleen käynnistää nuorisopuolen toimintaa, ettei 

nuoret jäisi kaupunkiin? Tilat ovat valmiina ja kumppanuussopimuksen puitteissa toimintaa 

voidaan järjestää, kun on tilausta. Kaupungin tulee pitää kylätaajamat virkeinä ja viriileinä, 

yhteydet ja palvelut kunnossa. Ahvenaukion kehittäminen, saada siitä houkuttelevampi (ettei 

unohdeta kehittää). Ahvenaukiota kehitetään tulevan vuoden aikana 2022 yhteistyössä 

puutarhuri Henna Järvisen kanssa. Strategiaan on hyvä kirjata koulun säilyttämiset entisissä 

kylätaajamissa. Leikkipuistossa (heponiementie) pieni nurmikkoalue hukkakaistaleeksi, 

voisiko sitä kehittää virkistyskäyttöön koirien tai vanhuksien hyväksi. 

Kuntastrategiassa järjestöt ja kaupunki nähdään tiiviimmässä yhteistyössä. 

 

3. Kuntalaisten esiin nostamat kysymykset: 

 

 

Asia 1.  Tieosuus Jäppilän kirkonkylä - Vitikkaniementie (n.1800m), turvallisuus 

 

Kyseinen tieosuus on suosittu ulkoilureitti koko vuoden, erityisesti kevät-, kesä-, syksyaikana. 

Tiellä kävellään, pyöräillään, työnnetään kaksostenrattaita ym. muun liikenteen joukossa. Tiellä 

on myös raskas liikennettä. Tieosuudella on runsaasti näkemäesteitä, mutkia, mäkiä, kurveja, 



useita pimeitä liittymiä jne. Tienvarret ovat puskittuneet ja estävät näkyvyyttä. Vaikka 

ajonopeudet säilyisivätkin sallituissa rajoissa (80 km/h), ne ovat silti aivan liian suuria tieprofiili 

ja muut seikat huomioiden. 

Tieosuus siis huonossa kunnossa. Näkyvyys huono ja 80 alueella vaikea ajaa sallittua nopeutta. 

Kevyenliikenteen väylä toiveissa tieosuudelle. Liikenneviraston ja ELY keskuksen alaisia 

tieosuuksia, DESTIA hoitaa kunnossapidon. Kaupungin sivuilta löytyy laatukriteerit teiden 

kunnosta ja mitkä tiet kuuluvat kaupungille ja mitkä muille toimijoille. Tieosuudelle toivotaan 

60 rajoitusta. Tieasiat kuuluvat myös kaupungin turvallisuussuunnitelmaan, päivitystä ollaan 

tekemässä ja nämä asiat otetaan sinne mukaan.  

 

- Kaupungin teknisen toimeen ja maakuntavaltuuston kautta tietoa eteenpäin. Tieasioissa 

Mervi Lintunen selvittelee, miten on muissa maakunnissa toimittu asian suhteen ja tuo 

viestiä sitten Jäppilän suuntaan. Luottamusmiehet tahoillaan vievät myös asiaa eteenpäin. 

 

Asia 2 Syvänsijärven Hiidenlahden laituri 

 

Syvänsijärven Hiidenlahdella oli taannoin yksityisin voimin rakennettu laiturintapainen n. 40 m 

Varkaudentiestä etelään lahden itärannalla. Vaikka laituri olikin heppoinen, se palveli 

kesäasukkaita kauppareissuilla ja muutenkin. Nyt laituri on tuhoutunut, eikä rantautumispaikkaa 

enää ole. Moni Jäppiläläinen käyttää Immosen laituria ehkä tietämättään, että se on yksityinen. 

Laituria ei ole enää ja kesäasukkaat tiedustelleet katoamisen syytä. Toiveena on, että kaupunki 

rakentaisi rantautumispaikan, uimalaiturin ja parkkipaikan joka palvelisi koko kylää. Laituri 

voisi olla sellainen johon 2-3 moottorivenettä saisi kiinnitettyä tilapäisesti. Luottamushenkilöt 

vievät toivetta omalta osaltaan eteenpäin. Tiedotetaan teknistä toimea. 
 

Asia 3 Hoitajavastaanotto Jäppilässä 

Kyläläiset kysyivät, kuinka hoitajavastaanotto toimii ja ketkä sinne voi varata aikoja? 

Perusturvajohtaja Paula Tiihonen vastasi kuntalaisille seuraavasti: 

Viime keväänä järjestettiin kysely. Haasteina ollut hoitajien saatavuus kaupungissa, Jäppilässä 

ja Virtasalmella. Virtasalmelle ja Jäppilä hoitajavastaanotot olleet kiinni kesällä. Jäppilän 

hoitajavastaanotto siirtyy 13.10. alkaen Peltokartanoon (Heikinlammentie 4B). Jatkossa hoitajan 

tavoittaa hoitajanhuoneesta Peltokartanon tiloista keskiviikkoisin. Ajanvaraukset vastaanotolle 

sekä näytteenottoon, puh. 015 788 4431. Numero toimii takaisinsoittona. Kotihoito ja 

vastaanotot apuna suunnittelemassa toimintaa. Aikoja saa muutkin kuin pitkäaikaissairaat ja 

seurannassa olevat, jos siellä on vapaita aikoja tarjota. Chat lääkäri palvelu alkanut mehiläisen 

kautta. Yhteystiedot löytyvät kaupungin netistä. Hyvinvointipalvelualueella digipalvelut tulevat 

lisääntymään.        

Kyläläiset kommentoivat, että autottomien ja ilman nettiyhteyttä olevien ikäihmisten asiointi on 

haastavaa, eivät lähde Pieksämäkeen vaan jäävät kotiin vaivojensa kanssa. Nettilääkäriajat 

palvelevat nuorempia asiakkaita hyvin ja on hyvä lisä kaupungilta.  Etälääkäri vastaanotto 

hoitajavastaanoton aikana? Olisiko se Jäppilässä mahdollista? Kun ikäihminen tulee hoitaja 

vastaanotolle, niin voisi hoitajan kanssa yhdessä ottaa nettilääkäriin yhteyden.  

 

Vanhusten päivätoiminta Jäppilässä pitäisi turvata, on vain kerran viikossa tapahtuvaa.       

Ongelmana on hoitajapula petun palveluissa. Tärkeää olisi, että ikäihmisille olisi lähipalveluita 

tarjolla.  

 

ReissuEllun jatko 

ReissuEllu on Essoten ja Esedun pyörillä toimiva oppimiskokonaisuus. Siinä toimivat 

harjoittelija ja ammattilainen yhdessä vuorossa. Jatkoa hankkeelle haettu toukokuun loppuun. 



Pieksämäki kiinnostunut olemaan jatkossa mukana. Mietitään yhtenä palvelumuotona Etelä-

Savossa hyvinvointialueella toteutettavaksi. Jäppilässä oli jopa ruuhkaa asioinnissa. Voisiko 

kirjastoautoon tuoda terveydenhuollon palveluita? ReissuEllulta toivotaan myös jalkautumista 

Jäppilän keskustasta kauempana asuville kyläläisille.  

 

4. Seuraava kumppanuuspöytä Jäppilässä ti 25.1. 2022 Klo 14.30-16 

            muistion kirjasi Seija ja Pia yhteistuumin 


