
JÄPPILÄN KUMPPANUUSPÖYTÄ 18.5.2022 klo 14.30 -16 Jäppilätalolla 

 

asialista: 

1. Jäppilän uimarannan pukukoppi on uuden taidekätköprojektin yksi kohteista. Uimakoppi on vähän 

heikossa kunnossa, joten sen rakenteet ja ovet kaipaisivat tarkistamista niin turvallisuuden kuin 

ulkonäkönsä puolesta. Voisiko tämä liittyä jotenkin Ahvenaukiolle ja suunniteltujen parannusten 

yhteyteen.  

 Uimakopit ja niiden huolto ovat liikunnan alla. Talkoita Ahvenlammelle tulossa ja materiaalit 

kaupungilta. Uudet uimakopit samalla mallilla kuin hiekanpäässä (venemalli). Ranta kerrallaan 

edetään pukukoppien uusimisessa. 

Ahvenaukion kunnostaminen aloitetaan joko loppukesällä tai syksyn aikana. Vielä ei tarkempia 

suunnitelmia ole, osa alueesta kuuluu ELY-keskukselle ja osa kaupungille, mikä hankaloittaa asian 

suunnittelua. 

2. Jäppilä-talon kohtalo- tarpeellisuus, käyttöaste 

Jari Nykänen(sähköpostiviesti): Jäppiläläisten pitää lobata poliitikkoja, jotta he saavat sen syksyn 

teknisessä lautakunnassa asetettua kiinteistöohjelmaan siten, että se säilyy. Seurakunnalla on tarve 

nostaa Jäppilä-talon käyttöastetta. Vajaan kahden kuukauden (25.3-17.5) aikana Jäppilä-talossa on 

ollut käyttökertoja 46 ja osallistujia näissä on ollut 420 hlö. Tämän lisäksi on seutuopiston kutojat, 

joita ei ole merkitty ylös. 

Jäppilä-talo on siirtynyt sähköiseen Julius järjestelmään, vielä viimeiset hionnat ja järjestelmä 

valmis. Julius järjestelmästä vastaa Poleenilta kirjastotoimen Maija ja liikunnalta Jonna Nuutinen. 

Jäppilä-talo varataan netistä ko. järjestelmän kautta, josta saa koodin avaimen lukkoa varten. 

Ideoitiin yhteistä Julius järjestelmän käyttökoulutusta kylälle. Jäppilään toivottiin infotaulu alueen 

palveluista.  Tarkoitukseen sopiva taulu löytyy Jäppilä-talon toisen ulko-oven vierestä, ensin 

varmistetaan, että ilmoitustaulu on kaikkien käytettävissä. Jäppilän yrittäjäyhdistys infoaa alueen 

yrittäjiä ko. markkinointipaikasta ja mahdollisuudesta. Jäppilä-talon ilmoitustaulu infokäyttöön 

alueen palveluista, yrittäjäyhdistys ilmoittaa asiasta alueen yrittäjille, että tällainen mahdollisuus 

markkinointiin on olemassa. Mika Ikonen tsekkaa ilmoitustaulun kunnon. 

Jäppilä-talon keittiö ja sen tarve, voiko selvittää koulunkeittiön käytön mahdollisuutta? Tarvetta 

paikallisella toimijoilla ja myös 4H:lla. Viedään tekniseen lautakuntaan paikallisten edustajien 

kautta. 

Jäppilä-talon kutojille toivottiin uutta paikkaa. Tilalle olisi tarve muuhun käyttöön ja kangaspuista 

lähtee ääntä, mikä häiritsee tilan samanaikaista käyttöä. Seutuopiston puolesta kangaspuut 

voidaan kasata muuallekin, esteettömään tilaan. Entisellä terveystalolla tilaa. Päivi Majoinen 

selvittää asiaa niin kutojien kuin tilapalveluidenkin kanssa. Asiasta keskustellaan vielä kutojien 

kanssa.  

Jäppilässä on aloittanut viime vuonna matkaparkkitoiminta, se toimii oman sovelluksen kautta. 

Matkaparkkilaisille toivottiin vessatilaa lähempää matkaparkkialuetta. Asiaa selvitellään 

Salovainiolta. 

 

3. Hoitajavastaanotto- kesän aukiolo, jatkuuhan syksyllä 

Perusturvajohtaja Paula Tiihonen (sähköpostiviesti): Jäppilässä hoitajavastaanoton kesätauko alkaa 

tämän viikon jälkeen. Syksyn tilanne riippuu silloisesta hoitajatilanteesta, tavoitteena on pitää 

Jäppilän hoitajavastaanotto auki. Hoitajatilanne on ainakin kesäaikana kriittinen koko perusturvan 

alueella, mm. kiirevastaanoton aukioloaikaa lyhennetään lomakaudeksi yhdellä tunnilla (auki 8-19) 

ja vuodeosaton paikkamäärää lasketaan 7 paikkaan. Joudumme jatkuvasti miettimään, kuinka 



saamme välttämättömän toiminnan pyörimään käytettävissä olevalla hoitajaresurssilla. Olisko 

mahdollista luoda Virtasalmen kanssa vuoroviikoin hoitajavastaanotto? Virtasalmen ja Jäppilän 

kyläyhdistyksen puheenjohtajat tekevät asiasta esityksen Paula Tiihoselle. Miten asiointikyyti on 

käytössä kesällä? Tiedotusta tehostettava asiointikyydistä, miten toimii käytännössä (päivä, maksu, 

tilaus). Kuljetuksen selvittelyä ja kehittämistä toivotaan. Seija selvitti asiointikyydin aikataulun Pasi 

Haveriselta, löytyy netistä osoitteesta: 

https://www.pieksamaki.fi/wp-content/uploads/Asiointireitit.pdf 

4. Reissu Ellu toiminta- onko jatkumassa 

Paula Tiihonen(sähköpostiviesti): Reissu Ellun jatkosta ei ole tietoa, asiaa yritetään hankkeistaa. 

Hyvinvointialueella ei ole tehty ratkaisua toiminnan jatkamisesta. Miten tarve muilla kylillä jatkossa, 

kokonaisuuden mietintä laajemmin Pieksämäen kylien osalta.  

 

Muut asiat: 

Perusopetus, Jukka Keituri: Jäppilän koulussa 63 oppilasta ja varhaiskasvatuksessa lapsia myös 

hyvin. Henkilöstö vakinaista. Ensi vuonna lukumäärä koulussa 64. Lammenkukan päiväkodin johtaja 

ja lastenhoitajan toimet on vakinaistettu. Päiväkodissakin hyvin lapsia. 

Seutuopisto/liikunta/kirjasto, Päivi Majoinen: Seutuopiston kursseilla hyvin väkeä. Liikunnan 

puolella aloittanut liikuntapäällikön sijaisena Jari Honkanen. Hän aloittanut järjestöjen kanssa 

yhteisen suunnittelun. Kirjaston lainausmäärät nousussa. 

Muistiot löytyvät kaupungin netistä https://www.pieksamaki.fi/kumppanuuspoydat/  

 

muistion kirjasi Pia Niilo-Rämä 
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