
Muistio: 

Jäppilän kumppanuuspöytä 7.3.2023 klo 17- 

Läsnä:  

Soili Moilanen (valtuutettu) 
Pekka Häkkinen vs. tekninen johtaja 
Seija Laitinen Nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori 
Päivi Majoinen kulttuuri- ja vapaa-aika johtaja 
Matti Kauhanen (valtuutettu) 
Mervi Lintunen Pieksämäen kylät ry 
Eino Ylönen (varavaltuutettu) 
Pekka Kosonen seurakunta  

9 osallistujaa. 

 

1. Edellisen kokouksen muistio, käytiin lävitse.  

2. Osallistava budjetointi 

Haku auki ke 15.3 klo 15 asti. Tällä hetkellä hakemuksia tullut jo 48 kappaletta. 

3.  Ahvenaukion ja lähiseudun kunnostuksen eteneminen (mm. esteetön pääsy rantalaiturille ja 

grillipaikalle & aukion sähkön saanti esim. torimyyjien tarpeisiin) 

Katos ja sähköistys tulossa. Asukkailta tuli toive, ettei tulisi shakkiruutuja vaan hiekka-aukio. 

4. Jäppilä-talon selvityksen eteneminen. Miten ja milloin selvitys tehdään ja miten talon käyttäjät 

pääsevät siihen mukaan? Millaista vuoropuhelua kaupunki, seurakunta ja yhdistykset käyvät talon 

käytöstä? 

Jokaiseen kylätaloon tulossa kuntotarkistus, syksyyn menevät selvitykset. Kylätaajamien 

asemakaavan päivitykset vieläkin kesken, mahdollisesti tulossa selvittäjän vaihto. Jäppilässä tarve 

isommalle tilalle missä kokoontua ja järjestää muistotilaisuuksia, pieniä tiloja on riittävästi. 

Vaihtoehtona tarjottiin peltokartanoa? Voisiko olla mahdollinen? Vuoropuhelua käydään, kun 

saadaan selvitykset ja kuntokartoitukset tehtyä.  

5. Kaupanmäen palveluinfotaulun? Voisi tsekata, mikä sen tilanne on eli onko sitä mahdollisuutta 

uusia vai poistetaanko se vain käytöstä? 

Elinkeinotoimelle kuuluu taulu ja uuden ilmoitustaulun tekijää etsitään parhaillaan. 

6. MATKAPARKKILAISTEN WC asia, jäänyt kesken, saadaanko terveysasemallemme heille 

mahdollisuuden wc:n käyttöön, ulko-oveen koodillinen sähkölukko Rinnetie ja Jäppilä talon välinen 

kevyen liikenteen väylä, tarvittaisiin turvallisuuden takaamiseksi ajoneuvolla ajo kielletty kyltit 

molempiin päihin, koska saadaan? 

Ennen kumppanuuspöytää tehtiin terveysasemalla katselmusta. Vaihtoehtona voi olla sähkölukko 

mutta kustannukset ovat korkeat, joten käyttöä pitäisi olla enemmän kuin nykyään. Rinnetien 

tilanne vielä auki, selvitellään. Koiraparkki asia mös vielä auki, toinen paikka mietinnässä ja hinta-

arvio. Pekka Häkkinen selvittelee rinnetien autiotalon asiaa. 

7. Kesäteatterin alueen kehittäminen 

Kehittämistukea/hankeavustusta varten Jäppilän kylät ry tarvitsee alueen hallinnan itselleen.  

8. Uimalan laiturien uusinta 

Invenstointiraha on uimapaikkojen kunnostamiseen. Uimakoppi tulossa mutta tarvitaan vielä 

rannan kunnostusta ja vedessä olevat viira pitää poistaa (pullistelee veden alla). 

 

 



Muut asiat: 

Jäppiläläiset ovat luovuttaneet adressin hoitajavastaanotosta hyvinvointialueen kiertueella, joka 

pidettiin Poleenilla 7.3. 

Toivottiin syksylle infotilaisuutta Jäppilätalon kustannuksista ja arvioinneista, vanhan tilan 

kunnostus vai uusi tila? 

 

 

Muistion kirjasi: Pia Niilo-Rämä 


