
Jäppilän kumppanuuspöytä 

ti 18.10.2022 klo 17 -18.30 Jäppilän kylätalolla 

MUISTIO 

 

Virkamiehet ja päättäjät: 

Jari Nykänen, tekninen johtaja 

Seija Laitinen, hyvinvointikoordinaattori 

Päivi Majoinen, kulttuuri- ja vapaa-aika johtaja 

Jukka Keituri, opetusjohtaja 

Pia Niilo-Rämä, nuorisotoimi (osallisuus) 

Maarit Turunen, Jäppilän koulun rehtori 

Pekka Waltari, opetuslautakunta pj ja valtuutettu 

Leena Suhonen, tekninen lautakunta ja valtuutettu 

Matti Kauhanen, valtuutettu 

Soili Moilanen, kaupunginhallituksen pj ja valtuutettu 

Jäppilän asukkaita 11 henkilöä. 

 

1. Osallistuva budjetointi 

Hyvinvointikoordinaattori esittely osallistuvan budjetoinnin määrärahaa ja mallia. 

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä 

mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Osallistuva 

budjetointi on toimintatapa, jossa esimerkiksi asukkaat päättävät tietyn kaupunginvaltuustossa 

määritellyn rahasumman käytöstä. Osallistuva budjetointi perustuu kuntalakiin (kuntalaki 5 luku 

22§) Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis - ja 

osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua. 

Osallistuvan budjetoinnin myötä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden osaamista ja 

asiantuntemusta halutaan täydentää hyödyntämällä asukkaiden oman elämänsä asiantuntijuutta, 

paikallistuntemusta ja halua osallistua. Pieksämäen kaupunki tukisi osallistuvalla budjetoinnilla 

asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista konkreettisesti. 

Toimintatapa Pieksämäellä: 

 varataan vuosittain talousarvioon 20 000 euroa osallistuvan budjetoinnin toteutukseen 

 kerätään kumppanuuspöydistä alkuvuodesta ehdotukset mitä asukkaat haluaisivat kehittää 

Pieksämäellä (nuoriso-ja hyvinvointikoordinaattori) sekä laitetaan kaupungin nettisivuille 

sähköinen lomake jota kautta kuka vaan kuntalainen voi osallistua.  

 kunnan asiantuntijat arvioivat ehdotusten toteutusmahdollisuudet, kustannusarvion ja 

aikataulun 



 järjestetään nettiäänestys kirjatuista esityksistä, toteutetaan eniten ääniä saanut 

esitys/esitykset varatun määrärahan puitteissa. Tämä on osallistuvan budjetoinnin 

ensimmäinen vuosi ja tulevaisuus näyttää miten lähtee toimimaan. 

2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

Tuotiin tiedoksi kumppanuuspöydälle, kommentointi menossa 22.10 asti. 

3. Kiinteistöohjelma 

Teknisentoimen johtaja Jari Nykänen esitteli investointiohjelmaa Jäppilän osalta. Aurausyhtiö 

vaihtuu, Kantojyrsintä Saavalainen hoitaa jatkossa. Jäppilätalo noussut B-luokitukseen. Mika Ikonen 

jatkaa edelleen kiinteistötöissä. 

Jäppiläntalon remontit- onko tulossa? Ulkomaalaus toiveissa, sisätiloissa väliseinien purkua- 

isompia tiloja käyttöön, tilat ahtaita-seiniä kaatamalla avarammat tilat. Määrärahoista ei voi vielä 

sanoa mitään ennen valtuuston päätöksiä. Jäppilätalon käyttöaste noussut, seurakunta käyttää 

kerhoihin ja kyselyä on tullut muistotilaisuuksista. 

Energiakustannukset nousevat noin 8% ensivuonna. Säästöjä voi hakea energiansuhteen lamppujen 

suhteen sekä termostaattia säätämällä pienemmällä.  

4. Kuntalaisten kysymykset:  

Jäppilässä Jäppilä talon parkkialueella on meidän kylällä MATKAPARKKI (4 sähköpaikkaa). 

Ongelmaksi on muodostunut, etteivät matkaparkkiasiakkaat löydä wc:tä, joka ilmoitettu olevan 

palolaitoksen vieressä, mennään mäki alas uimarannalle päin. 

    - ehdotukseni, Jäppilä talon matkaparkkialueen puoleisesta ovesta pääsisi helposti wc:hen. 

 

Ulko-oven pieleen voisi laittaa koodilla aukeavan lukituksen, jonka asiakas saisi maksaessaan 

paikasta, matkaakaan ei kertyisi kuin noin kymmenisen metriä, olisi hyvää palvelua, eikä tarvitsisi 

ylittää yleistä tietä ja mennä etsimään, missä se on, eikä aukiolokaan olisi rajoitettua niin kuin se 

nyt on. Vaihtoehtoisesti esitän, että Terveysaseman wc:tä pääsisi käyttämään samalla systeemillä, 

matka olisi edelleenkin lyhyt. Ehdottomasti tarvittaisiin ilmoitustaulu, esim. Jäppilätalon tai 

roskakatoksen seinämälle, jossa olisi, vaikka pieni kartta Jäppilästä...ja saisivathan paikalliset 

yrittäjätkin mainostaa palveluitaan. Palaan vielä asiaan, josta keskusteltiin edellisessä 

kumppanuuspöydässä, käsittääkseni Salea vastapäätä pilalle menneestä isosta ilmoitustaulusta 

otettiin jopa kuvia kokouksen jälkeen ja luvattiin viedä asian korjaamiseksi viestiä eteenpäin. Onko 

tietoa, koska saamme uuden ilmoitustaulun, nykyinen rumentaa alueen imagoa. 

 Yhteys Mika Ikoseen, keskustelu hänen kanssaan ja Mika sitten vie näitä asioita 

eteenpäin tekniseen toimeen. 

 

Pienen koira-aitauksen/puiston tarve olisi suuri, sijaintia ehdottaisin leikkikentän viereisen 

käyttämättömän nurmikkoalueen ottamista siihen tarkoitukseen. Ei tarvittaisi kuin  

aita+portti ja roskis. Jotkut perheet ottavat nykyään koiransa mukaan vieressä olevaan 

leikkipuistoon, olisi parempi, että perheen lemmikille olisi vieressä oma aitaus. Ja itsekin koiran 

omistajana, olen jutellut muiden paikallisten koiranulkoiluttajien kanssa, että tarvetta olisi saada 

paikka, jossa koirat voisivat vapaasti temmeltää toistensa kanssa, hihnassa rähinätkin varmasti 

vähenisivät, kun saisivat rauhassa tutustua toisiinsa.  Tiedustelen myös, onko Jäppilässä väestön 

suojaa ja jos on, missä?  

 Koirapuiston tiimoilta sähköpostia Jari Nykäselle. Kaupungin puolelta ei ole 

väestönsuojaa Jäppilässä.  

 

Tuleeko Ahven aukiolle vielä jotain muuta, olemme saaneet kaksi keinua, jotka jo olleet paikallisten 

tyytyväisessä käytössä, myös kaksi istuinryhmää on saanut kiitosta, viimeksi Helsingistä vierailevalta 

matkailijalta. Ahven aukiolle olisi tarpeen myös kevytrakenteinen myyntikoju, esim kahviotuotteita 



tapahtumissa myyvien yhdistysten tarpeisiin. Rannan upouusi grilli tarvitsisi suojakseen katoksen, 

ettei olisi niin säitten armoilla. 

 Ahvenaukion remontti vielä kesken, odotellaan ja katsotaan sen jälkeen loput 

tarpeet ja investoinnit 

 

Rinnetie 11 on autiotalo, jonka ulko-ovista on vapaa kulku sisätiloihin, rännit roikkuvat, piha 

siivoton. Onkohan omistajaan saatu yhteyttä, että tulisi katsomaan ja päättämään mitä tekee 

autiotalon ja pihan siivottomuuden suhteen?   

 Yksityisomistuksessa olevien talojen suhteen ei ole kunnalla valtuuksia puuttua, vain 

huomauttaa kunnosta. 

 

Tarvittaisiin liikennemerkki "moottoriajoneuvolla ajo kielletty"  

Rinnetieltä kävelytien pätkän päähän, joka johtaa Jäppilä talon parkkialueelle. Jotkut autoilijat 

käyttävät kävelytietä oikotienä, aiheuttaen vaaratilanteita. 

 Viime kumppanuuspöydässä oli myös puhetta uimarantamme kopin uusimisesta, onko koska 

toteutumassa? 

 Yhteys Pekka Häkkiseen (kaavoituspäällikkö). Hän voi viedä asian tekniseen 

lautakuntaan selvitettäväksi 

 

Onko niin, että Peltokartanon hoitajavastaanotolle pääsee muutkin, kuin pitkäaikaissairaat ja 

seurannassa olevat? Toivottiin myös Jäppilään omaa numeroa, Virtasalmelle on oma numero. 

 Hoitajavastaanotot on tarkoitettu vain pitkäaikaissairaille ja seurannassa oleville. 

Hyvinvointialue aloittaa 2023 niin katsotaan mitä se tuo tullessaan. 

 

Jäppilässä on aloittanut nuokkaritoiminta tauon jälkeen monarin alakerrassa. Tilaa pitäviltä 

ohjaajilta on tullut toive päästä isompaan tilaan.  

 Nuorisotoimen puolella ei ole varattu budjettiin isomman tilan vuokrarahaa ensi 

vuodelle, mutta selvitellään asiaa ja katsotaan pysyvätkö kävijämäärät 

vastaavanlaisina pidemmän aikaa. 

 

Muistion kirjasi Pia Niilo-Rämä 

 

 

 

 


