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1.       Tulevaisuustyö Naarajärvi – miten tehdään? 
Arto Sepponen esitteli Pieksämäen kaupungin strategian. Se on tullut avoimesti kaikkien 
nähtäväksi 16.10. internetiin. Lausunnot strategiaan tulee jättää viimeistään 20.11. mennessä, 
jotta ne ennättävät kaupunginhallituksen listalle - käsittely joulukuun valtuustossa. Strategia 
tulee olemaan elävä. Asukkailta halutaan konkreettisia asioita ja esityksiä toimenpiteistä, jotka 
auttaisivat strategian keskeisten päämäärien saavuttamisessa. 
Mietitään tarvitaanko omaa tilaisuutta – Ari Lehvonen selvittää.  
Veturitorilla yleisötilaisuus 15.11. klo 17.30 

 
2.       Meneillään olevien hankkeiden ja keskeneräisten asioiden tilanne? 

Koulu ja päiväkotiasia ovat strategiassa – hyvä niin, sillä asia on tärkeä asukkaille. 
Mikä on korttelikerhon tilanne Naarajärvellä? Mervi selvittää mikä on tilanne ja tulevaisuuden 
suunnitelmat korttelikerhon osalta. 

 
3.       Yhteistyö kaupungin kanssa 

Kanttilasta säilytystila Naarajärvi-yhdistykselle (elokuva illat) tai avainta, että voi käyttää tilaa. 
Teknisen johtaja aluetta vai tilapalvelut – selvitettävä; Mervi selvittää.  
Rajakivi historiallinen nähtävyys Naarajärvellä – sen ympäristö olisi siistittävä sekä laatta 
uusittava. Mervi selvittää mistä on kyse, missä on? Puisto-osaston vastuulla? Yhdistys voisi olla 
tässä mukana. 
Uimahallilla tupakkapaikan sijainti – onko liian lähellä ovea? 
Kylillä ei tarjota influenssa rokotusta, koska palvelulle ei ollut riittävästi käyttöä ja 
työvoimaresurssit ovat vähäiset. Rokotukset alkavat ensi viikolla – joukkorokotukset 
myöhemmin. Palvelukeskukset Naarajärvellä, Jäppilässä ja Virtasalmella annetavat rokotuksia. 
Voisiko linja-auto kulkea Vehmaskylän kautta pari kertaa viikossa, jotta asiointi kaupungissa 
sekä vierailu tuttavien luona olisi mahdollista?  Koulukyytien hyödyntäminen ikäihmisten 
kuljetuksessa - onko tilaa? 

 
4.       Muut asiat 

- Kaija Heiskasen projektityöntekijä kertoi Ikäliikkuja toiminnasta 5 eri kylällä. Vehmaskylässä, 
Paltasella, Halkokummussa, Haapakoskella ja Peiposjärvellä. Haapakoski päättyy ja tilalle 
mietitään Loukolampi/Montola aluetta. Kunnon ylläpitoa ennaltaehkäisevässä mielessä – 
fysioterapeutti mukana päivän toiminnassa.  
- Toisena asiana Kaija otti esille Ossi-hanke omais- ja perhehoidon kehittäminen. Järjestetään 
perhehoitoa yksityisissä kodeissa asiakkaalle sopivaksi ajaksi muutamasta päivästä viikkoihin. 
Mahdollisuus toimia myös omaishoitajien vapaapäivien tuuraajana omaishoidettavan 



perheeseen. Toimii toimeksiantosopimuskäytännön periaatteella. Toivotaan lisää henkilöitä 
tähän toimintaan – yhdellä  henkilöllä voi olla 4 hoidettavaa. Lisätietoja sekä tietoja 
korvauksista saa Kaijalta puh. 044 588 3806 sekä sähköposti kaija.heiskanen@pieksamaki.fi. 
- Ideoitiin aktivoivaa toimintaa muualla asuville iäkkäille pariskunnille. ”Huru-ukkojen kesäleiri” 
– puoliso leirille, toinen puolisoista saisi vapaata ja lomaa yhteisestä arjesta.  

 
5.       Seuraava kokous 

Seuraava kokous helmikuussa 2018. 
 
 Kokous päättyi klo 10.30. 


