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Naarajärven kumppanuuspöytä     
 
Aika:  10.6.2019 klo 15 – 16.30 
 
Paikka:  Kanttila, takkahuone 
 
Läsnä: Arto Sepponen (kh pj), Pasi Naumanen (Maaselän koulun rehtori), Mervi Lintunen 
 (kyläasiamies), Merja Norontaus (hyvinvointikoordinaattori, siht.) 
 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Maaselän koulun rehtori Pasi Naumanen oli kertomassa uuden päiväkotikoulun rakentamisesta 
 
Vanhan Maaselän koulun purkutyöt loppusuoralla. Koulu rakentamisen ajan väistötiloissa Kanttilassa ja seurakunnan 
tiloissa. Kuluvan viikon keskiviikkona tehdään urakkasopimus Lehto Groupin kanssa. Sen jälkeen aloituskokous eri 
osapuolien kesken. Rakentaminen alkanee syyskuussa ja valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Kaksikerroksinen, 
betonirunkoinen rakennus tulossa. Kuivakymppi / tervetalo kriteerit käytössä kilpailutuksessa. Kaikki irtaimisto ja 
välineet uusitaan. 
 
Päiväkoti sijaitsee rakennuksen eteläpäässä alakerrassa, toisessa kerroksessa lähinnä luokkatilat. Päiväkodin 
esiopetuksen ja perusopetuksen 1-2 luokkien välillä tiivistä yhteistyötä, tavoitteena vuosiluokkiin sitomaton opetus 
0-2. Päiväkodissa 2 ryhmää ja eskarit, koulu 2 sarjainen. Pienluokkiin keskitetty erityisen tuen oppilaat. Päiväkoti 
hyötyy myös liikuntatiloista suuresti. Ruokailuyhteistyö tiivistyy. Koko rakennus toimii yhtenäisellä kulttuurilla. Yksi 
yhteinen henkilöstötila. Kolme tilaa oppilashuollolle: yksi terveydenhuollolle, kaksi joustavasti muiden oph-väen 
käytössä. Päiväkoti-koululla omat fb-sivut: https://www.facebook.com/maaselanpaivakotikoulu/  , joka pääasiallinen 
tiedotuskanava. 
 
Henkilöstö ollut tiiviisti mukana suunnittelussa, luonut positiivista henkeä henkilöstön keskuudessa. 
Vanhempainyhdistys myös mukana, vanhempainilloissa tiedotetaan rakentamisen etenemisestä.  
Toiminta alkaisi tammikuun alussa 2021. Optio seurakunnan kanssa vielä seuraavalle keväälle. 
 

2. Hallintokunnilta 
 
Perusturva: 
 
Päivystysapunumero on 1. 4 alkaen 116117, johon soitetaan aina ennen päivystykseen tuloa. Hätätilanteessa 112. 
Kiirevastaanotto Pieksämäellä on avoinna joka päivä 8-21.30. Sairaalantie 14.   
 
Kerttulan terveydenhoitajan palvelut: Kerttulan palvelukeskuksessa on kaksi terveydenhoitajaa, joista toinen hoitaa 
lähinnä neuvola-asiakkaita ja akuuttivastaanottoa (ml. hoitajan lääkkeen määräämisoikeus) ja toinen 
pitkäaikaissairaiden hoitoa (mm. diabeetikot). Kerttulassa hoidetaan kaiken ikäisiä asiakkaita. 
 
Tekninen toimi: 
 
Keskuteluissa noussut esiin Kanttilan tulevaisuus. Kanttila on suojeltu kohde, Maaselän koulu toimii siinä vuoden -20 
loppuun. Sen jälkeen kaupungin omia toimintoja mahdollisesti siirretään sinne. 
 
Seunalantien ajonopeudet: Seunalantiellä ajetaan usein ylinopeutta (jopa yli 80 km tunnissa). Poliisi sakottamassa 
ajoittain. Seunalantiellä liikkuu ja sen ylittää paljon lapsia ja vanhuksia ja aiheuttaa heissä pelkoa. Olisiko mahdollista 
miettiä hidasteita? Viedään asia syksyn turvallisuustyöryhmään. 
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Entisen ruusupubin tilanne: Vilhulantien kulmassa keltainen peltimörskä jossa ollut baari ja pankki, monet ovat 
ihmetelleet miksi se on vielä pystyssä. Voisiko kyläyhdistys ottaa Ruusu Pubin tiimoilta yhteyttä rakennusvalvontaan, 
josta alueiden siisteyteen otetaan kantaa. Julkisivujaostolle tiedoksi. 
 
Rantapolun taukopaikan kunnostus ja polku rajakivelle ja opasteen uusinta, nuotiopaikka? 
Ensi syksynä ohjelmassa Naarajärvellä rannan raivaus ja lahopuun poisto. Tällöin rajakiven ympäristön siistiminen 
tulee ajankohtaiseksi, samoin opasteen uusiminen (opasteessa mm. minkä rauhan rajakivi kyseessä). (Kukkais)polku 
rantapolulta rajakivelle? Nuotiopaikkoja ei voi tehdä huollon ja turvallisuuden takia. 
 
ISOT kiitokset rantapolun laittamisesta esteettömäksi ja kuntoon.  Ei tunnu pahalta koiran tassun alla ja nyt joka 
kohdassa pystyy ohittamaan vastaantulijan. Alueella nähty mm liito-orava. 

 
Liikuntatoimi:  
 
Hiihtolatujen hoito jatkossa Naarajärvellä: Runkoreitti on käytössä myös Naarajärvellä, tulevalle talvelle tullaan 
määrittämään prioriteetit koko verkostolle, mm. Naarajärvelle tulee korkean tason reitti, joka hoidetaan ensin. 
Asiasta tiedotetaan ennen hiihtokauden alkua.  
 
Grillikatos lähiliikunta-alueelle? Olisiko mahdollista esim. Leader-rahoituksella? Naarajärven kyläyhdistys vastaisi 
rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta 
 
Uimarannat (Karkkulantien ja Tammistontien kohdalla). Molemmilla uimarannoilla paljon käyttäjiä. Liikuntatoimi 
hoitaa kaupungin uimarantoja, puistohuolto voi osaltaan auttaa, missä esim. suurteholeikkuria tarvitaan. Toiveena 
olisi, että kaupunki ajaisi hieman useammin nurmikentän, jolloin siinä voisi pelata krokettia ym. 
Eu-rannat (Hiekanpää, Tahilampi) hoidetaan päivittäin, muut (tavalliset rannat) 3 kertaa viikossa. 
 
Siilin pururadan ylläpito?   
Siilin pururata jatkaa kunnostettuna ilman siltoja 
 
Naarajärven torialueen ylläpito? (istutukset, penkit) - Naaran torin istutukset: betoniset istutuslaatikot ovat 
enimmäkseen tyhjinä, vain pari puuta kasvaa. Torialueen istutusaltaat kuuluvat kiinteistöille. Kunta voi kustantaa 
kukat, mutta kuka huolehtii kasteluista? Voisiko saada sovittua jonkun yrityksen kanssa? 
Naaran torin penkit: kunta luvannut torille penkkejä 
 
Ja kaikkeen liittyen, miten asukasyhdistys voisi olla avuksi vai voiko? Hyvin vähän tekijöitä, ehkä kaupunki on liian 
lähellä että saataisiin riittävästi me henkeä. 
 
Asukasyhdistyksen tärkein tehtävä on kuunnella yleistä mielipidettä ja pitää ääntä asukkaille tärkeistä asioista. Toki 
erilaiset tempaukset olisivat tärkeitä, kuten roskien keruu, jättibalsamin poisto jne. Ajatus siitä, että jokainen voi 
omalta osaltaan vaikuttaa asuinalueensa viihtyvyyteen ja terveyteen. 
 
 
 

Muistion kirjasi 
Merja Norontaus, hyvinvointikoordinaattori 
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