
MUISTIO 

Kumppanuuspöytä Naarajärvi 

aika:29.9.2021 klo 14.30 -16.00 

Paikka: Kanttila, kokoushuone 3 

Läsnä: 

Päättäjät: Erkki Huupponen, Risto Ockenström, Kaija Viljakainen,  

Virkamiehet: Pekka Häkkinen, Tarja Frilander, Päivi Majoinen, Seija Laitinen (pj) 

Margit Tenosalmi-Rautiainen, Antti Nousiainen, Pasi Naumanen ja Anne Peltola. 

Muut: Pia Niilo-Rämä (sihteeri), Johanna Hänninen (nuoriso), Leila Raatikainen (SRK), Ari 

Lehvonen ja Heimo Kontro. 

 

1. Tilaisuuden avaus 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Erkki Huupponen avasi tilaisuuden toivottaen kaikki 

tervetulleeksi. Pekka Häkkinen toivoi, että kumppanuuspöydistä tiedotetaan laajemmin, 

myös alueen pienemmille kyläyhdistyksille.  

2. Kuntastrategia 

Aleksi Koivisto MdI:ltä esitteli kuntalaiskyselyn tuloksia ja pyysi kommentteja 

Naarajärveläisiltä strategiaan. Strategia esittely muistion liitteenä. 

Seuraavanlaisia ajatuksia tuotiin esille: Naarajarven puistoalueet ja rantareitit huonossa   

kunnossa. Palveluita myös kylille (ReissuEllu), hoitajavastaanotto takaisin Naarajärvelle, 

lastenpäivähoitopaikkoja ei ole riittävästi (kannattaisi selvittää minne voisi lisätä 

päivähoitopaikkoja Naarajärvelle), Pururata hoitamatta (ylläpitoon/hoitamiseen parannusta, 

talvella ladun ylläpito), uimarannat (kaksi kappaletta) pidettäisiin kunnossa- uimakopit 

kuntoon ja ranta siistimmäksi (karkkulantien- ja matintien uimaranta), Kanttilan kiinteistön 

kehittäminen- kokoustiloina, voisiko sinne sijoittaa nuorisotilan ja sivukirjaston. Tienkunto 

sivukylillä (tiestö) ylläpito pidettävä vähintään samalla tasolla kuin nyt (pelastustiet, 

koulukyydit, kotipalvelu- tien oltava kunnossa) Aleksi Koiviston laatima kooste Naarajärven 

toiveista muistion liitteenä. 

3. Liikuntatoimen kävijälaskurit, uimaranta asia, kuntosaliasia 

Karkkulantien uimarannan nurmenleikkuu ollut hoidossa kuntouttavan työtoiminnan kautta, 

viime kesänä ollut henkilövaihtoja ja ei ole toiminut halutun laisesti. Ensi kesänä on 

useampi toimija vastuussa uimarannan hoidosta. 



Pieksämäen liikuntapaikkoihin on sijoitettu erilaisia laskureita, karkkulan uimarannan 

alueelle sijoitettu ei ole toiminut odotetun laisesti. Odotellaan uudenlaisia laskureita, jotka 

toimivat paremmin.  

 

Kuntosali nuorille: Onko mahdollista järjestää nuorille kuntosalitoimintaa Naarajärvellä? 

Yksityisellä henkilöllä on erilaisia kuntosalilaitteita ja mutta ei paikkaa missä toimintaa 

voisi toteuttaa. Kun lattiassa olisi kunnon suojat ja paikalla aikuinen, niin ei välttämättä 

vaikuttaisi tilan rakenteisiin mitenkään rumentavasti.  

Kaupungilla ei ole toimintaan sopivia tiloja Naarajärvellä, ainoastaan toimisto käyttöön 

tarkoitettua tilaa. Naarajärvellä toimii myös yksityinen kuntosaliyrittäjä Monofix ja 

kaupunki ei voi vääristää toimintaa tukemalla yksityisiä tai asukasyhdistystä 

kuntosalitoiminnan osalta. 

 

Maaselän koulun rehtori Pasi toivoi alueelle uutta päivitettyä suunnistuskarttaa, edellinen jo 

noin kolmenkymmenen vuoden takaa. Tämä mahdollinen, on tehty muillekin kouluille. 

Esille nousi myös Maaselän lähiliikuntapaikan päivittäminen lähivuosina, 

ulkokuntoiluvälineet olisi yksi hyvä vaihtoehto. Senioripuistoa tms. vanhan päiväkodin 

alueelle? Hyviä esille nostoja, liikuntapäällikkö Antti kirjasi itselleen ylös. 

Pukeutumiskopit luistinradan viereen, onko tulossa? Liikuntatoimelta on kohta 

vapautumassa yksi koppi tähän tarpeeseen. Saapuu paikalleen syksyllä tai talven alussa. 

Tulevassa investointiohjelmassa on rantapolun valaistuksen uudistamien. 

 

4. Lasten ja nuorten illat koululla/Kanttilassa 

Naarajärven asukasyhdistys: Onko mahdollista koululla järjestää lasten ja nuorten iltoja?  

Pasi Naumanen: Lasten ja nuorten iltatoiminnot koululla ihan mahdollisia, voidaan 

neuvotella tiloista, kun tiedetään mitä sinne halutaan tuoda ja milloin ja mihin aikaan.  

Kaija Viljakainen: Kanttilassa on alakerrassa tiloja mitkä taipuvat ”olohuoneeksi” ja ko. 

käyttöön. Yhteyttä voi ottaa tilapalveluun asian tiimoilta. 

Seija Laitinen: Kun ilmaiset bussikortit tulivat, nuoret eivät enää käyneet nuorisotila 

Wateksilla ja toiminta siellä lakkautettiin. Nuorisotoimi haastanut seurakuntaa mukaan 

lasten ja nuorten toimintaan Naaralla. Leila Raatikainen seurakunnasta kertoi, että 

seurakunnalla ennen koronaa jotakin tarjontaa ollut, mutta vähäiset kävijämäärät. 

Nuorisotoimi myöntää avustusta 4H:lle, joka tekee hyvää työtä niin Naarajärven taajamassa 

kuin kylilläkin. 



Päivi Majoinen: Koululla toimii iltaisin kuvataidekoulu kulttuurin puolelta. 

Margit Tenosalmi-Rautiainen: Kerttulan salitilaa voi hyödyntää iltakäyttöön, tilassa toimii 

4H kerho tällä hetkellä. Avointa päivätoimintaa vanhuksille tulossa Kerttulan asukkaille ja 

alueen vanhuksille 6.10 alkaen joka keskiviikko. Kerttulan palvelukodilla on 5.10 

musiikkitapahtuma vanhusten viikon ohjelmana. 

 

 

5. Kirjastopalvelut Naarajärvellä 

Kirjastopalvelut ovat joka toinen viikko koululla kohdennettuna palveluna. 

Kirjastoautopysäkki Kanttilan vieressä. Kirjastoauton käyttöä selvitelty ja Naarajärvellä on 

viisi vakituista asiakasta kirjastoautossa. Lähiaikoina on lisätty kaksi uutta pysäkkiä 

Naarajärvelle. Keskusteluissa nousi toive omatoimikirjastosta. Kirjaston puolelta on tehty 

tilastointia ja selvinnyt, että usea Naarajärvellä asuva käyttää Poleenin kirjastoa. Jos koululta 

vapautuu tilaa, niin kohdennettua kirjastotoimintaa voidaan lisätä myös muillekin kuin 

koululaisille. Kirjastoautolle tullut uutena toimintana pop up toiminta, yhdistykset tai kuka 

tahansa toimija voi tilata kirjastoauton paikalle. Pop up toiminta tuo kirjastoauton 

varsinaisten kirjastoautopysäkkien ulkopuolelle. Kirjastoauton voi tilata esimerkiksi torille, 

kylille, eri kaupunginosiin tai tapahtumiin. Pop up kirjastoautopisteessä voi lainata, uusia 

lainoja ja saada tietoa kirjaston eri palveluista tai liikkeellä ollaan eri teemojen tiimoilta 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  

Naarajärven leffaillat 

Naarajärven asukasyhdistys on pitänyt koko perheen leffailtoja Kanttilasalissa, jonka PA-

laitteet kaipaavat uudistamista. Nuorisotoimen kanssa ollut kumppanuussopimus ja 

toimintaa on tuettu rahallisesti 500€/kausi. Ensivuoden aikana selvitellään tilahallinnossa, 

onko varaa uusia äänentoistoa Kanttila saliin budjetin rajoissa.  

 

6. Lasten päivähoitopaikat Naarajärvellä 

 

Anne Peltola kerto,i että varhaiskasvatuksella on ainoastaan Nenonpellossa, Virtasalmella ja 

Jäppilässä varhaiskasvatuspaikkoja, muiden syrjäkylien osalta palvelut löytyvät joko 

Naarajärveltä tai kantakaupungista. Kunnallisten paikkojen ollessa täynnä ostamme 

palvelusetelillä varhaiskasvatuspaikkoja yksityisistä päiväkodeista ja perhepäivähoidosta. 



Palveluohjauksessa katsotaan kunkin hetken tilanne, missä on vapaita paikkoja huomioiden 

muut sijoittamiseen vaikuttavat asiat ja päätetään varhaiskasvatuspaikka sen mukaisesti. 

Kenenkään huoltajan ei tarvitse ottaa vastaan yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa, vaan silloin 

järjestetään varhaiskasvatuspaikka kunnallisesta päiväkodista tai perhepäivähoidosta. 

Varhaiskasvatuspaikka voi olla myös kaupungin toisella laidalla, jos vapaita paikkoja ei ole 

lähempänä. Naarajärvellä kuusi perhepäivähoitajaa ja yksi hoitoyksikkö. Henkilökunta voi 

liikkua mutta tilat on mitoitettu tietylle määrälle lapsia. 

Pasi Naumanen toi esille huolensa siitä, että lapsien lukumäärä tippuu Naarajärven alueella 

koko ajan. Kaija ja Risto toivat esille sen, että jos Naarajärvellä on hyvät palvelut niin sinne 

myös muuttaa silloin lapsiperheitä. Palveluja täytyy säilyttää myös Naarajärven taajamassa 

ja jopa vahvistaa niitä. 

 

7. Bänditilat 

Kaupunki on vuokrannut Esedun entisestä tiloista kuusitieltä 14 bändille bänditilan ja 

tasakadun järjestötalolla treenaa 5 bändiä. Kaupungin kokoon nähden tiloja on järjestynyt 

kohtuu hyvin. Bänditiloja kyselevät enemmän noin 40 vuotiaat ikinuoret kuin alle 18 

vuotiaat nuoret. Alle 18 vuotiailla on useasti tietokoneilla erilaisia musanteko ohjelmia ja 

tekevät musiikkia itse ja julkaisevat sitten somessa. Nuoristoimelle eikä elinkeinotoimelle 

ole tullut lähiaikoina kyselyitä vapaista tiloista bändikäyttöön. Kaija Viljakainen toi esille, 

että Kanttilan alakertaa voisi vuokrata bändien treenitilaksi. Seija Laitinen kommentoi, että 

se on haasteellista äänieristyksen ja lähellä olevan asutuksen vuoksi.  

Kiinteistöohjelma valmisteilla. Päätöksiä kiinteistöjen osalta koko kaupungissa tehdään 

vuoden 2022 aikana, vuoden 2023 aikana muutokset käytäntöön. Poliittinen päätöksen teko 

ratkaisee kiinteistöluokitukset yms. eli kaupunginhallitus/valtuustotasolla päätökset.  

 

8. Seuraava kumppanuuspöytä Naarajärvellä 18.1. 2022 Klo 14.30-16 

            muistion kirjasi Seija ja Pia yhteistuumin 


