
Naarajärven kumppanuuspöytä  

aika: 31.5.2022 klo 14.30 -16  

paikka: Kanttila, kokoushuone 3.  

osanottajalista muistion lopussa 

 

Asialista: 

 

1. Kanttilan jatko – mitä ajateltu? 

Kanttila on kaupungissa ainut paikka missä on sota-ajan johtokeskus, väestösuoja täydellä palveluilla ja 

lisäksi Kanttila on suojelukohde. Aiemmat myynnit eivät ole onnistuneet. Tarvetta on saneeraukselle, 

Kanttilan sisäpuoli ei juuri kaipaa remonttia vaan Kanttilan ulkopuoli kaipaa remonttia. Tekeillä olevaan 

kiinteistöohjelmaan tehtävä selkeä pitkän tähtäimen päätös Kanttilan kohtalosta. Tekninen toimi jäämässä 

Kanttilaan ja odottaa kiinteistöohjelman päätöstä. Kanttila myös soveltuu monenlaiseen käyttöön. 

Kanttilaan voidaan sijoittaa, vaikka päiväkotitoimintaa, kirjasto, nuorisotila, toimistotiloja, tilapalvelut jne.  

 

2. Miten Naarajärven taajamaa on ajateltu kehitettävän ja kuinka viihtyvyyttä lisätään? 

Perhepuisto, istutuksia ja rantareitin kunnostus menossa. 

 

3. Onko tietoa noiden rautatieylikäytävien poistamisesta käytöstä? 

Jossain vaiheessa kevättalvsta puhuttu esim. Paltasen ylikäytävän poistamista junaliikenteen 

nopeuttamiseksi. Ei ole tiedossa mitä tulossa. Väyläviraston takana tieto mitä tapahtuu asian suhteen. 

Samanlaisia ylikäytävien poistoja on Etelä-Savon alueella tulossa muuallekin.  

 

4. Valtatie 23 kunnostus Paltasen tiehaarasta kaupunkiin päin. 

Kunnostus tehty Paltaselle saakka Hankasalmelta, mutta Triolle saakka tie tosi urainen ja paikka paikoin 

valtavia heittoja. Milloin osuus Paltasen tienhaarasta kaupunkiin päin korjataan? ELY-keskus hoitaa 

korjausta. Kangasniemen tiellä sama ongelma, osa korjattu ja osa edelleen korjaamatta. 

Kuntalaisilta toive: Vaikka oman tulosalueen kysymyksiä ei olisikaan asialistalle nostettu, niin ylintä johtoa 

voisi tulla oman tulosalueen kuulumisia lyhyesti kertomaan. Mitä Naarajärvellä toivotaan? Voiko 

kumppanuuspöydät olla myöhemmin illalla? Isompi tapahtuma Naarajärvellä kesäaikaan, kesäasukkaat 

mukaan. 

Muita esille tulleita asioita joista keskusteltiin: 

Mitä entisiin kirjastontiloihin on ajateltu? Kirjastontila tai nuortentila Kanttilaan?  

Koulukirjastotoimintaa kehitetään koko ajan. Viimeisimmin kartoitusta (kohdennettua) tehty 

perhepäivähoitajille. Toimintoja mitä on nyt: Pop Up kirjasto, uusia pysäkkejä lisää ja kirjat kotiin palvelua. 

Kirjastoautolla Naarajärvipäivä joka toinen viikko. Aikataulut löytyvät: 

https://kirjasto.pieksamaki.fi/yhteystiedot/kirjastoauto-rietrikki/reittipysakit/ 

https://kirjasto.pieksamaki.fi/yhteystiedot/kirjastoauto-rietrikki/reittipysakit/


 

Oma-aika kirjastoa toivotaan Kanttilaan myöskin. Kaupunkiin keskittämisen sijaan toivotaan palveluiden 

hajauttamista koko kunnan alueelle- kehittäminen tasapuolisemmin ja otetaan huomioon alueen 

erityispiirteet.  

Onko riittävästi päiväkotipaikkoja, tarvetta enemmän kuin paikkoja. Palveluseteli – perhepäivähoitaja. 

Palveluita alueen lapsiperheille, saavutettavia ja joustavia.  

Toive saada naarajärven lähiliikuntapaikalle kiinteät penkit ja pöytä? Liikkuvat liikuntapaikalla koko ajan 

eikä pysy oikeilla paikoilla. 

Onko koulun valvontakamerat oikeilla paikoilla ja kellä oikeudet katsoa niiden kuvia? Ei varmaa tietoa, - 

tietohallinto? 

ReissuEllun kohtalo? Toiveita toiminnan jatkolle on. ReissuEllun toiminta on ollut hanketoimintaa, jonka 

toivotaan jatkuvan. Voi olla niin, että uusi hyvinvointialue hakee hyvinvointialueelle hankerahaa ReissuEllun 

jatkolle. Odotellaan hyvinvointialueen valmistumista. Entä hoitajavastaanotto Naarajärvelle? Tätä 

toivottiin. 

Liikuntapaikan roskien tyhjennykset toivottiin tehtävän useammin. 

Saisiko Porsaskoskelle tukikohdan melojille, laavun jonnekin myllyn taakse? Laavu oli suunniteltu tälle 

vuodelle toteutettavaksi, mutta talousarvio keskusteluissa, putosi investointilistalta pois. Ensi vuonna 

talousarvion laadinnan yhteydessä otetaan uusi yritys asian tiimoilta.  

Uimarantojen kohtalot?Tammiston tien pukukopit huonossa kunnossa. Tulossa kuntoon liikunnan ” mikä 

on tarkoitettu ko. kohteisiin. Hyvä huomioida, että teknisesti uimarannalla ja uimapaikalla ero, huoltamisen 

suhteen. Metosranta on Häkkisen Pekan hoidossa, asukkaat eivät toivo uimarantaa vaan uimapaikkaa. 

Matintien uimaranta? On edelleen käytössä ja hoidetaan. 

Kumppanuuspöydät tulevaisuudessa: 

Syksyn kumppanuuspöydät järjestetään uudella kelloajalla eli klo 17-18.30 

Kumppanuuspöytien muistiot löytyvät kaupungin netistä osoitteesta: 

https://www.pieksamaki.fi/kumppanuuspoydat/  

Ehdotus: Voisiko kumppanuuspöytien muistiot lähettää aina eri kaupungin lautakuntien puheenjohtajille. 

Seija selvittää asiaa. Näin myös kumppanuuspöydissä käydyt asiat menisi lautakuntienkin tietoon ja 

mahdollisesti etenisivät sitä kautta. 

 

Osallistujalista (yht. 17 henkilöä) 

Mika Majamäki, valtuutettu ja kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta 

Margit Tenosalmi-Rouhiainen, Kerttulan palvelukeskus 

Heimo Kontro, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta 

Risto Ockenström, valtuutettu ja tarkastuslautakunta 

Karoliina Tyrväinen 

Lotta Heikkilä 

https://www.pieksamaki.fi/kumppanuuspoydat/


Kaija Viljakainen, valtuutettu 

Päivi Majoinen, kulttuuri- ja vapaa-aika johtaja 

Tarja Frilander, kirjaston informaatikko 

Taina Asikainen 

Reijo Kokko 

Jani Hirvonen, tekninen lautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta ja vammaisneuvosto 

Mervi Lintunen, kyläasiamies 

Kari Nykänen, tekninen johtaja 

Soili Moilanen, valtuutettu ja kaupungin hallituksen pj 

Seija Laitinen, hyvinvointikoordinaattori 

Pia Niilo-Rämä- nuorisotoimi/osallisuus 

 

 

muistion kirjasi Pia Niilo-Rämä ja Seija 

 


