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PÖYTÄKIRJA
1) Pieksämäen kaupungin terveiset – Arto Sepponen
Eri lautakunnan tekevät tällä hetkellä kehitysohjelmia ja nyt on mahdollista vaikuttaa kehittämisohjelmiin.
Suunnitteilla on järjestää kuntalaiskuuleminen kehitysohjelmista, kun niiden valmistelu on siinä vaiheessa,
että ne ovat valmiita kommentoitaviksi. Ajankohta voisi olla esim. marraskuussa ennen kaupunginhallituksen
kokousta. Kehittämisohjelma laaditaan strategiakaudelle eli kymmeneksi vuodeksi.
Merja Norontaus kertoi hyvinvointisuunnitelmatyöstä. Hänen mukaansa tulosyksiköiden kehittämisohjelmien tulisi olla linjassa tämän työn kanssa.
Arto Sepponen kertoo, että kaupungin talousraami alkaa mennä pakkasen puolelle tulevina vuosina. Tämä
vaatii tulevaisuudessa tarkkaa talouden suunnittelua.
2) Meneillä olevien hankkeiden ja keskeneräisten asioiden tilanne
- Asukasyhdistyksen tulevat toimitilat Naarajärvellä – Kanttilassa vai tulevassa koulussa?
Asiasta on keskusteltu teknisen johtajan Mähösen kanssa. Esitys pysyvät tilat Kanttilasta esim. varastotila ja
muuta toimintaa varten koulutila käytettävissä kouluajan ulkopuolella. Risto Ockerström on laatimassa aloitetta siitä, että Naarajärven nuorisotalo (suojeltava kohde) olisi tulevaisuudessa järjestöjen käytössä.
- Grillikatos lähiliikunta-alueelle
Asiasta keskusteltu teknisen toimenjohtajan Mähösen kanssa ja todettu, että keskustellaan asiasta vielä liikuntatoimen kanssa.
- Voisiko linja-auto kulkea Vehmaskylän kautta pari kertaa viikossa, jotta asiointi kaupungissa sekä vierailu
tuttavien luona olisi mahdollista? Koulukyytien hyödyntäminen ikäihmisten kuljetuksessa - onko tilaa?
Haveriselta selvitys asiointikyydeistä pöytäkirjan liitteenä. Tällä hetkellä linja-auto ajaa aamuisin sekä iltaisin
Vehmaskylän kautta. Koulukyydit ovat tällä hetkellä mitoitettu niin, että niissä ei pääosin ole tilaa muille
matkustajille. Kyllä koulukyydeissä saa maksua vastaan kulkea, jos vain tilaa löytyy.
3) Yhteistyö kaupungin kanssa
Kyliltä tulleet
- Miten kaupunki markkinoi vapaana olevia asuntojen vuokrausta esim. Vanajan kylällä olevaa rivitaloa?
Pieksämäen Haka Oy:n kautta tapahtuu kaikki kaupungin vuokra-asuntojen markkinointi.
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- Vangasjärven rannan esteettömän reitin varrelle muutaman nuotiopaikan rakentaminen sekä
varustaminen kunnossa olevilla pöydillä sekä penkeillä (tarkista asia vammaisneuvostolla) onkilaituri???
Keskusteltiin vilkkaasti Vangasjärven rannan reitistä. Tällä hetkellä ei tiedossa kenen vastuulle nämä rakennustyöt tulisivat. Mietittiin myös mahdollisuutta asukasyhdistyksen talkoiden järjestämisestä. Em. tapauksessa kysytään kaupungilta tarvikkeita rakennustöitä varten.
- Kaupungin mainostaulut
Kiitos Pieksämäen kaupungille uusista mainostauluista, joita on sijoitettu kaikkien sisääntuloteiden varteen.
Taulujen väritys, mainostaulussa olevan tekstin vaikea luettavuus ja taulujen sijoittaminen liian lähelle kaupunkiin ohjaavia liittymiä, koettiin huonona puolena. Arto Sepponen kertoi, että mainostaulujen kangas tullaan lähiaikoina vaihtamaan paremmin näkyviin versioihin.
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Pieksämäen kaupungilta tulleet:
Pieksämäen nuorisotoimi:
- Millaista toimintaa kylien nuorille halutaan.
Nuorisovaltuusto Pisto keskustelee asiasta seuraavassa kokouksessaan.
Kaupungille on tulossa liikuntavaunu, jota voi lainata myös kylille.
Pieksämäen elinkeinotoimi:
- Onko tarvetta järjestää kylille yrittäjätapaamisia esim. Naarajärvi ja Halkokumpu?
Syksyn aikana järjestetään tapahtumat. Kartoitetaan missä tilaisuudet tullaan järjestämään – mielenkiintoa
tapaamiselle löytyy. Tapaamista varten kysellään yrittäjiltä teemoja, joita he toivovat illan aikana käsiteltävän.
Pieksämäen liikuntatoimi:
- Lähiliikunta rakentaminen on pääosin valmis pieniä laitehankintoja tehdään vielä
Kuten edellä mainittu grilli-/nuotiopaikka olisi kiva olla lähellä lähiliikuntapaikkaa.
- Lähiliikunta-alueiden käytön aktivointi – mitä asukkaat voi tehdä ja toivovat?
Naarajärven lähiliikunta-alue on hyvin aktiivisessa käytössä koko päivän ajan. Se toimii hyvin eri-ikäisten
asukkaiden liikuntapaikkana. Joku tempaus tai teemapäivä voisi lisätä alueen käyttöä.
- Siilin pururadan sillat ovat huonokuntoiset ja ne on tarkoitus purkaa. Siilin pururata poistetaan käytöstä.
Siilin pururadan poistaminen käytöstä herätti paljon keskustelua. Siltojen purkaminen ei välttämättä estä radan muuta käyttöä. Mietittiin myös mahdollisuutta voisiko asukasyhdistys olla talkoilla mukana kunnostamassa rataa.
- VedenjakajaReitistön osalta seuraavat toimenpiteet on Naarajoen melontareitin rakentaminen.
Naarajoen melontareitin rakentaminen koettiin positiiviseksi toimenpiteeksi.
Pieksämäen tekninen toimi:
- Seunalantien asemakaavaan voi ottaa kantaa vielä tämän viikon ajan
Todettiin asia tiedoksi.
4) Muut asiat
Pyhityn lato, joka on kaatumassa valtatie 23 varrella tulisi purkaa – kenen lato on? Lato on turvallisuusriski,
koska se kaatuu valtatielle 23 päin. Pitäisikö tehdä jotain toimenpiteitä asian suhteen?
Naarajärven Kanttilan edustalla olevat portaat/laatat ovat rikkonaisia. Korjataanko ne?
Kysytään asiaa tekniseltä toimelta.

Laajassa yhteistyössä kaupungin ja eri järjestöjen kanssa ollaan järjestämässä liikuntatapahtumia teemalla
”Yhdessä ulos” 10.9. – 7.10.2018. Päätapahtuma järjestetään Hiekanpäässä tiistaina 11.9. Palveluasumisyksiköistä oppilaat käyvät hakemassa asukkaita ulos. Kerttulan päivätoiminnassa käyvät ottavat osaa Hiekanpään
tapahtumaan. Naarajärvellä on hyvää aikaa järjestää oma tapahtuma jakso aikana yhteistyössä esim. seurakunnan kanssa.
Neuvokkaassa toteutetaan ulkoiluystäväkurssi syksyn aikana.
Hyvinvointikioski on tulossa Veturitorille lähelle Prisman sisäänkäyntiä. Kioski toimii muutamana päivänä viikossa.
Kerttulan terveydenhoitajien palvelusta ei tiedetä eikä siitä ole paljoa tiedotettu. Onko tiedottamiselle tarvetta? Kysytään asiaa Mari Teittiseltä Merja ottaa häneen yhteyttä.
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5) Seuraavan kokouksen ajankohta
Kanttilassa keskiviikko 24.10. klo 17.00
6) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
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puheenjohtaja

Mervi Lintunen
sihteeri

