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1. JOHDANTO

1.1. Suunnitelman tarve

Narvassa ei ole ollut kyläsuunnitelmaa. Viime aikoina muun muassa kylän muutto-
voittoisuus ja kunnan kamppailu varojen riittävyyden kanssa ovat luoneet ongelmia,
joiden kanssa kyläläiset joutuvat tekemisiin päivittäin. Jotta kylää voitaisiin lähteä
kehittämään järkevällä tavalla, on tiedettävä mitä kyläläiset asuinalueeltaan toivo-
vat. Kyläsuunnitelma pohjautuu kyläkyselyyn, jolla selvitettiin asukkaiden ajatuksia
ja kylän kehittämistarpeita. Kyläsuunnitelmaprojektin välitön tavoite on ollut tavoit-
taa kyläläiset ja saada selville heidän ajatuksensa. Projektin kehittämistavoitteena
on määritellä selkeät kylän toimintatavoitteet ja suunta, johon Narvaa tulisi kehittää.

Kyläsuunnitelmaa tarvitaan ohjaamaan kylän tulevaa kehittämistä. Kyläsuunnitte-
lutyön aikana kyläläiset ovat kokoontuneet yhdessä pohtimaan kylän asioita. Kylä-
kokouksessa ja suunnittelutilaisuuksissa käydyt keskustelut ja kyläläisiltä kyläky-
selyn avulla saadut tiedot ovat kyläsuunnittelutyön tärkein osa, koska osallistumis-
mahdollisuudet suunnittelun alusta lähtien luovat edellytyksiä kyläläisten sitoutu-
miselle heitä kiinnostavien asioiden toteuttamiseen. Kyläsuunnitelma toimii kyläläis-
ten yhteisenä julkilausumana oman kylän tulevasta kehittämisestä. Kyläsuunnitel-
man avulla kylä voi neuvotella kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
toimenpiteiden toteuttamisesta.

Kylän ulkopuolista rahoitusapua haettaessa kyläsuunnitelma välittää rahoittajille tie-
don kyläläisten yhteisestä tahdosta ja sitoutumisesta kyläsuunnitelman toimenpitei-
den toteuttamiseksi. Monet EU-rahoituskanavat vaativat rahoitushakemuksen liit-
teeksi kyläsuunnitelman, joka on tehty kyläläisten yhteistyönä.

Nyt valmistunut kyläsuunnitelma on suunnittelutyöhön osallistuneiden kyläläisten
yhteinen näkemys kylän kehittämisestä. Tarkoitus on vuosittain seurata ja päivittää
kyläsuunnitelmaa, joten kaikki kyläläiset voivat myös jatkossa olla mukana päivittä-
mässä kyläsuunnitelmaa omilla näkemyksillään ja ideoillaan sekä osallistua toimen-
piteiden toteuttamiseen.

1.2. Suunnitelman laadintavaiheet

Kyläsuunnitelman teko käynnistyi vuoden 2008 lopulla, jolloin kyläyhdistyksen ko-
kouksessa päätettiin aloittaa suunnitelmaprojekti. Kyläkyselylomakkeet jaettiin tam-
mikuun alkupäivinä kylän joka talouteen (1 lomake/talous). Lomakkeita jaettiin 408
kpl ja kyselyyn vastasi 158 taloutta. Kyläkokous, jossa käsiteltiin kyläkyselyn tulok-
sia, pidettiin 5.2. ja kokoukseen osallistui 28 henkilöä. Kyläkyselystä ja kyläkokouk-
sista on tiedotettu lehtiilmoituksin ja lehtijutuin sekä kyläkyselyn saatekirjeellä. Val-
mista kyläsuunnitelmaa jaettiin julkistamistilaisuudessa ja suunnitelman voi tulos-
taa netistä sivulta www.perinne-karhola.fi
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1.3. Tekijät ja yhteystiedot

Kyläsuunnittelutyöstä on vastannut Narvan kyläyhdistyksen kyläsuunnitteluryhmä,
johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Eeva Ylinen (projektinvetäjä), Valto Sorva,
Katariina Keinänen, Yrjöjuhana Heikkilä ja Marja-Liisa Viikari. Kyselylomakkeen suun-
nittelussa olivat mukana lisäksi Jaana Marttila (Kyläyhdistyksen Perinne-Karhola -
jaos), Marjo-Riitta Järvinen (“Tähti” Nuorisoseura) ja Tapani Huttunen (L-VU). Kylä-
suunnitelman kirjoitustyön on hoitanut Eeva, Valto ja Katariina lukuun ottamatta
historiaosuutta, joka on Yrjö Punkarin käsialaa. Kyläsuunnittelutyön asiantuntijana
on toiminut Marja Vehnämaa Pirkan Kylät ry:stä.

Sähköpostia yhdistykselle voi laittaa osoitteeseen narvankylayhdistys@gmail.com.
Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.perinnekarhola.fi.

2. 8000 VUOTTA NARVALAISTA ASUTUSTA

2.1. Esihistoria

Jääkausi päättyi Suomessa n. 10000 vuotta sitten. Runsaan 1000 vuoden kuluttua
siitä Narvan seudulla näkyi vain meren saaria, jotka olivat nykyisten Nikkilänvuoren,
Luukkaalanvuoren, Sammakkolamminkallion ja Lamminpohjanvuoren huippuja.
Tarvittiin vielä 1000 vuotta, että maa oli asumiskelpoista. Sen jälkeen alkoi pitkä
esihistorian kausi. 5000 vuotta jatkuneen kivikauden aikana metsästelevä ja kalas-
televa väestö etsiytyi kalarikkaiden vesien ja rehevien metsämaiden tuntumiin. Pyhä-
järven Alhonselkä, Alhonlahti, kymmenet pikkujärvet sekä jokiseudut ovat tarjon-
neet kalaisan perusravinnon vielä uudellakin ajalla. Kivikaudella asuinpaikat eivät
olleet vielä pysyviä, vaan niitä vaihdettiin vuodenajasta riippuen.

Pronssikaudelle asti Suomen ilmasto oli useita asteita nykyistä lämpimämpää, min-
kä vuoksi puusto koostui jaloista lehtipuista ja männyistä. Sekä pien- että suurriis-
taa oli runsaasti. Narvan alueelta löydetyt kivitaltat viittaavat juuri nahkojen käsitte-
lyyn. Narvan nimenkin on arveltu tulevan ’narva’ -sanasta, joka tarkoittaa nahan
karvapuolta. Kiertelevät kalastajat ja metsästäjät olivat kantasuomalaisia, joita myö-
hempi väestö kutsui lappalaisiksi. Uudelle ajalle tultaessa lappalaisväestö oli joko
sulautunut uudisasukkaisiin tai siirtynyt loitommalle.

Nykyisen väestöpohjansa Narvan seutu sai vasta 300-luvulta alkaen Kokemäenjoen
alajuoksun pronssikautisista keskuksista. Tässä väestössä lienee ollut myös tulok-
kaita Keski-Euroopasta. Rannikon elinolosuhteet olivat ilmaston viilenemisen myötä
heikentyneet, ja toisaalta sisämaan turkismetsästyksestä tuli kansainvälisen kau-
pan perusta. Asutuksen painopiste siirtyi kohti sisämaata, jonka rikkaimpaan osaan
Narva alun alkaen kuului. Kaski- ja peltoviljelys yleistyivät, mitä osoittaa mm. Karho-
lannokan rautakautinen sirppi 600-luvulta. Uutta väestöä tuli muualta Euroopasta.

Roomassa, Bysantissa ja Bagdadissa pohjoisen turkikset olivat erittäin kysyttyä ar-
votavaraa. Kansainvälisissä kauppaketjuissa etelämpänä nämä vaihdettiin jo kulta-
ja hopearahoihin, mutta Suomessa kauppiaat maksoivat turkikset pääasiassa keski-
eurooppalaisilla aseilla ja koruilla. Karholannokan, Hiidennokan ja Narvan koulun
mäen kalmistoista löytyneet esineet kuuluvat koko Suomenkin mittapuun mukaan
arvokkaimpiin.
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Taidokkaimpiin koruihin kuuluu Karholan-
nokan emalikoristeinen hevosenkenkäsol-
ki 400-luvulta; tämän perusteella on val-
mistettu nykyinen Karhottaren koru. Ka-
levala-koru taas on ottanut mallikseen
Karholannokan käärmesormuksen. 600–
1000-lukujen runsaat aseet ovat peräisin
Reininlaaksosta ja Frankkivaltakunnasta.

Rautakauden yhteiskunta koostui pienehköistä ryhmistä, joista pysyvin on ollut ka-
lastukseen ja maanviljelyyn liittyvä jakokunta, jota johti päällikkö, ehkä nuottaku-
ningas. Myös verotuksen kehittyminen synnytti pieniä valtaryhmiä. On mahdollista,
että osa rautakautisista päälliköistä on ikuistunut muinaisrunojen sankarikuviin.
Yhteistoimintaa edellyttävät elinkeinot ja lisääntynyt kaupankäynti pakottivat rauta-
kauden lopulla yhä säädellympiin tapoihin keskinäisessä kanssakäynnissä; mikä
tahansa käytös ei enää ollut sallittua. Uudet toimintatavat levittäytyivät jo rautakau-
della idän ja etelän suurista kulttuurikeskuksista.

2.2. Elämää suurvaltojen ja maailmankirkkojen jäsenenä

Uusia ajatuksia ja toimintatapoja toivat Venäjän suurten jokien kauppiaat ja munkit
Mustanmeren ympäristöstä. Vahvimman jalansijan pohjoisessa sai bysanttilais-or-
todoksinen kristinusko, mikä näkyy yhä mm. kirkkoslaavista saatuina lainasanoina
(mm. diakoni, karitsa, kummi, pappi, piru, vapaa, tavara, määrä ja rosvo). Nämä ovat
tulleet ennen vuotta 1100, koska sen jälkeen yhteydet Venäjän suuntaan katkesivat
pitkiksi ajoiksi.

Bysanttilainen ideologia oli käytännönläheistä, ihmiskeskeistä ja edellytti vain pieniä
ja vapaasti rönsyileviä ryhmiä. Kirjallinen kulttuuri oli vähäistä. Tällainen kristinus-
ko tunnettiin Narvan alueella viimeistään 1000-luvulla, koska ilmeisesti pian sen
jälkeen nykyisen kyläkirkon mäelle syntyi suurehko kristillinen hautausmaa ja to-
dennäköisesti myös pieni kirkko, jollaisia kauppiaat ja munkit perustivat toimintan-
sa tukikohdiksi myös muualla Pohjoismaissa. Narvan kyläkirkon mäen hautausmaalta
Helmer Salmo kaivoi vuonna 1956 itäiseen kulttuuriin viittaavaa esineistöä. Kylän
keskustan nimi ’Ristiveräjä’ on tulkittu risteyksessä olleiksi veräjiksi. Vaikka mui-
noin kaikkien teiden risteyksissä oli veräjiä, nimi on silti harvinainen. Se voikin olla
perua ajalta, jolloin Ristiveräjiltä mentiin ristin luo, kirkkoon. Risti-alkuisia nimiä on
useimmiten muinaiskirkkojen lähistöllä.

Kristilliseen hautauskäytäntöön siirtyminen 1000-luvulta alkaen kadotti tavallisen
kansan sadoiksi vuosiksi näköpiiristä. Vanhempi pienryhmiin perustuva yhteiskun-
ta peittyi lopulta 1250-luvulla roomalaiskatolisen kirkon ja Ruotsin vallan alle. Uutta
yhteiskuntaa ohjattiin kirjallisin ohjein keskushallinnosta. Talonpoika ilmaantuu
asiakirjoihin ensin käräjätuomioissa ja selkeämmin vasta 1540-luvulla verotuksen
perustaksi luodussa maakirjassa. Tässä vaiheessa Narva oli 14-16 maatilansa ansi-
osta Vesilahden suurin kylä. Kun vielä välittömässä läheisyydessä oli useita hieman

Karhottaren koru
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pienempiä kyliä, voidaan puhua aikaansa nähden väkirikkaasta asutuskeskuksesta.
Suuri osa 1500-luvun maatiloista on edelleen olemassa. Koska näin kiinteä asutus
tuskin syntyi yhtäkkiä, on ilmeistä, että mm. turkiskaupalla rikastuneet kylät ovat
olleet merkittäviä paikkoja jo satoja vuosia aiemmin.

Narvan ja Kuralan seudun maaomaisuutta ei siirtynyt rälssimaiksi, vaikka joitakin
tiloja oli aika ajoin läänitettyinä aatelisille. Edes voimakkaan Laukon pysyvät omis-
tukset eivät levittäytyneet naapurina olevan Kuralan alueelle. Muualla Vesilahdessa
syntyi pieniä säätyläistiloja. Vesilahden keskeisten alueiden isäntien laaja osallistu-
minen talonpoikaiskuningas Davidin johtamaan kapinaan vuonna 1438 osoittaa isän-
tien halua jo silloin puolustaa itsenäisyyttään ja elinkeinojaan rälssimiehiä vastaan.
Myöhemmin etenkin Kuralan isännät riitelivät Laukon omistajien kanssa kalavesien
rajoista ja Lanajoessa sijainneiden vesimyllyjen paikoista. Eräalueensa Näsijärven
pohjoispuolelta kaikki vesilahtelaiset menettivät Kustaa Vaasan määräämään uudis-
asutukseen 1500-luvun loppupuolella.

Kruunun ja kirkon tiukentuva verotus pakotti talonpojat hallinto-organisaatioiden
ylläpitoon. Myös virkamiesten ja instituutioiden määrä kasvoi. 1600-luvulla ainakin
Kostialan Kipparin isäntä Yrjö Jaakonpoika toimi siltavoutina ja Niemenkylän Söy-
ringin isäntä jahtivoutina. Matti Pietarinpoika Takku toimi postitalonpoikana. Pöy-
hölän Arvelan Arvi Erkinpoika oli säätynsä edustajana kihlakunnan valtiopäivämie-
henä Ruotsissa vuonna 1644.

2.3. Sotilaita kylän raitilla

Ruotsi tunnetaan uuden ajan alun suurvaltana, joka kävi jatkuvia sotia. Kruunu
tarvitsi alati kasvavien verotulojen lisäksi suuren määrän sotilaita, ja näitä saatiin
väenotoilla. Parhaiten tunnetaan 1694 perustettu ruotujakolaitos, jossa sotilasta yl-
läpiti 3-4 maatalon ruotu. Vesilahtelaiset kuuluivat Porin jalkaväkirykmentin Vesi-
lahden komppaniaan, jolla oli Vesilahdessa n. 60 sotilasruotua sekä viisi sotilasvir-
kataloa; Narvan Karholan Kersantin puustelli, Narvan Pietilän katselmuskirjurin vir-
kapuustelli, Korpiniemen Ilosten korpraalin puustelli, Anian Uotilan kapteenin puus-
telli ja kuuluisin kaikista Vakkalan Kouvon everstiluutnantin virkatalo. Sotien välillä
komppania piti harjoituksia Messukylässä. Karholan puustellia vuosina 1718-1810
pitäneistä upseereista kuuluisimpia olivat von Pfaler, Granfelt, Becker, Svinhufvud,
Gripenberg, von Schantz ja Carpelan. Pietilässä kirjureina olivat mm. Svahn, Weck-
man, Callia, Roseling, Levon, Allén ja Rikström.

Maailmaa nähneet ja uusia oppeja saaneet sotilaat olivat kotikylissään hyvin merkit-
täviä henkilöitä. Sotilaat asuivat perheineen pienissä torpissa, joiden paikkoja tun-
netaan yhä. Lähes kaikkien sukujen kantavanhempiin kuuluu ruotusotilaita. Vuon-
na 1728 Narvan seudun sotilaita olivat Mårten Hinderichson, Simon Simonsson Ring-
stjerna, Matts Andersson Frisk, Matts Andersson Ström, Jacob Sigfredson Giöök,
Henrich Carlsson Stierna, Johan Israelsson Bahm, Staffan Elieson Badroth, Jöran
Jöransson Lustig, Johan Jöranson Blom ja Lars Carlsson Fagerström. Sotilaiksi ryh-
dyttyään tavalliset vesilahtelaispojat saivat aina ruotsinkielisen nimen. Jalkaväki-
miesten lisäksi sotiin lähti ratsukoita ratsastaloista ja rustholleista, jollaisia olivat
ainakin joitakin aikoja Kesti, Karhola, Takku, Pouru, Leiponen, Pasti, Vesto, Poukka,
Arvela, Luukkaala, Pöysäri, Uotila, Nurkki sekä Kostialan Mäkelä.
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Ikivanhat ratsupolut ja talvitiet, joita kulki mm. Lemmetynkankaita pitkin Turun ja
Rautaniemen suuntaan, eivät riittäneet kruunun virka- ja sotilasorganisaatioiden
kasvaviin tarpeisiin. Jo vuonna 1628 talonpojat määrättiin raivaamaan Sastamalan
ja Akaan välinen ja ilmeisesti jo silloin ikivanha ura maantieksi, jota voi kulkea ym-
päri vuoden kärryillä. Tietä kansa kutsui Tyrvään seudulla Narvantieksi tai Narvan-
matkantieksi. Mutkainen tie jäi kunnostuksista huolimatta vuosisadoiksi lähes al-
kuperäiseen kuosiinsa. Vasta 2006 Narvan ja Sastamalan väli saatiin kokonaan oiot-
tua ja päällystettyä. Tie Nokialle uudistui jo 1989, mutta tietä Lempäälän suuntaan
on parannettu vain vaiheittain. Karttojen mukaan pieniä teitä risteili keskuskylästä
moneen suuntaan, koska ennen isojakoa sarkajakoiset pellot olivat pieninä pirstalei-
na siellä täällä. Nykyisen kivisillan paikalla oli jo 1700-luvulla kunnon puusilta, mutta
raittikylään päästiin etelän suunnalta suoraan Poukan Koukelon ja pukkisillan kautta.

Teiden varsille kruunu määräsi virkamiesten ja sotilaiden käyttöön myös kestikieva-
reita. Sellaisia oli 1600-luvulla ainakin Narvan Pourulla ja Pöyhölän Yli-Arvelassa.
Myöhemmin etenkin Kurala ja Salospohja tulivat tunnetuiksi kievareistaan. Narvan
alueen viimeisin kievari oli Leiponen, jonka kievarirakennus purettiin vasta 1950-
luvulla. Kostialan Kippari on nimensä perusteella saattanut olla vesi- ja talviteitä
palvellut majatalo, skippari.

Narvan, Pöyhölän ja Kuralan kylät muodostuivat oletettavasti jo keskiajalla tiiviiksi
raittikyliksi, mikä ilmenee mm. 1600-1700-luvun kartoista. Pääosa Narvan maata-
loista sijaitsi Narvajoen rantamilla nykyisen Parkkarin ympärillä, Pöyhölän talot oli-
vat Narvajoen rannalla sahan yläpuolella ja Kuralan talot nykyisen kylän ympärillä.
Kostiala sijaitsi laivalaiturin eteläpuolella ja Toivola Ärölän kaakkoispuolella. Vasta
isojako ja uusjako alkoivat hajottaa kyläkuvia. Narvan Pasti siirtyi nykyisen koulun
alueelle 1695 ja Taura Narvan sahan eteläpuolelle 1786. Kesti, joka nimensä perus-
teella lienee ollut joskus majatalo, on myös muuttanut jo varhain Karholanvuoren
rinteelle. Itse Karholan talo tuli Narvaan vasta 1500-luvulla Jokioisten kylästä, ja
uusjaossa talo siirtyi Kivilahteen. Pietilä muutti joskus 1700-luvulla. Leiponen oli
yksinäiskylä Salospohjan lähellä jo 1749. Pöyhölän Penttilä muutti nykyiselle paikal-
leen viimeistään 1780-luvulla. Torppia ja mäkitupia ilmestyi ryhmäkylien reunamille
1800-luvun alusta lähtien ja eniten vuosisadan lopulla.

2.4. Maatiloja, kauppiaita ja torppareita

Verottajat alkoivat edellyttää yhä enemmän rahaveroja luontaistuotteiden sijasta. Sen
vuoksi maatilojen oli ryhdyttävä myymään tuotteitansa. Jo keskiaikaisten ruotsa-
laisten maanlakien mukaan maakauppa eli kaupankäynti maaseudulla oli kuitenkin
kiellettyä. Poikkeuksia myönnettiin ainoastaan markkinoille. Narvan markkinat tun-
netaan asiakirjoissa isonvihan jälkeen. Virallinen markkinapäivä oli Antinpäivä, joka
oli juliaanisen kalenterin mukaan 30.11 ja vuodesta 1754 lähtien gregoriaanisen ka-
lenterin mukaan 13.12. Koska kalastajien suojeluspyhimys Pyhä Antti oli Vesilah-
dessa tärkeä pyhimys katolisella ajalla, Antinmessun markkinoiden arvellaan periy-
tyvän jo katoliselta keskiajalta.

Narvan markkinat palvelivat laajaa aluetta, koska sen paremmin Tyrvää kuin Lem-
pääläkään eivät anomuksistaan huolimatta saaneet markkinaoikeuksia. Ostajia tuli
Pohjanmaalta saakka. Kauppiaita Narvaan sai kuitenkin tulla vain Turusta, Naanta-
lista, Raumalta, Porista ja Uudestakaupungista, ts. kaikista tärkeimmistä tuon ajan
kaupungeista. Ulkomaisten tuotteiden ohella myös karjakauppa kohosi merkittäväk-
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si. Markkinat venyivät usein viikonkin mittaiseksi tapahtumaksi, joka toisaalta tuotti
kyläläisille monenlaisia tuloja mutta toisaalta aiheutti runsaasti järjestyshäiriöitä.
Lempäälän kirkkoherra Edner valitti tuomiokapitulille 1753, että talonpoikaisväestö
koreilee tuhlailevasti vaatteillaan. Poukan Kaisalla oli 9 hametta ja brokadimyssyjä,
Penttilän emännän pitovaatevarastoon kuului yli 70 vaatekappaletta ja Alisen Salos-
pohjan isännälläkin viitisenkymmentä vaatekappaletta. Lopulta kyläläiset anoivat
markkinoiden siirtoa Tammerkoskelle, mikä tapahtuikin vuonna 1788. Sen jälkeen
kylässä pidettiin kuuluisaa toria 1900-luvun alulle asti.

Markkinoiden merkitys vähentyi nopeasti 1800-luvulla, kun lupia maakauppaan ja
käsityöläisammatteihin alettiin myöntää helpommin. Kauppaliikkeitä tuli kirkonky-
lään jo 1860-luvulla, ja 1876 seppä Kalle Taavetinpoika Rautell sai luvan kaupanpi-
toon Narvan Jaakkolan maalla, aluksi joen rannassa ja sitten Ristiveräjillä. 1880-
luvulla kauppiaaksi ryhtyi nykyisen Parkkarin alueella Kustaa Annala, joka perusti
joen rantaan lisäksi nahkurinverstaan ja oman meijerin vuonna 1889. 1900-luvun
alulle tultaessa kauppiaita, leipomoita ja erilaisia käsityöläisiä oli Narvankin alueella
jo kymmeniä.

1800-luvun alusta lähtien voimakkaana jatkunut väestön kasvu tuotti yhä suurem-
pia paineita taloudelliselle toiminnalle. Maatilat eivät enää kyenneet takaamaan toi-
meentuloa kaikille lapsilleen, minkä vuoksi alkoi ennen näkemätön uudisraivaus-
kausi. Vain yksi pojista jäi taloon isännäksi ja muut saivat torpan paikan kauempaa.
Narvan ja Pöyhölän kylien tilat olivat saaneet jakotoimituksissa takamaita Latomaan,
Linnamaan, Kivilahden, Krääkkiön, Halkivahan ja Saaston seuduilta. Kuralan seu-
dun talojen torppien paikat löytyivät Suonolan ja Rämsöön suunnilta. Kostialan ja
Toivolan talot perustivat torppiaan mm. Koivistalhoon, jonne syntyi myös Rautialan,
Korpiniemen, Sakoisten ja Suomelan torppia. Kaikki pelloiksi raivauskelpoiset suot
ja korvet otettiin käyttöön. Pienten torppien perheet olivat suuria, ja lapset useimmi-
ten siirtyivät jo kaupunkien tehtaisiin ja palveluammatteihin.

Kaupankäyntiin tarjoutui uusia mahdollisuuksia, kun Adolf Törngrenin Laukko-sii-
pirataslaiva alkoi liikennöidä Tampereelle vuonna 1859. Kuuluisin laivoista oli kui-
tenkin vesilahtelaisten oma laiva Alho, joka monta kertaa uudistettuna liikennöi Kos-
tialanrannasta Laukontorille 1940-luvun lopulle asti. Laivamatkat muodostuivat tär-
keiksi sosiaalisiksi tapahtumiksi. Näppilän sillan rakentaminen 1905 avasi nopeam-
mat maantieyhteydet mm. rautatieasemalle Lempäälään ja Tampereelle.

1800-luvun lopun taloudellinen aktiviteetti teki myös uudenlaiset liikelaitokset vält-
tämättömiksi. Vesilahden Osuusmeijerin lisäksi Narvan seudulle syntyivät Keski-
Vesilahden osuuskassa, Pöyhölän mylly ja saha, Narvan mylly ja saha, Naarvan Osuus-
kauppa, kangaskauppa, palovakuutusyhtiö, metsänhoitoyhdistys ja puhelinyhtiö.
Kylässä oli myös posti- ja verotoimistot. Maa- ja karjatalouden tueksi syntyi ammatil-
lisia järjestöjä. Liikelaitosten ensimmäinen vaihe peittyi kuitenkin 1900-luvun lopul-
la maan laajuisen yritystoiminnan alle.

2.5. Perustanlasku nykyajalle

Narvan vuonna 1888 perustettu kansakoulu, joka nykyään toimii suurehkona ala-
asteena, sai toimitilansa Yli-Pastilta ostetulle maalle vuonna 1891. Muutamat 1900-
luvun alussa perustetut yhdistykset ovat toimineet keskeytyksettä näihin päiviin asti.
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Tunnetuin yhdistyksistä on vuonna 1905
perustettu “Tähti” Nuorisoseura. Narvan
soittokunta perustettiin 1904. Seuratalon
nuorisoseura rakensi Tähtelään 1908,
mutta se paloi laululavoineen keväällä
1918. Nykyinen suuri ja ajanmukainen
seurojentalo on vuodelta 1935.

Länsi-Vesilahden urheilijat perustettiin 1932. Urheilukenttää nuorisoseura oli jo
kunnostanut aiemmin, mutta L-VU peruskorjasi sen 1947 ja useasti sen jälkeen.
Vuonna 1939 kylä sai metsästysseuran, joka on kasvanut laajojen metsäalueiden
ansiosta varsin suureksi.

Narvan Työväenyhdistys perustettiin suurlakon jälkeen vuonna 1906. Seuratalok-
seen se siirsi Sarkolasta erään asuinrakennuksen Pöyhölän Helkamäelle 1909. Sa-
moihin aikoihin perustettiin sosialistisen suunnan vastapainoksi Kristillinen Työvä-
enyhdistys, joka piti päivittäisiä hartaustilaisuuksiaan Narvan Poukan vanhassa pää-
rakennuksessa ja vuoden 1918 jälkeen Varvarin Jannen puutyöverstaassa (myöhem-
min koulun Veistola). Puhujina olivat Viljaranta ja Arvo Riihioja. Työväestön siirtymi-
nen 1950-luvulta alkaen liikekeskuksiin on hiljentänyt työväenyhdistyksiä.

Kyläyhteisöjen nopeat rakenteelliset muutokset synnyttivät myös voimakasta kiin-
nostusta hengelliseen toimintaan. Jo 1700-luvulla Narvassa oli muista kylistä poike-
ten vietetty yhteisiä rukoushetkiä, joihin väki oli kutsuttu koolle rukoussarven soitol-
la. Vuonna 1885 kylään syntyi nakkilalaisten Hannulan veljesten toimesta evankeli-
nen herätysliike, joka on vaikuttanut lähes nykyaikaan asti. Vesilahden kirkko kävi
1900-luvun alussa ahtaaksi ja hengelliset tilaisuudet olivat varsin yleisiä. 1930-lu-
vulla suunniteltiin jopa kivikirkkoa Hurskasvuoren eteläpuolelle. Vuonna 1960 val-
mistui evankelisen nuorisoliiton rukoushuone eli seurakunnan nykyisin omistama
kyläkirkko. Kesällä kirkkomatkat tehtiin kirkkoveneillä, joiden rakentajista tunne-
tuin oli seppä Karl Lind Salospohjasta. Hänen tekemiään suuria veneitä olivat Tau-
ran Pinta ja Karjaisen 13-hankaparinen Kähmijä. Narvan viimeisimmän kirkkove-
neen rakensi Oskari Iilonen nuorisoseuralle 1976. Vene on nyt museolla.

Saksalaisten hyökkäysten varalta Venäjä linnoitti vuoden 1915 paikkeilla suuren
osan Suomea. Narvassa linnoitteita rakennettiin Perämäkeen, Hurskasvuoreen, Ha-
vulinnan mäelle, Ärölän vuoreen sekä pelloille näiden välille. Juoksuhautoja, kor-
sunpohjia ja kuularuiskupesäkkeitä on edelleen nähtävissä vuorialueilla. Pelloilta
juoksuhaudat täytettiin heti 1920-luvulla. Hurskasvuoressa osa linnoitteista entis-
tettiin matkailukohteiksi vuonna 1985.

Taloudellista nousua jatkui vuo-
teen 1918 asti, jolloin kansalais-
sodan taisteluissa Narvan lähi-
alueiden kaikki maatilat poltet-
tiin muutamia harvoja lukuun
ottamatta. Suojeluskuntien toi-
minta oli vilkasta, mutta II maa-
ilman sodan jälkeen nämä jär-
jestöt lakkautettiin. Poltetut

Narvan nykyinen seurojentalo

Kylänraitti 1930–luvulla oli köyhempi kuin ennen vuotta 1918.
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maatilat rakennettiin uusjaon hengessä kauemmaksi ryhmäkylistä, joten vanhat tii-
viit kyläyhteisöt alkoivat kadota. Vaikka välimatkat pidentyivät, maailmansotien vä-
linen kausi oli monella tavalla merkittävää nousukautta niin elinkeinojen kuin kult-
tuuriharrastustenkin suhteen. Vasta II maailmansodan jälkeen maatyö väheni no-
peasti, minkä johdosta väestöä siirtyi runsaasti töihin liikekeskuksiin. Maatiloja ko-
neistettiin ripeästi. 1980-luvulle tultaessa väestön määrä oli puolittunut 1950-luvun
alkuun nähden. Tämäkään ei ollut kylälle kohtalokasta, sillä monipuolisen kulttuu-
rityön tuloksena usko kylän elinkelpoisuuteen säilyi.

Eila Jakovuoren aloitteesta Narvan markki-
nat elvytettiin joka viides vuosi tapahtuvaksi
kotiseutujuhlaksi vuodesta 1965 lähtien.
Päätavoitteena oli saada kotiseutumuseo hil-
jenevään pitäjään. Tapahtumaan asetetut
toiveet kuitenkin ylittyivät. Markkinoiden jär-
jestäjä “Tähti” Nuorisoseura rakennutti koti-
seutumuseon 1969–1970. Myöhemmin mu-
seon ylläpito siirtyi Vesilahden Museoyhdis-
tykselle. Markkinamyynnin lisäksi monipäi-
väisessä juhlassa on ollut monenlaista kult-
tuuri- ja viihdeohjemaa sekä erikoisuutena
tervahauta. Vuoden 1975 Narvan Markkinoil-
le perustettiin myös Narva Big Band, jonka
jäsenistä varsin moni jäi kotikyläänsä. Suo-
sittua Narvan toria on pidetty kesälauantai-
sin vuodesta 1986 alkaen.

Väestön uusi kasvu alkoi 1980-luvulla ja kiihtyi seuraavilla vuosikymmenillä, mistä
seurasi uusien kunnallisten palvelujen tarve. Uuden väestön työpaikat olivat useim-
miten kunnan ulkopuolella, mihin parantuneet tieyhteydet antoivat hyvät mahdolli-
suudet. Terveysasema saatiin 1983, mutta museo oli siirrettävä ensin sen tieltä Vil-
kiarolle. Päiväkoti perustettiin 1990-luvun alussa entisiin hammaslääkärin ja terve-
ystalon rakennuksiin. Narvan koulu sai uuden monitoimitilan vuonna 1998. (Lisätie-
toja ja lähteitä: www.narva.sci.fi/historia/vesilahti)

3. NARVAN KYLÄN NYKYTILA

Vesilahdessa toimii kahdeksan aktiivista kylää, joista Narva on pintaalaltaan selvästi
suurin. Yksittäisiä kotitalouksia Narvassa on n. 400 ja niiden yhteenlaskettu asu-
kasmäärä on n. 900, joka on noin neljäsosa kunnan väkiluvusta. Kesä-aikana Nar-
vassa asuvien määrä arviolta kaksinkertaistuu, kun lukuisat kesäasukkaat viettävät
lomaansa kesämökeillään.

Perinteisesti kylärajat noudattavat entisiä koulupiirirajoja. Viime vuosikymmenien
aikana kyläkouluja on lakkautettu, jolloin rajojen arviointia on jouduttu tekemään
uudelleen. Niinpä nykyisen käytännön mukaan Narvan postinumeroalueella asuvat
katsotaan kuuluvan narvalaisiksi.
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Vesilahden kyläjako

3.1. Kasvavan kylän haasteet

Narva, kuten koko Vesilahti, on ollut viime vuosien aikana reilusti muuttovoittoinen.
Kun lisäksi Krääkkiön ja Rämsöön oppilaat koulujen lakkauttamisten jälkeen on siir-
retty Narvan kouluun, on se omalta osaltaan lisännyt tarvetta Narvan koulun laajen-
tamiselle. Syksyllä 2009 joudutaan koulua laajentamaan vuokrattavilla parakeilla.
Narvan keskustan tuntumasta on kunta viime vuosina kaavoittanut omakoti- ja rivi-
talotontteja. Niiden kysyntä on ollutkin vilkasta ja keskustan asuntoalue on täytty-
nyt pääasiassa lapsiperheiden rakentamista omakotitaloista. Uudet Narvaan muut-
taneet asukkaat käyvät töissä pääosin Tampereella ja ympäristökunnissa, koska Ve-
silahdessa ei ole juuri työpaikkoja tarjolla.

Välttämättömiä palveluja pidetään ajan tasalla. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuoden
2009 alussa avattu Narvan toinen päiväkoti. Liikenteen lisääntyessä teiden paranta-
misesta ja mm. kevyenliikenteen väylien rakentamisesta pitäisi myös huolehtia. Vali-
tettavasti Narvassa liikenneturvallisuudesta on monien mielestä tingitty. Monet muut
palvelut, joista ei kunta joudu vastaamaan eivät sitten seuraakaan väkiluvun kas-
vua. Viime vuosien aikana Narvasta on lähtenyt mm. postipalvelut ja Narvan viimei-
senkin pankkikonttorin toiminta on lopetettu, jopa pankkiautomaatti suljettiin sen
kannattamattomuuden vuoksi.

Kylä onkin uuden haasteen edessä, koska vanhat narvalaiset maanviljelijät elävät
totuttuun tapaansa kylän keskustan ulkopuolella sukutiloillaan ja uudet asukkaat
asettuvat kylän keskustaan ja yrittävät sopeutua kylällä vallitseviin olosuhteisiin. On
tärkeätä saada uudet asukkaat mukaan kylällä tapahtuviin toimintoihin. Kylän asi-
oista ja tapahtumista tiedottamiseen eri tiedotuskanavien kautta on kiinnitettävä
huomiota. Kylätaajaman yhteenkuuluvuudentunne ja talkoohenki on lujittunut pa-



Narvan Kyläyhdistys ry  —  Sivu  15

NARVAN MARKKINAKYLÄ – Kyläsuunnitelma 2009
rin viime vuoden aikana merkittävästi kun taajaman asukkaat ovat keskenään hoita-
neet mm. kyläyhdistyksen alajaoksen “Perinne-Karhola” –suunnitteluhanketta.

3.2. Narvan palvelut

Kunnalliset ja muut vastaavat palvelut:
- Terveysasema (lääkäri, terveydenhoitaja, äitiys- ja lastenneuvola,

kotisairaan-hoito, hammashoitola, laboratoriopalvelut, diabetesvastaanotto)
- Ala-aste
- Kirjasto monitoimitalon tiloissa
- Päiväkodit: Tuulikallion päiväkoti ja Ristiveräjän päiväkoti
- Palvelutalo sekä vanhustentalo, Iltarusko
- Kyläkirkko
- Paloasema, palokunta
- Käsityökeskus
- Muut kerho- ja iltapäiväkerhotoiminnat

Päivittäistavarakaupat:
- K Extra Narvan Herkkuaitta
- Narvan Rauta-Maatalous
- Lahjapuoti Wäinö & Wilhelmiina

Erikoisliikkeet ym:
- Apteekki
- Ravintola Voisilmä
- Pyöräliike Heinävä
- Kesätori

Muita palveluita:
Seuraavassa luettelossa on esimerkkejä Narvassa toimivista palveluntarjoajista.
Tarkempaa tietoa löytyy mm. kunnan sivuilta.
- Kunto- ja hieronta- ym. terveydenhoitopalvelua
- Tietokone-, toimisto- ja tilitoimistopalvelua
- Koulutus- ja konsultointipalvelua
- Parturipalvelua
- Tienhoitotyöpalvelua
- Kaivuri- ja maansiirtopalvelua
- Kuljetuspalvelua
- Maa- ja metsätyöpalvelua
- Taksi- ja liikennepalvelua
- Sähkö- ja LVI työpalvelua
- Rakennus- ja rakennustyöpalvelua
- Pito- matkailupalvelua

Harrastuspaikat:
- Yleisurheilukenttä
- Jääkiekkokaukalo
- Pururata
- Käsityökeskus / nuorisotila
- Seurojentalo ja Iskelmälava
- Koulun monitoimitalon liikunta- ja kuntosali
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- Kirjasto ja lukusali
- Paloasema
- Ulkoilureitit: Pohjankota, Kotkanpesä, Ketunkolo, Peurakota ym.
- Kostialansaaren uimaranta ja palloilukenttä
- Avantouinti Särkijärvellä

3.3. Narvan alueella toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä

Narvan kyläyhdistys ry
- Kylämiljöön ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen
- tapahtumia mm. laskiaisrieha, juhannuskokko, kotatapahtumat
Valto Sorva, pj. 040 7321075
Katariina Keinänen, siht. 040 7700225
www.perinne-karhola.fi/doku.php?id=kylayhdistys:etusivu

“Tähti” Nuorisoseura ry
 - tanssikursseja
 - tansseja Iskelmälavalla
 - Narvan Markkinat joka 5. vuosi
 - iltapäiväkerhotoimintaa
 - nuorten kerhotoimintaa
Marjo-Riitta Järvinen, pj.
 040 860 0649
Hilkka Salo, siht. 0400 948 882
Seurojentalon ja Iskelmälavan
vuokraus: 040 737 4712
Narvan soittokunta
Yrjö Punkari, 040 7463070
http://www.narva.sci.fi/nsk/

Länsi-Vesilahden Urheilijat ry
Lähinnä Narvan, Krääkkiön ja Palhon seudulla toimiva Visan alaseura.
 -toiminta nuorten urheiluun liittyvää. Lajeina jääkiekko, yleisurheilu sekä hiihto
 - Narvan liikuntasalivuorojen varaukset kunnalta yhteiskäyttöön
 - Kesällä keskiviikkoisin Särkijärven majan sauna on lämpimänä korvauksetta seu-
ran jäsenille.
 - Tapani Huttunen, pj. 0400 338 312 (Särkijärven majan varaukset)

Länsi-Vesilahden VPK
 - hälytysosastoon pääsee mukaan16-vuotiaana.
 - VPK:lla on olemassa nuoriso-osasto, mutta tällä hetkellä sillä ei ole toimintaa
Jari Saarnio, pj. 040 716 6805

Vesilahden Visa ry
 - Vesilahden Visa on koko pitäjän kattava seura , jonka “lipun” alla tapahtuu kaikki
kilpailutoiminta kunnasta ulospäin. Kunta tukee seuratoimin-taa taloudellisesti ja
näin päävastuu mm. junioritoiminnasta on Visalla.
 - Visa koostuu eri jaostoista jotka ovat: hiihto-, jääkiekko-, jalkapallo-, lento-pallo-,
liitokiekko (ultimate)- ja yleisurheilujaosto. Eri jaostojen yhteystiedot ja toiminta:
http://vesvi.sporttisaitti.com/

Narvan Iskelmälava
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 - Mm. Narvan urheilukentällä kesäaikaan joka tiistai-ilta kaikille halukkaille ilmais-
ta ohjattua yleisurheilua
Ilpo Vähä-Ruohola,pj. 040 5681265 

Vesilahden Valkohännät ry
Vesilahden partiolippukunta. Narvassa myös partioryhmätoimintaa (sudenpentu- ja
vartioryhmiä)
Elina Palonen, pj: elina.palonen@valkohannat.net.
www.valkohannat.net

Vesilahden-Tottijärven 4H –yhdistys
- Narvan toimiston kerho jatkuu myös keväällä 2009 - tulee koulun kautta oma tie-
dote.
Riina Markkola, 050 322 2749, riina.markkola(ät)4h.fi
www.yhdistykset.4h.fi/4h-piirit_ja-yhdistykset/

Vesilahden Luonto ja Latu ry
Suomen Ladun paikallisyhdistys
- mm. kotaverkoston ylläpito, hiihtoladut talvella, patikkareitit kesällä
- reitit ja kodat vapaassa käytössä, kunhan noudatat eräretkeilijän kirjoittamattomia
sääntöjä
- retkiä ja tilaisuuksia
Maarit Marttila, pj. 040 5435274, maarit.marttila(ät)elisanet.fi
Tarja Määttänen, siht. 040 757 5413, tarja.maattanen(ät)kolumbus.fi

Vesilahden Käsityökeskus
Toimipaikka Narvassa, Karholantie 3
- ohjausta
- tapahtumia
- kursseja
- työpajapäiviä
- näyttelyitä
- lasten tapahtumia ja kursseja
Eeva Nytorp  03-373 7190, 050 3422508
http://www.taitopirkanmaa.fi/
vesilahti(ät)taitopirkanmaa.fi

Vesilahden museoyhdistys ry
Hilkka Rantala 050 371 7159

Narvan metsästysseura ry
Ari Arvela 03-373 7153, 0400 339 862

Narvassa toimii lukuisia muitakin yhdistyksiä ja yhteisöjä, joiden yhteystiedot löyty-
vät kunnan sivuilta osoitteesta:
www.vesilahti.fi/sivistys_ja_vapaa-aika/kylat_yhteisot_ja_yhdistykset/

Yhdistykset ja yhteisöt ilmoittavat toiminnastaan usein paikkakunnalla ilmestyvässä
lehdessä, joka on Lempäälän-Vesilahden Sanomat. Toiminnasta ilmoitetaan yleensä
lehden “yhdistykset”–palstalla.
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4. TULOKSET JA TOIMENPITEET

Kyläkyselyn vastauksia saatiin 158 kappaletta, vastausprosentti oli 38. Tätä voidaan
pitää erittäin hyvänä, sillä usein kyselyjen vastausprosentit jäävät alle 20 prosentin.
Kaksi kolmasosaa vastaajista asuu Narvan taajaman alueella, mikä kuvastaa asuk-
kaiden sijoittumisen lisäksi sitä, että taajamassa asuvia asia kiinnostaa enemmän
kuin sivukyläläisiä. Vastauksiin asuinpaikka vaikuttanee aika paljon. Taustatietona
kysyttiin myös, kuinka kauan vastaaja on Narvassa asunut. “Asumisikä” oli tasai-
nen, uusimmat asukkaat ovat kylässä olleet muutamia viikkoja ja vanhimmat 90
vuotta. Näin kyselyyn on saatu paitsi vanhojen, myös uusien asukkaiden näkökanto-
ja.

Alla on vastaukset lyhykäisesti, tulokset ja kysymyskohtaiset vastausjakautumat
kokonaisuudessaan löytyvät pylväsdiagrammeina liitteestä. Kunkin tuloksen yhtey-
dessä esitellään myös kyselyssä esille nousseita kommentteja sekä kyläkokouksessa
ehdotetut toimenpiteet. Kyläkokouksessa oli läsnä 28 kyläläistä.

4.1 Yleistä

Kyselyn eri kohdissa ja myös kokouksessa nousi esille tiedonkulun ongelmat ja tie-
dotuksen heikko taso. Niin kunnallisista tapahtumista kuin yhdistysten toiminnasta
on vaikeasti tietoa saatavilla. Kunnalla on nettisivut, joille tietoa voi kyllä laittaa,
mutta se on sieltä vaikeasti löydettävissä. Kunnan nettisivuja tulisi selkeyttää ja käyttää
tehokkaammin. Myös Perinne-Karholan sivuja pyritään tiedotuksessa käyttämään
tehokkaammin ja laajemmin.

Kyselylomakkeessa kysyttiin, millä tavalla ihmiset tiedon toiminnoista haluavat. Vaih-
toehdoista suosituimmaksi nousivat Lempäälän-Vesilahden Sanomien yhdistykset -
palsta ja “lappunen postilaatikkoon” –vaihtoehto. Ensimmäinen on helposti toteutet-
tavissa, mutta lappusten jakaminen on paljon resursseja vaativaa ja vaikea toteut-
taa. Viesti yhdistyksille onkin, ettei mitään yksiselitteistä tiedotuskanavaa ole, vaan
kaikkia keinoja kannattaa käyttää.

Toimenpiteistä eniten kannatusta sai ehdotus, että kunta täytyisi saada enemmän
panostamaan Narvaan. Kyläyhdistys toivookin, että kunnan päättäjät ottaisivat kylä-
suunnittelusta onkeensa ja muistaisivat tässä esille nousseita seikkoja päätöksente-
ossaan.

4.2 Asuminen ja ympäristö

Kyläläisten mielestä Narvassa on hyvä asua. 93 % vastaajista oli täysin tai osittain
samaa mieltä väittämän “kylällä on hyvä asua” kanssa. Useat kommentit koskivat
kunnan päättäjien välinpitämättömyyttä Narvan asioiden hoitoa kohtaan. Tyytymät-
tömämpiä oltiin kylämaisemaan. 57 % piti kylämaisemaa hyvin hoidettuna, maise-
mallisiin epäkohtiin ei puututa riittävästi 60 % mielestä ja miltei kaikki kannattivat-
kin maisemanhoitosuunnitelmaa. Monet olivat huolissaan maaseutumaisuuden ja
maiseman säilymisestä. Kyläyhdistys pyrkii pistämään alulle maisemanhoitosuunni-
telman tulevina vuosina. Kunta on tekemässä maaseudun kehittämisohjelmaa ja
kyläyhdistys muistuttaa em. seikan huomioimisesta ohjelmassa.
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Väittämän “kaavoituksessa tulisi huomioida enemmän asukkaiden viihtyvyys ja mai-
semalliset tekijät” kanssa samaa tai osittain samaa mieltä oli 88 % vastaajista. Narvan
toivottiin säilyvän pienehkönä ja maaseutumaisena, ja kolmannes vastaajista toivoi,
ettei taajamaan enää kaavoitettaisi ollenkaan. Yleisesti ottaen kaavoitus tulisi suun-
nitella virkistysmetsät ja peltomaisemat säilyttäen, perinteisiä ja maisemaan sopivia
rakennuspaikkoja hakien. On muistettava, että Narvan vetovoimana on maaseutu, ei
nukkumalähiö.

Maaseutumaisuuden ylläpitäminen
edellyttää alkutuotantoa ja peltovil-
jelyä, joten elinkeinojen säilyminen
on turvattava. “Avarasti, maisemaa
ja elinkeinoja kunnioittaen” oli eräs
kommentti.  Pelloille ei enää tontteja
kaivata ja Karholanvuoren ja Tähte-
länvuoren metsäalue haluttaisiin lä-
himetsänä ja hyvänä marjastusalu-
eena säilyttää virkistyskäyttöä var-
ten. Uudet asuinalueet tulisikin vas-
taajien mielestä suunnata kylästä
poispäin; esim. Latomaantien var-
teen, Kostialaan ja Hyvätin alueelle.
Rakentamisen tulisi olla avaraa ja
tonttikoon suuri, jotta vältyttäisiin
“postimerkkitonteilta”. Kyläyhdistys
saattaa narvalaisten toiveet kaavoi-
tuksesta vastaavien tahojen tietoon,
ja osallistuu kaavoitusprosesseihin
tarvittaessa mielipitein, muistutuk-
sin ja aloittein.

Paljon kommentteja kirvoittivat julkisten alueiden yleisilmeen parantaminen ja muu-
tamien yksittäisten pihojen epäsiisteys sekä jäteasemien ja niiden ympäristön epä-
siisteys. Ympäristön siistimiseksi tuli monta ehdotusta. Lampaita toivottiin lisää puis-
toalueille sekä tyhjille tonteille. Ehdotettiin myös, että kunta voisi tehdä sopimuksen
puistoalueitten niitosta jonkun yksityisen kanssa. Jokainen asukas voisi pitää oman
pihansa ja sen välittömän ympäristön siistinä ja koiranomistajien pitäisi muistaa
siivota lemmikkiensä jätökset teiden varsilta. Keväisiin siivoustalkoisiin toivottiin li-
sää väkeä. Maisemanhoitosuunnitelman tekeminen nousi esiin myös toimenpiteenä.

Kyläkyselyn kommenteissa toivottiin erityisesti lapsille leikkipaikkaa. Kyläkokouk-
sessa asiasta puhuttiin ja illan aikana selvisi, ettei sellaista voida itse lähteä toteutta-
maan, vaan lain mukaan sen täytyy olla kunnan hankkima ja huoltama. Leikkipaik-
ka onkin kunnan toimesta tulossa meijerin läheisyyteen lähivuosina. Päätettiin muis-
tutella kuntaa puiston rakentamisesta.

Kyläläiset ovat huolissaan vesistöistä, sillä vain 29 % oli sitä mieltä, että vesistöt ovat
kunnossa.  Naarvajoen ja Pyhäjärven vesien tila huolestutti useita vastaajia. Kyläko-
kouksessa kuitenkin todettiin, että kyläyhdistyksellä ei ole juuri mahdollisuuksia
vaikuttaa vesien tilaan.

Alhonselkää Tähtelänvuoresta
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4.3 Palvelut

Suurin osa palveluista sai kiitosta ja toimi vastaajien mielestä hyvin. Lasten päivä-
hoitoon oli tyytyväisiä 91 % niistä, joita asia kosketti. Samoin 90 % vastaajista piti
koululaisten iltapäivähoitoa hyvin järjestettynä, 99 % koulukuljetuksia hyvin järjes-
tettynä ja 87 % oli tyytyväisiä koulun toimintaan. Kerhotoimintaa lapsille toivottiin
hiukan lisää.

86 % vanhusten palvelujen käyttäjistä oli sitä mieltä, että palvelut on hyvin hoidettu.
Samoin oli asiointiliikenteen laita.

“Terveyspalvelut on hyvin hoidettu” – väittämän kanssa täysin tai osittain samaa
mieltä oli 84 % vastaajista ja terveysaseman säilyttämisen kannalla oli 98 % vastaa-
jista. Kaikki terveysaseman asiakkaat eivät olleet tunteneet tulleensa kohdelluksi
asiallisesti, mihin kommenteissa toivottiin parannusta. Ihmeteltiin myös sitä, että
puhelinpalvelussa on aina ruuhkaa, vaikkei kukaan ole puheli-meen vastaamassa.
Lääkäriaikoja ei meinaa saada, vaikka olisi todellinen tarve.

Kirjaston säilyttämisen kannalla oli 97 % vastaajista, ja palveluihin oltiinkin melko
tyytyväisiä. Eniten kommentteja aiheuttivat kirjaston kirjavat aukioloajat, joita on
vaikea muistaa. Kyläkokouksessa kannatusta saikin ehdotus, jossa kirjaston auki-
oloaika olisi sama maanantai- ja keskiviikkoiltana. Kirjaston valikoimiin toivottiin
myös laajennusta, tai ainakin uutuustuotteet voisi joskus tulla ensin Narvaan ja
myöhemmin kirkolle. Kyläyhdistys pyrkii neuvottelemaan kirjaston aukioloajoista ja
valikoiman laajentamisesta.

Kyläkaupan palveluun oli tyytyväisiä 96 % vastaajista, ja kommenteissakin kehuttiin
Harrinkulman loistavaa palvelua. Iltaaukioloa tosin toivottiin pidennettävän. Narvan
Rauta-Maatalouden palveluun oltiin erittäin tyytyväisiä (98 %), ja palvelua kehuttiin
sielläkin. Joskin kommenteissa hiukan harmiteltiin sotkuista pihaa, joka on vastas-
sa kun kylään saavutaan.

Apteekin palvelua kehuttiin erinomaiseksi (93 %) ja aukioloa toivottiin pidennettävän
jopa 24 kommentissa. Eniten harmitti se, että muualla työssä käyvät eivät pääse
apteekkiin asioimaan koskaan. Kyläyhdistys on jo viestiä apteekin suuntaan vienyt,
ja henkilökunta ja apteekkari ovat aukiolon pidentämistä harkinneet itsekin. Toden-
näköistä on, että lähiaikoina apteekki on kokeiluluontoisesti maanantaisin auki kello
18 saakka. Asiakkaat olivat huolissaan myös lääkkeiden saatavuudesta, ja tämäkin
ongelma on apteekin taholta työn alla.

Kyläkokouksessa esitettiin myös, että kylän kaikki yritykset voisivat olla esim. yhte-
nä päivänä viikossa klo 19.00 asti auki, samana päivänä kuin kirjastokin.

88 % vastaajista toivoi kylälle pankkipalveluita. Monet totesivat, ettei konttoria vält-
tämättä tarvita, mutta automaatti olisi hyvä olla. Erinäisten pankkien kanssa neu-
votteluita on käyty, mutta ne eivät ainakaan vielä ole johtaneet mihinkään. Kyläko-
kouksessa kerrottiin, että myös Harrinkulmasta rahaa saa, jos omistaa oikeanlaisen
kortin ja on kaupan aukioloaikaan liikkeellä.

Asiamiespostia kylälle kaipasi 93 % vastaajista ja postinjakeluun oltiin melko tyyty-
väisiä. Useaa kyläläistä harmitti postikuljetuksen myöhäinen saapuminen taajamaan
ja sen läheisyyteen. Itellan taholta asia on ajateltu niin, että kun syrjäkylillä ei lehteä
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kanneta erikseen, vaan lehti jaetaan muun postin mukana, on kauempana asuvilla
oikeus saada päiväposti ensin. Kyläyhdistys ottaa selvää asiamiespostin mahdolli-
sesta saamisesta kylälle.

Väittämän “seurakuntatoiminta kylällä on hyvin järjestetty” kanssa samaa mieltä oli
38 % ja osittain samaa mieltä 31 % vastaajista. Toivottiin, että kerhoja voisi siirtää
enemmän sivukylille kirkonkylältä ja toimintaa lisätä kaikenikäisille.

Kommenteissa nousi esiin tori ja sen jatkuvuus. Kyläkokouksessa toivottiin, että tori
jatkaisi toimintaansa entisen Osuuspankin pihassa, koska paikka on keskeinen ja
toimiva. Olisi mukavaa, että myyjiä ja myytävää riittäisi klo 11 saakka. Myös bensa-
asemaa kylälle toivottiin. Kävi ilmi, että sille on kaavassakin paikka, kunhan siihen
toimija saataisiin.

Koulun tilaongelmasta oli erillinen avoin kysymys ja kommenteissa ehdotettiin lisäti-
laa saatavaksi vanhoja kyläkouluja avaamalla (n. 50 kommenttia), rakentamalla uut-
ta (30 kommenttia) ja käyttämällä kylällä olevia tyhjiä rakennuksia (muutama kom-
mentti). Kyläkokouksessa toivottiin, että työsuojelu ja työterveyshuolto hoitaisivat
mahdollista homeongelmaa yhdessä kunnan kanssa ja tarvittaessa saataisiin nope-
asti aikaan viipalekoulu. Homeongelma on kunnan taholta tutkinnan alla. Kunta on
jo päättänyt, että koulun pihalle tulee parakki ja lisätilan rakentaminen aloitetaan
vuonna 2010. Toivottavaa on, että kunta tutkii tarkkaan lisätilan tarpeen, jotta on-
gelmilta jatkossa vältyttäisiin. Kyläyhdistys suosittelee myös harkitsemaan uudel-
leen kyläkoulujen avaamista. Suureksi huoleksi kokouksessa nousi, ettei parakkia
laitettaisi kaukalon kohdalle, jotta harrastusmahdollisuudet turvattaisiin. Lisätilaa
ei myöskään saisi rakentaa kaukalon kohdalle tai vanhan koulun ja monitoimitalon
väliin, vaan idyllinen ja viihtyisä pihapiiri tulisi säilyttää ennallaan.

4.4 Yhdyskuntatekniikka

Tie- ja turvallisuusasiat tuntuvat olevan rempallaan Narvassa. Yli 70 % vastaajista
oli sitä mieltä, että tiet ovat huonossa tai melko huonossa kunnossa. Useita huono-
kuntoisia teitä lueteltiin, katuvalot pitäisi laittaa kuntoon ja niitä toivottiin lisää. Ol-
tiin myös huolissaan Vesilahdentien oikaisusta, sen pelätään lisäävän ei-toivottua
läpikulkuliikennettä.

Narvan keskustaan kaivattiin kevyenliikenteenväyliä (84 %) ja koulun ympäristöä
piti turvallisena vain 29 %. Kyläkokouksessa todettiin, että koulun ympäristöön tuli-
si kiinnittää huomiota paitsi kevyenliikenteenväylien/jalkakäytävien, myös suojatei-
den, varoitusmerkkien, korotuksien ja tielinjauksien osalta. Kyläyhdistys muistuttaa
kuntaa turvallisuusseikkojen huomioimisesta koulun laajennuksen suunnittelussa
ja kaavoituksen yhteydessä. Kommenteissa muita esiin nousseita ongelmia olivat mm.
ylinopeudet kylän alueella, päihtyneenä ajaminen, peurakolarivaara, liian kapeat tiet
ja kevyenliikenteenväylän puute myös välillä Vesilahti–Tottijärvi. Toivottavaa olisi,
että jokainen tahollaan noudattaisi sallittuja nopeuksia. Rattijuoppoja tai kaahareita
nähdessään kannattaa soittaa poliisille.

Viemäri- ja jätevesiasiat oli suurimmaksi osaksi hyvin hoidettuja (73 %) ja jätehuolto
toimi hyvin 80 % mielestä. Kunnallista jätevesihuoltoa toivottiin myös taajaman ul-
kopuolelle. Kyläläiset kierrättäisivät enemmän jos biojätettä, pahvia ja kartonkia sekä
kodinkoneita kerättäisiin jätepisteissä. Jätepisteet tulisi saada siistimmiksi ja ihmi-
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set pitäisi saada ymmärtämään, että niihin ei voi viedä mitä tahansa. Kyläyhdistys
ottaa asian tiimoilta yhteyttä Pirkanmaan Jätehuoltoon. Myös jätepisteiden ympäris-
tön hoitoa seudulla alkavan ympäristöhankkeen puitteissa selvitetään.

Yhteisestä tietoliikenneverkosta oli kiinnostunut 73 % niistä, joita asia kosketti. Ky-
läyhdistys pohtii asian vireille laittoa tulevina vuosina.

4.5. Vapaa-aika ja harrastustoiminta

Vastaajat kaipasivat hiukan lisää harrastustoimintaa lapsille ja urheiluharrastus-
mahdollisuuksia pidettiin melko riittävinä. Uusia ehdotuksiakin tuli roppakaupalla,
junnujen sählykerhosta askartelukerhoon ja aikuisten laulukerhoon. Lasten sähly-
kerho alkanee syksyllä 2009. Kokouksessa muistuteltiin, että maaseudulla toiminta
on omaehtoista. Jos jotain halutaan, niin tulee ryhtyä toimeen.

Vastaajista 83 % piti Markkinakentän kesätansseja tarpeellisena. Toimintoja siellä
pitäisi tiivistää, jotta kentästä saisi toimivamman. Markkinakentälle toivottiin muu-
takin tapahtumaa, mm. hiihtokisat, kotieläinpäivän ja nuorisokonsertteja voisi siellä
järjestää. Ajatus markkinakentän tanssilavan käyttämisestä elokuvateatterina jonain
elokuisena iltana sai kovasti kannatusta.

Luontoreittien ja retkeilytoiminnan kehittämisen kannalla oli 86 % vastaajista. Kom-
menteissa latuverkostoa pidettiin hyvänä ja sitä kiiteltiin, mutta toivottiin että esim.
vesistöjen äärelle voisi reittejä tehdä ja Hurskasvuori kohteena muistettaisiin. Rei-
teille toivottiin merkintöjä ja karttoja.

Kokouksessa esitettiin ajatus, että kaukalon jäädytyksestä voisi tehdä kunnan kans-
sa sopimuksen. Jäädytyskonettakin voisi varmasti välillä kirkonkylältä lainata. Pu-
kukoppi tai edes penkki, jossa vaihtaa luistimet, olisi paikallaan. Myös jonkinlaista
pulkkamäkeä lapsille kaivattiin, esimerkiksi pururadan yhteyteen.

Kyselyyn vastaajia ja kokousväkeä huolestutti uimarannan heikko kunto. Ranta on
kunnostamisen tarpeessa, pukukopit ovat rempallaan ja uimalaituri puuttuu koko-
naan. Kyläyhdistys pyrkii saamaan uimarannan kunnostamisen mukaan ympäristö-
hankkeeseen.

Vain 13 % vastaajista tunsi yhdistyk-
set hyvin ja 6 % niiden toiminnan
hyvin. Narvassa on paljon mahdolli-
suuksia vapaa-ajan viettoon ja har-
rastustoimintaan, mutta nyt resurs-
sit ovat hajallaan ja tietoa on hanka-
la saada. Jos yhdistykset toimisivat
yhdessä, saataisiin paljon enemmän
aikaiseksi. Esimerkiksi lasten harras-
tukset ovat usein samaan aikaan.
Kokouksessa ehdotettiin, että yhdis-
tysten tulisi tiedottaa toiminnastaan
paremmin.

Narvan kyläyhdistyksen kotahartaus
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Olisi hyvä, jos olisi olemassa yhteinen esite ja yhdistyspäivä, jolloin olisi helppo pääs-
tä mukaan toimintaan. Kyläverkkohanke on viime vuoden aikana koonnut lehtisen
Vesilahden yhdistyksistä. Siitä ei kuitenkaan vielä selviä harrastusmahdollisuuksia.
Yhteinen infopaketti toiminnoista olisi kätevä, ja sen voisi jakaa uusille asukkaille
tervetulotoivotuksena kylään..

Kyläyhdistyksen roolia ja sen kehittämistä piti tärkeänä tai melko tärkeänä 91 %
vastaajista. Kyläyhdistys on tietoisesti ottanut “hiljaisen työskentelyn” roolin kyläs-
sä, jolloin tapahtumien sijasta keskitymme asuinolojen parantamiseen ja epäkohtien
korjaamiseen. Perinteisiksi muodostuneet laskiaisrieha ja juhannuskokko pyritään
järjestämään jatkossakin. On kuitenkin huomattava, että myös kyläyhdistyksen toi-
minta perustuu vapaaehtois- ja talkootyöhön.

4.6 Yhteistoiminta

73 % vastaajista oli samaa mieltä väittämän “Narvassa vallitsee ilmapiiri, jossa jokai-
sen kyläläisen on helppo toimia koko kylän kehittämiseksi” kanssa. Vain puolet vas-
tasi, että tiedonkulku Narvan sisällä toimii hyvin. Onneksi 86 % vastaajista tuntee
kuuluvansa Narvaan. Historiaa ja perinteitä tärkeinä piti 92 %. Yhteistyö kyläläisten
välillä oli suurimman osan mielestä toimivaa ja tuottanut hyviä tuloksia. Yhteisiä
tavoitteita ja tahtoa kylän kehittämiseksi löytyy hienosti. Tiedonkulun lisääminen ja
yhdistysten kanssakäyminen olisivat tärkeitä toimenpiteitä myös yhteistoiminnan
parantamiseksi.

Aktiivisten yhdistystoimijoiden ja talkooväen iloksi vain 5 vastaajaa ilmoitti, ettei ha-
lua osallistua kylän asioiden hoitoon ja kehittämiseen mitenkään. Varmasti jo ensi
kesänä nähdään, että 77 kyselyyn vastannutta on mukana talkoissa ja miltei kaikki
loput osallistuvat jollain tavalla yhteisten tavoitteiden toteuttami-seen.

5. KYLÄSUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYS

Kyläsuunnitelman toteutumista seurataan aina vuoden viimeisessä kyläyhdistyksen
johtokunnan kokouksessa. Samalla mietitään, mitä asioita seuraavana vuonna läh-
detään viemään eteenpäin ja otetaan ne mukaan toimintasuunnitelmaan. Kyläyhdis-
tyksen vuosikokouksessa kerrotaan, mitä on menneen vuoden aikana saatu aikai-
seksi ja päätetään mitä kuluvana vuonna on työn alla. Myös ehdotuksia otetaan vas-
taan.

Kyläsuunnitelman päivitys tehdään joka toinen vuosi, aina parittomina vuosina vuo-
den viimeiseen kokoukseen mennessä. Suunnitelman muutoksista tiedotetaan asuk-
kaille vuosikokouksessa. Päivitetty versio on netistä luettavissa ja se toimitetaan nar-
valaisille kunnanvaltuutetuille. Seuraavan päivityksen yhteydessä tehdään mm. tau-
lukko, johon kootaan tärkeimmät esille nousseet asiat ja määritellään toimenpiteet.
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Asuminen ja ympäristö

Kommenttien perusteella useat kokevat, ettei kunnan taholta Narvaa huomioida tarpeeksi.

Julkisten alueiden yleisilmettä toivotaan parannettavaksi. Pusikoiden, puistoalueiden sekä
rakentamattomien tonttien yleisilmeen siistiminen.

Narvan toivottaisiin säilyvän pienenä maalaiskylänä.

Kuralan ja Punkalaitumentien jäteasemien epäsiisteys harmittaa monia.

Pyhäjärven ja Naarvajoen tila huolestuttaa asukkaita.

Uimarantaa toivottaisiin parannettavan esim. laiturilla. Ranta-alueita toivotaan
kunnostettavan muutoinkin.

Joidenkin yksittäisten pihojen epäsiisteys häiritsee kyläläisiä:
Säästöpankki (eniten mainintoja)
Rautakauppa  (toiseksi eniten mainintoja)
Himanen (yksittäisiä mainintoja)
Rasintie  (yksittäisiä mainintoja)

Lasten leikkipuisto olisi tarpeellinen, tämä toive tuli esille lähes jokaisessa kyselyn eri osa-
alueessa. Koulun piha-aluetta ei koulupäivien aikana pysty käyttämään, ja yksi leikkipuisto
koetaan olevan liian vähän näinkin laajalle alueelle levinneeseen ja lapsirikkaaseen kylään.
Leikkipuistossa olisi uusien asukkaiden myös helppo tutustua toisiinsa lastensa kautta.

Kaavoitus koetaan liian tiiviiksi.

Palvelut

Apteekin aukioloajat koettiin suppeiksi, eivätkä palvele työssäkäyviä kyläläisiä. 24 mainintaa,
eniten koko kyselyssä!
Palveluun ollaan kuitenkin erittäin tyytyväisiä!

Kyläkaupan ja rautakaupan palveluihin ollaan tyytyväisiä

Kyläkaupan pidempää aukioloa toivottiin muutamissa vastauksissa.

Postinjakelun myöhäisyys kirvoitti kymmenkunta kommenttia

Koulun homeongelma huolestuttaa monia kyselyyn vastaajia.

Kirjaston säilyttämisen puolesta oli useita mainintoja kyselyssä, samoin kuin
terveyspalvelujen säilyttämisestä Narvassa.

Narvan koulun tilakysymys on ajankohtainen. On puhuttu mm. Narvan koulun
laajentamisesta ja kyläkoulujen uudelleen avaamisesta. Mitä mieltä olet asiasta?

Avoin kysymys kirvoitti kommentteja yli puolelta vastaajista, eli yhteensä 85 kommenttia.

47 vastaajaa toivoi kyläkoulujen (Krääkkiö ja/tai Ahtiala) avaamista, perusteluina mm.
- moni uudisasukas muuttanut kuntaan toiveissa saada lapset pieneen kyläkouluun
- Ahtialan ja Krääkkiön koulut otettavissa helposti käyttöön: hyväkuntoiset, lämpimät tilat,
suunniteltu koulukäyttöön, ko. kylissä koulun verran oppilaita jo valmiiksi
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- koululaisten koulumatkat kohtuullisemmiksi
- pienessä koulussa lapsilla turvallista
- luokkakoot olisivat pienemmät ja siten mahdollistaisivat oppijan yksilöllisten tarpeiden
huomioimisen
- laajentaminen kalliimpaa kuin olemassa olevien tilojen hyödyntäminen
- Narvalaisille tulisi tarjota myös mahdollisuutta siirtyä uudelleen avattaviin kyläkouluihin
- Narvan koulusta ei pidä tehdä liian suurta
- Narvan koulun tila-ahtaus on suuri ongelma lapsille ja henkilökunnalle

28 vastaajaa toivoi nykyisen Narvan koulun laajentamista, perusteluina mm.
- paljon lapsia päivähoidossa, jotka tarvitsevat pian tilaa koulussa
- yhden kouluyksikön kehittäminen monen sijaan
- parakki heti pystyyn, koska ylätalolla sisäilmaongelmia
- koulun laajentaminen mahdollistaa opettajien erikoisosaamisen hyödyntämisen
- isompi koulu parempi ryhmätehtäville ja peleille

10 vastaajaa esitti erilaisia yhdistelmiä sekä laajentamisen, että kyläkoulujen uudelleen
avaamisen puolesta, esimerkiksi:
- kyläkoulujen käyttö väliaikaisratkaisuna tilaongelmaan olisi nopea toteuttaa. laajennus
mahdollisimman pian, ettei parakista tule kuin vahingossa pysyvä ratkaisu.
- mikäli väkeä riittävästi, kyläkoulut avattava uudelleen, muutoin Narvan koulua laajennettava
- Narvan koulua voisi kehittää mm. liittämällä Näpsä –käsityökoulu laajempine tiloineen
koulun yhteyteen
- Koululle ensin lisätila Rämsööstä tai Krääkkiöstä, ja laajennus sitten kun rahatilanne
kunnalla sallii

Yhdyskuntatekniikka

Teiden huono kunto huolestutti monia vastaajia, sekä asfalttiteiden Narva keskustan
alueella, että hiekkateillä (esim. Latomaantie).

Aluejätepisteiden siisteydessä ja siisteydestä huolehtimisessa toivomisen varaa.
Sesonkiajan tyhjentämistä tehostettava.

Usea vastaaja toivoi biojätekeräyksen järjestämistä kunnan alueella.

Pahvin ja kartongin kierrätyspistettä toivottu myös useassa kommentissa.

Lampaita maisemanhoitajiksi.

Kevyenliikenteen väyliä toivottu Narvan keskustan alueelle, mutta myös Vesilahdentien
varteen turvallisen kevyenliikenteen turvaamiseksi, koska raskasta liikennettä paljon.

Koulun ympäristön liikennejärjestelyjä selkeytettävä esim. koroteluilla jalkakäytävillä ja
selkeästi merkityillä, korotetuilla suojateilla (esim. Ketolantien ja Ylä-Narvantien risteykset
Tuulikalliontielle).

Liikenneturvallisuutta lisättävä: nopeusrajoituksista ei välitetä, rattijuoppoja, paljon läheltä piti
–tilanteita.

Hidasteet ok.

Kaavoitus on Narvassa ajankohtainen kysymys. Mitä mieltä olet kunnan
kaavoitustoiminnasta Narvassa? Mihin uudisrakentamiseta Narvassa tulisi suunnata?
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Tämäkin avoin kysymys herätti lukuisia kommentteja, 58 vastaajaa, eli yli kolmannes
vastaajista kommentoi kaavoitusasioita.

Kolmannes vastaajista toivoi ettei Narvaan kaavoitettaisi lisää tontteja, mm seuraavista
syistä:
- Pyhäjärven järvimaiseman näkyminen säilytettävä
- Maalaismaisema ja viihtyvyys kärsivät
- Palveluita ei nykyiselläkään riittävästi (liikaa liikennettä ilman kevyenliikenteen väyliä,
koulun tilanahtaus ja päivähoito)
- Narvaan on muutettu asumaan maaseudulle, ei täyteen rakennettuun lähiöön
- virkistysmetsien ja perinnepeltomaisemien säilyttäminen tärkeää
- nykyiset kaavoitukset laitettava etusijalle ennen uusien suunnittelemista

Muut kommentit koskivat lähinnä ehdotuksia mihin voisi kaavoittaa, tai minkä suuruisia
tontteja toivotaan:
- Isompia tontteja toivoi lähes kolmannes vastaajista (esim. 2000m2)
maasetumaisuuden kunnioitusta toivottiin
- Väljää ja varaa kaavoitusta toivoi neljännes vastaajista, eli ei taloja vieri viereen
- Ehdotuksia kaavoituksen suunniksi ehdotettiin mm.

- pois kylän keskustasta
- Kostialansaaren ja Rahtitien maisemiin
- Latomaan tien suuntaan
- Nokian suuntaan
- Hyvätin alue
- Kirkonkylän suuntaan

Vapaa-aika ja harrastustoiminta

- Kotareitistö, ja erityisesti latureitit kotien välillä saivat kiitosta monelta vastaajalta. Toisaalta
toivottiin reittien parempaa merkintää ja karttoja kotareiteistä.

- Kuntosaliin on moni ollut pettynyt(pieni, rajallinen varustus), ja toivoikin kunnan satsaavan
Narvankin kuntosaliin

- Marja- retkeily ja sienestysmaastot turvattava

- pururata hyvä juttu, mutta latua toivottiin monessa kommentissa myös tasaisemmalle
maastolle (esim. lisälenkki viereiselle pellolle/joutomaalle)

- yhdistysten toivotaan ilmoittavan aktiivisemmin toiminnastaan (mm. uudisasukkaille
infopakettia ehdotettiin)

- Mukavasti harrastusmahdollisuuksia

- Päällekkäisyyksiä järjestetyssä harrastustoiminnassa esim. talviaikaan pienten lasten
tanssikerho ja tenavajumppa

- Kesätansseja kiiteltiin, mutta niihin kaivattiin myös muutamassa kommentissa lisää
vetovoimaa: ehdotettiin mm. toiminnan ulkoistamista, nuorisokonsertteja, tansseja
useammin.

- Kunnollinen ja levätön uimaranta oli toiveissa tässäkin osiossa monessa kommentissa
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Minkälaisia tapahtumia / urheilutapahtumia / lastentapahtumia toivoisit Narvassa
järjestettävän?

Kyläläisiltä tuli paljon hyviä tapahtumaideoita eri toimijoille, mutta myös kiitosta jo
järjestetyistä ja organisoiduista tapahtumista.

Kiitokset ensin:
- Markkinakentän lastentapahtumat ja perinnepäivä mukavia, ja niiden toivotaan jatkuvan
- Kesätoria kiiteltiin myös useassa kommentissa, mutta toiveissa olisi, että myytävää riittäisi
klo 11 asti
- Impeleen laskiaisriehan toivottiin muodostuvan jokavuotiseksi perinteeksi (mitä se jo
onkin!)

Ideoita ja toiveita erilaisista tapahtumista:
- Markkinakentälle ja museoalueelle esitettiin seuraavia toiveita

- koko perheen tapahtumia lisää
- lastenkonsertteja (esim. Fröbelin palikat)
- nuorisolle disco tai nuorisolle sopivia esiintyjiä
- lasten ja nuorten pelipäivä, jossa voisi kokeilla erilaisia pelikonsoli- ja lautapelejä
- markkinoita ja maalaishenkistä toimintaa, ei mitään suurtapahtumia

- joulunavausta, joulutoria tai jouluvaloja toivottiin myös
- Eri kylien välisiä leikkimielisiä kilpailuja
- lapsille “leikkikerho”, jossa leikittäisiin vanhoja pihaleikkejä
- Hiihtokisoja, myös ihan pienille lapsille
- yleisurheilukisoja säännöllisesti, tai leikkimieliset olympialaiset
- Vanhusten virkistyspäiviä
- Luontoretkiä, kotaretkiä, seikkailuretkiä luontoon
- leikkipuisto/ leikkikenttä esiintyi tässäkin kohtaa useassa kommentissa; se riittäisi jopa
korvaamaan monia järjestettyjä tapahtumia muutaman kommentoijan mukaan
- koulun loma-aikojen yhteistapahtumia kaikenikäisille
- matalan kynnyksen liikuntatoimintaa (sähly, jalkapallo, pesäpallo, jääpallo)

Monessa kohdin esiintyi toive eri tapahtumien näkyvästä mainostamisesta ja tiedottamisesta,
koska jotkin hyvät tapahtumat jääneet osalta huomaamatta.

Kauanko olet asunut Narvassa?

143 vastaajaa kertoi kauanko on asunut Narvassa:

Alle vuoden 11kpl
1-5 vuotta 26 kpl
5-10 vuotta 17 kpl
10-20 vuotta 25 kpl
20-30 vuotta 19 kpl
30-40 vuotta 12 kpl
40-50 vuotta 13 kpl
50- 60 vuotta   5 kpl
yli 60 vuotta 15 kpl
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NARVAN MARKKINAKYLÄ – Kyläsuunnitelma 2009

0400 234 138
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NARVAN MARKKINAKYLÄ – Kyläsuunnitelma 2009

Kaivinkonetyöt
MARKUS KALLIO

Puh. 373 5801
0400 231 732
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NARVAN MARKKINAKYLÄ – Kyläsuunnitelma 2009
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