
Kumppanuuspöytämuistio 

 

Saarijärvi, Kaupungintalo, Rahkola-sali 

12.4.2018 klo 13.00-14.15 

Läsnä: Hannu Liimatainen (kansalaisopisto), Eija Viitanen (Kulttuuritoimi, vanhusneuvosto), Anna-

Kaisa Manninen (Saarikka), Seija Talaskivi (Eläkeliitto Pylkönmäki, vanhusneuvosto), Aaro 

Lahtinen (Saarijärven Eläkkeensaajat), Markku Kyllönen (Hyvä elämä – hyvä mieli -hanke, SPR), 

Sinikka Trupukka (Lanneveden virtapiiri), Kirsti Rautiainen (Lanneveden Virtapiiri), Kirsti Uitti 

(Saarijärven seudun Reumayhdistys), Maire Nyrönen (Saarijärven seudun Reumayhdistys), Liisa 

Humppi, Kaija-Liisa Laitinen (Saarijärven invalidit ry), Maija-Leena Hänninen (Saarijärven 

Eläkeliitto), Arvo Hiekkavirta (Saarijärven Eläkeläiset) Anu Erkko (SSYP Kehitys Oy, Elinvoimainen 

Saarijärvi -hanke), Terhi Hiltunen (Saarijärven Pullistus), Kati Kivelä (Saarijärven kaupunki), Saija 

Ylönen (Hyvä elämä – hyvä mieli -hanke) 

 

1. Ikääntyvien toimintapäivä 26.4 

Käytiin läpi toimintapäivän ohjelma ja aikataulu ja toimintapisteiden järjestäjät. Toimintapäivään on 

aiemmin ilmoittautuneiden lisäksi tulossa mukaan Studio PMK, hieroja Raimo Heimonen, sekä 

Annen lähipalvelut ja Anun hoivapalvelut, lisätään nämä ilmoitukseen. Saarikka ja kaupunki 

laittavat ensi viikon Sampoon ilmoituksen toimintapäivästä. 

Pöytiä on monitoimihallilla rajoitetusti ja suurin osa menee kahvipöydiksi. Mahdollisuuksien 

mukaan esittelypisteiden pitäjien tulisi ottaa oma helposti liikuteltava pöytä mukaan. Anu Erkko 

kertoi, että Lahjapisteellä on useita helposti liikuteltavia pöytiä, joten niitä voidaan tarvittaessa 

hyödyntää tilaisuudessa. 

Sovittiin että kahvit tarjotaan heti yhteisen ohjelman jälkeen monitoimihallin perällä. Kahvilla voi 

käydä joustavasti pisteiden kiertämisen lomassa. 

Tehdään toimintapäivään passit, johon voi kerätä merkintöjä eri toimintapisteiltä. Passinsa 

palauttaneiden kesken suoritetaan arvonta, jossa palkintoina eri tahojen lahjoittamia 

tuotepalkintoja. Palkintoja lahjoittavat ilmoittavat palkinnot Saijalle, kerätään niistä lista. 

Invalidien puhallustikkataulu pitäisi saada kiinnitettyä seinälle, Kati selvittää miten tämä onnistuisi. 

Frisbeegolfista puuttuu vielä vetäjä. Saarijärven pullistus selvittää löytyisikö heiltä tähän vetäjä. 

Pullistukselta löytyy myös frisbeegolfkorit, jotka ovat myös muiden tahojen käytettävissä. 

 

2. Hyvän mielen karnevaalit 25.8 

Hyvän mielen karnevaalit ovat laajassa yhteistyössä järjestettävä tapahtumapäivä. Torilla tapahtuu 

klo 10-14, jolloin järjestöt, yrittäjät ja muut toimijat voivat tuoda esille omaa osaamistaan ja 

toimintaansa. Lisäksi päivän aikana on Konttihölkkä klo 12.00, Keskiaikamarkkinat klo 16.00 ja 

illalla luonto- ja tähtienkatseluretki. Uimahalli on myös tapahtumapäivänä auki. Kaikkia tapahtumia 

mainostetaan yhteistyössä. Tarkoituksena on, että tapahtuma on koko Saarijärven yhteinen juttu, 

näytetään että täällä osataan tehdä asioita yhdessä. Tähän asti tapahtuman suunnittelu on saanut 

pelkästään positiivista palautetta 

  



Keskusteltiin, että tapahtuman tiedottaminen tulisi aloittaa jo keväällä esim. paikallislehden kautta. 

Tapahtumaan on saatu mukaan jo useita eri tahoja, tärkeä selvittää myös, miten paikallislehti on 

mukana tapahtumassa. 

Seuraava tapahtuman suunnittelupäivä on torstaina 26.4 klo 17.00 Kehräkumppaneiden 

toimistolla. Vaikka ei pääsisi suunnittelupäivään mukaan, voi ideoita ja ajatuksia kertoa Saijalle, 

Anulle tai Päiville. Mielellään otetaan vastaan myös tietoa niistä tahoista, jotka ovat jollakin tavalla 

mukana päivässä. 

 

3. Kevään ja kesän muita tapahtumia 

Kattava lista kevään ja kesän tapahtumista löytyy sekä kaupungin tapahtumakalenterista 

http://www.saarijarvi.fi/tapahtumakalenteri että Sun Saarijärven sivuilta, josta löytyvät erikseen 

myös esim. järjestöjen ja kylien tapahtumat http://www.kehra.net/sunsaarijarvi/ 

Edelleen kehotetaan kaikkia toimijoita ilmoittamaan tapahtumansa näihin kalentereihin niin 

tapahtumat ovat kootusti esillä.  

Kumppanuuspöydässä käytiin läpi paljon tapahtumia, jotka löytyvät yllä olevista kalentereista. 

Tässä muutama poiminta tapahtumista, jotka eivät näy kalentereissa:  

 20.4 klo 18.00 Kansalaisopiston kevätkonsertti Saarijärvi-salissa 

 Kansallinen siivouspäivä viikolla 21, tälle viikolle tulossa Saarijärvelle toimintaa työnimellä 

Siisti Saarijärvi. Lisää tietoa siivousviikosta tulossa myöhemmin 

 9.6 Saarijärven Latu täyttää 50-vuotta, tähän on suunnitteilla tapahtuma 

 5.7 Eläkejärjestöille ennakkonäytös kesäteatteriesitys Katsastukseen, pääsymaksu 10 € 

 

Kansalaisopiston ensi syksyn ohjelma on parhaillaan valmistumassa. Jos on ajatuksia uusista 

kursseista, voi olla yhteydessä Hannuun tai kansalaisopistolle. Tarkoituksena on, että 

kurssiohjelma on valmis juhannukseen mennessä. 

 

4. Voimaa vanhuuteen kuulumiset 

Kunnonhoitajia on tänä keväänä koulutettu kahdella kurssilla. Vertaisohjaajakoulutusta on tällä 

hetkellä suunniteltu toukokuun loppuun/ kesäkuun alkuun, tarkemmat ajat selviävät lähiviikkoina. 

Kylille ei toistaiseksi ole vielä resursseja järjestää omia kursseja.  

Muistutukseksi ja tiedon eteenpäin viemiseksi: kuntosali- ja uimahallikavereita voi kysellä Katilta. 

Ulkoiluystäviä voi kysellä SPR:n ystävänvälityksestä tai Eläkeliitosta Maija-Leena Hänniseltä. 

Kulttuuriluotseja voi kysellä kirjastosta tai kulttuuritoimesta. 

Todettiin myös, että vapaaehtoistyön tekeminen ei välttämättä vaadi vertaisohjaajakoulutusta, on 

myös monia muita tapoja tehdä vapaaehtoistyötä. Useat hoivakodit kaipaavat mm. lehden lukijaa 

ja kävijöitä asukkaiden seuraksi. Tiivistetään yhteistyötä Saarikan kanssa, jotta ollaan puolin ja 

toisin tietoisia vapaaehtoistyön tarpeista. Huomioidaan myös yksityiset hoivakodit. 

Runebergin puisto on kesällä valmistumassa, siitä on tulossa mukava ulkoilualue, jossa pääsee 

ensi kesänä jo kävelemään muualla, paitsi nurmialueilla. Seuraavalle 2019 kesälle voi puistoon 

suunnitella jo enemmän toimintaa. Ikääntyneille suunnatut kuntoilulaitteet on puistoon jo tilattu, 

toimituksesta ja asennuksesta ei ole vielä tietoa. Kotikonnun kanssa voisi neuvotella voiko heidän 

ulkolaitteitaan hyödyntää myös muut. 

http://www.saarijarvi.fi/tapahtumakalenteri
http://www.kehra.net/sunsaarijarvi/


Eläkejärjestöjen kokouksessa oli noussut esille huoli, että eihän kansalaisopisto ole karsimassa 

ikääntyneille suunnattuja liikuntakursseja. Kansalaisopisto pyrkii pitämään liikuntakurssit 

ohjelmassa, ryhmien vetäjiin voi tulla muutoksia. Ongelmana on ollut myös tilojen puute. 

Saarijärven pullistuksella on käytössä 12m x 12m sali, joka olisi käytettävissä kansalaisopistolle ja 

muille tahoille, tätä salia kannattaa hyödyntää liikuntatilojen puutteeseen.  

Uimahalli ja muut Aarresaaren tilat menevät kesäkuun puolessa välissä kiinni ja avautuvat jälleen 

elokuun alussa.  

 

5. Muut asiat 

Eläkejärjestöjen kokoontumisessa on tullut esille, että Bocciaan mahtuu vielä porukkaa, toiminta 

jatkuu vielä toukokuun loppuun asti. 

 

Seuraava kokous keskiviikkona 23.5.2018 klo 13.00 kaupungintalolla, suunnitellaan mm. ensi 

syksyn toimintaa. 

  

Muistion kirjoitti Saija 

 

 

 


