
Kumppanuuspöytämuistio 

 

Saarijärvi, Kehräkumppanit ry:n toimisto, Kauppakatu 8, 2krs  

15.2.2018 klo 13.00-15.00 

Läsnä: Aaro Lahtinen (Saarijärven Eläkkeensaajat), Kaarina Kuusela, (Saarijärven Apteekki), Kirsti 

Uitti (Saarijärven seudun Reumayhdistys), Maija-Leena Hänninen (Saarijärven Eläkeliitto), Airi 

Halttunen (Saarijärven vapaaseurakunta), Raija Haapala (Saarijärven vapaaseurakunta), Kaija-

Liisa Laitinen (Saarijärven invalidit ry), Kirsti Rautiainen (Lanneveden Virtapiiri), Tuula Laitinen 

(ev.lut. seurakunta), Markku Kyllönen (Hyvä elämä – hyvä mieli -hanke, SPR), Sinikka Trupukka 

(Lanneveden virtapiiri), Kati Kivelä (Saarijärven kaupunki), Päivi Sarvikas (Kehrä, Elinvoimainen 

Saarijärvi -hanke), Tiina Toivonen (SSYP Kehitys Oy), Anu Erkko (SSYP Kehitys Oy, 

Elinvoimainen Saarijärvi -hanke), Saija Ylönen (Hyvä elämä – hyvä mieli -hanke) 

 

1. SUN Saarijärvi /Päivi Sarvikas, Tiina Toivonen 

SUN Saarijärvi kokoaa tapahtumat ja tekemisen yhteiseksi kokonaisuudeksi samaan paikkaan 

http://www.kehra.net/sunsaarijarvi/. SUN Saarijärvi sai alkunsa viime kesänä kesätapahtumien 

kokoajana, jolloin koottiin sivustolle yli 250 tapahtumaa. Sun Saarijärvi on jatkanut toimintaansa 

myös kesän jälkeen. Tapahtumia kokoaa ja koordinoi Kehräkumppanit ry, mukana myös SSYP 

kehitys sekä Saarijärven kaupunki. 

Sivuille otetaan hyvin monenlaisia tapahtumia ja myös somekanavia hyödynnetään. Sivuilta löytyy 

myös vapaaehtoistoimintaa, joten myös niitä on mahdollisuus ilmoittaa Sun Saarijärvi -sivuille. 

Kauppakadun varteen on tulossa näyttelytila, jossa on ilmoitustaulu, sinne on myös mahdollisuus 

ilmoittaa tapahtumistaan. Kesälle Sun Saarijärvi kokoaa jaettavan kesäohjelman, jossa näkyvät 

Saarijärven kesän tapahtumat. Kannattaa ilmoittaa tapahtumansa hyvissä ajoin Kehrälle, jotta saa 

tapahtumat kesäohjelmaan.   

 

2. Keskustan kehittämishanke /Päivi Sarvikas, Tiina Toivonen, Anu Erkko 

Maanantaina 12.2 on alkanut vuoden mittainen Elinvoimainen Saarijärvi aktivointihanke, jonka 

hankijana on SSYP kehitys Oy ja osatoteuttajana Kehräkumppanit ry. Hankkeessa toimitaan 

yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja kaupungin kesken. Hankkeessa pyritään selvittämään, miten 

kaupungin vetovoimaisuutta saadaan parannettua, mitä palveluita tarvitaan, miten viihtyisyyttä 

saadaan parannettua ja matkailua edistettyä. Kohderyhmänä ovat Saarijärven keskustan alueen 

yritykset, matkailuyritykset sekä Kehrän jäsenyhdistykset ja muutkin yhdistykset joita asia 

kiinnostaa.  

Hanke-esittely sai aikaan keskustelua Saarijärven vetovoimaisuudesta. Kumppanuuspöydässä 

todettiin mm., että Saarijärven matkailuesite on ollut hyvä. Enemmän kannattaisi hyödyntää 

sähköpostimainontaa, mm. eläkejärjestöt tekevät paljon matkoja ja heille kannattaisi lähettää 

sähköpostilla matkailumainontaa.  

Todettiin myös, että järjestöt kokoontuvat Saarijärvellä jo yhteiseen pöytään, järjestöjen ja yritysten 

yhteistyö puuttuu vielä.  

 

 

http://www.kehra.net/sunsaarijarvi/


3. Kevään ikääntyneiden toimintapäivä 

Päätettiin Ikääntyneiden toimintapäiväksi torstai 26.4 klo 12-15. Aiemmin oli mietitty Runebergin 

puistoa paikaksi, mutta huhtikuussa puisto ei ole vielä valmis, joten päätettiin pitää toimintapäivä 

monitoimihallilla. Tänä vuonna panostetaan tapahtumapäivän esittelypisteissä vahvasti 

toiminnallisuuteen. Aiempina vuosina pelkät esitteidenjakopisteet on nopeasti kierretty. Sisälle 

mahtuu hyvin pisteitä ja ulos voi myös järjestää pihapelejä. Mietittiin myös passia, johon saisi 

merkinnän pisteillä vierailuista ja passin palauttaneiden kesken järjestettäisiin arvonta. Tapahtuma 

toimisi samalla kesäliikuntakauden avauksena. Apteekin yhteiskävelyt aloitetaan myös samana 

päivänä. Päätettiin kysyä tilaisuuteen jälleen soittajaa ja järjestää myös lavista. Alustavasti 

suunniteltiin myös seuraavia toimintapisteitä: Eläkeliitto: mölkky, Eläkkeensaajat: Ulkopoccia, 

Invalidit: puhallustikka, SPR: ensiapu, Saarikka ja kaupunki: lihaskuntotestit, Reumayhdistys: 

ketjunheitto. Tilaisuuteen mietittiin myös päätöstansseja, sisäcurlingia ja frisbeegolfia, näiden 

toteuttajat vielä selvitellään. 

Mietittiin olisiko tilaisuudessa jälleen tietoiskuja, tällä kertaa esimerkiksi liikuntavammojen 

ehkäisystä. Kaupunki tarjoaa tilaisuudessa kahvit, eläkejärjestöt tarjoilevat. Mukaan tapahtumaan 

otetaan mielellään myös hyvinvointiyrityksiä, Elinvoimainen Saarijärvi -hanke lupasi ottaa tästä 

kopin ja kontaktoida yrityksiä. Kati selvittää myös lukiolaisten ja yläkoululaisten mukaan ottamista 

tapahtuman järjestelyihin. 

Monitoimihallilla on rajoitettu määrä pöytiä, joten mahdollisuuksien mukaan voi ottaa mukaan oman 

pöydän. 

 

4. Vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta näkyväksi Saarijärvellä -tapahtuma 

Vapaaehtois- ja järjestötyö ei ole riittävän näkyvää Saarijärvellä mukaan toimintaan haluavien tai 

vapaaehtoisapua tarvitsevien näkökulmasta. Tästä on herännyt ajatus järjestötyötä ja 

vapaaehtoistoimintaa näkyväksi tekevästä tapahtumapäivästä Saarijärvellä. Mukaan otetaan 

kaikkiin ikäryhmiin suunnatut järjestöt ja vapaaehtoistoiminnat. 

Päätettiin ajankohdaksi lauantai 25.8.2018. Toteutetaan toimintaa siellä missä ihmiset liikkuvat, 

”katu- / torikarnevaali”. Samana päivänä voidaan järjestää myös tilaisuus, jossa paikallisia tai 

kauempaa tulleita esiintyjiä 

Jatketaan suunnittelua, ensimmäiseen suunnittelupäivään ilmoittautui mukaan Saija, Päivi, Aaro, 

Markku, Anu ja Tiina. Infotaan jatkossa myös muita toimijoita. 

 

5. Voimaa vanhuuteen terveysliikuntaohjelman kuulumiset  

Alkuvuodesta on koulutettu Saarikan hoitajia kunnonhoitajakoulutuksissa ja myös 

ulkoiluystäväkoulutus on alkanut helmikuussa. Taloyhtiössä on aloitettu tuolijumppa ja 

kuntosalikaveritoiminta on konkreettisesti alkanut. Keväällä on tarkoitus järjestää myös 

vertaisohjaajakoulutus, liikuntaneuvonta-asiaa selvitellään. 

 

 

 

 



6. Kevään muita tapahtumia 

Tietosuojakoulutus tiistaina 20.2 Kaupungintalolla 

Yhdessä enemmän messut 10.3 

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus 13.3, 15.3 ja 20.3 

Ystävätoiminnan lyhytkurssi 19.3 

Muistikaverikoulutus 10.3 ja 11.3 

 

7. Muut asiat 

Oli hyvä, että vaaranpaikkoja kartoitettiin liikenneturvallisuuskyselyllä, koska vaarallisia paikkoja 

löytyy edelleen Saarijärveltä. Muun muassa Halpahallin ja Lidlin kohdalta puuttuu suojatie, 

liikenneympyrän kautta kiertäminen tuo pitkän lisälenkin mm. ikäihmisille. Myöskään 

terveyskeskukseen ei kunnolla tieltä opasteta. Esimerkiksi 13 tien varressa ei ole 

terveyskeskuksen kylttiä missään, tätä on perusteltu sillä, että terveyskeskuksessa ei ole 

ympärivuorokautista päivystystä. 

 

Seuraava kokous torstaina 12.4.2018 klo 13.00 kaupungintalolla 

  

Muistion kirjoitti Saija 

 

 

 


