
Kumppanuuspöytämuistio 

 

Saarijärvi, Kaupungintalo, Rahkola-sali 

23.5.2018 klo 13.00-15.00 

Läsnä: Aaro Lahtinen, Kaija-Liisa Laitinen, Ritva Penttilä, Aili Ruotsalainen, Sinikka Trupukka, 

Kaarina Kuusela, Liisa Humppi, Anna-Kaisa Manninen, Eija Viitanen, Anu Erkko, Tapio Kinnunen, 

Kati Kivelä, Saija Ylönen  

 

1. Toimintapäivän palautteet 

Arpalippuja palautui vähän yli 100. Arvion mukaan paikalla oli järjestäjät mukaan lukien n. 150 

henkilöä. Palaute toimintapäivästä on ollut positiivista. Toimintapäivässä oli tänä vuonna enemmän 

tekemistä ja vähemmän istumista. Toimintapassi arvontoineen koettiin hyväksi uudistukseksi, joka 

sitoi osallistujia kiertämään pisteitä. Kahvien tarjoaminen salin takanurkassa oli myös hyvä 

uudistus, koska kahvipiste ei ruuhkautunut. Kahvia oli varattu n. 200 kupillista, siitä huolimatta 

kahvi loppui kesken. Myöskään kaikki järjestäjät eivät ehtineet käydä kahvilla. Apteekin ja 

muistiyhdistyksen alustuksista pidettiin, niissä oli hyvää asiaa. Mukana oli kaikkiaan n. 15 pistettä, 

eikä pisteille tullut suurta ruuhkaa. Ulkopisteitä oli vain yksi ja muistutuksista huolimatta siellä kävi 

vain vajaa kymmenen osallistujaa. Edelleen osa ihmisistä on sanonut, ettei ole saanut tietoa 

tapahtumasta, vaikka siitä ollut ilmoitus lehdessä ja järjestöpalstoilla. Tapahtuma tavoitti kuitenkin 

myös ihmisiä, jotka siellä ennen eivät ole käyneet. 

 

2. Ensi syksyn toiminnan suunnittelu 

Käytiin läpi myös kesän toimintaa. Torstaina 5.7 klo 19.00 eläkeläisille ennakkonäytös Lumperossa 

teatteriesitys Katsastukseen, hinta 10 €. Näytöksestä kannattaa viedä viestiä eteenpäin.  

Kesällä on muutenkin paljon tapahtumia Saarijärvellä niin kylillä kuin keskustassakin. Saarijärven 

kylillä tapahtuu sekä Saarijärven kulttuurikesä 2018 -esitteet löytyvät muistion liitteestä. 

Syksyn toiminnasta sovittiin, että ensi syksynä ei pidetä viime vuoden tapaan ikääntyneiden 

toimintapäivää, nyt kun elokuussa järjestetään Hyvän mielen karnevaali. Vanhustenviikko on 7.10-

14.10, joten silloin on taas ohjelmaa. Ensi keväänä voi sitten miettiä, järjestääkö toimintapäivän 

keväällä vai syksyllä, koska keväällä on paljon tapahtumia ja retkiä. 

 

3. Hyvän mielen karnevaalit 25.8.2018 

Hyvän mielen karnevaalien suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Toimijoita on lähtenyt mukaan 

Karnevaaleille jo n. 40. Ohjelmassa on mm. musiikkia, ruokaa, kilpailuja, satotori, järjestöjen ja 

toimijoiden esittelyjä ja toimintaa. Kaupunki on luvannut lähteä mukaan karnevaalimarkkinointiin, 

myös paikallislehti on mukana. Parhaillaan lyödään lukkoon ohjelmaa ja osallistujien sitovia 

ilmoittautumisia toivotaan. Mukaan voi ilmoittautua myös myöhemmin, mutta markkinointi alkaa jo 

nyt. 

 

 

 



4. Vie vanhus ulos -kampanja 

Tänä vuonna olisi tarkoitus panostaa 11.9-11.10 olevaan Vie vanhus ulos -kampanjaan. Viime 

vuosina kampanjaan osallistuminen on Saarijärvellä ollut vähäistä. Kampanja päättyy 11.10 

olevaan valtakunnalliseen iäkkäiden ulkoilupäivään, joka on vanhustenviikolla. Tänä vuonna 

teemana on yhdessä ilman ikärajaa. Suunniteltiin että järjestetään ikääntyneille ulkoilutapahtuma 

iäkkäiden ulkoilupäivänä.  

Pohdittiin paikkaa iäkkäiden ulkoilupäivän tapahtumalle. Runebergin puiston polut valmistuvat 

tuohon mennessä, mutta sinne ei uskalla suunnitella vielä yleisötilaisuutta, koska ruohoalue ei 

välttämättä ole vielä kunnossa. Pohdittiin alueena myös Mannilan männikköä, Kusiaismäkeä ja 

Kukonhiekkaa. Urheilukenttä olisi hyvin saavutettavissa ja sinne olisi mahdollisuus suunnitella 

monenlaista toimintaa. Teeman mukaisesti pyritään saamaan tapahtumaan sukupolvien 

kohtaamista. Haastetaan kouluja mukaan, Kati voi olla koululle yhteydessä. Ohjelmassa voisi olla 

mm. perinteisiä pihaleikkejä.  

Houkutellaan kyläkuntia myös ulkoilupäivään mukaan. Mm. Lannevedellä on ollut useampana 

vuonna tapahtuma koulun kanssa ennen lomia, voidaan yhdistää yhteistyö myös tähän. Vie 

vanhus ulos -kampanjan sivuilla voidaan ilmoittaa tapahtumia etukäteen. Kampanjan sivuilta löytyy 

myös ulkoilulaskuri, johon voi ilmoittaa kuntakohtaisesti kaikki ikääntyneiden kanssa ulkoilut. 

Vanhusneuvosto kokoaa Vanhustenviikon tapahtumia, yleisölle avoimia tilaisuuksia voi ilmoittaa 

Eijalle. Vanhustenviikolla on mm. Saarijärvi-salissa Palola puhumassa maakunta- ja 

soteuudistuksesta. 

 

5. Voimaa vanhuuteen kuulumiset 

Runebergin puistoon on tulossa yksi isompi ikääntyneille suunnattu laite, enemmänkin laitteita 

puistoon mahtuisi. Karstulassa ovat saaneet puistoon enemmän laitteita, kun yhdistykset ovat 

hakeneet Leader Viisarilta avustusta laitehankintoihin. Sovittiin, että vanhusneuvosto ja 

eläkejärjestöt yhdessä hakevat avustusta, Eija pyytää Jannea tekemään hakesuunnitelman ja 

eläkejärjestöt allekirjoittavat sen. 

Laitteisiin kannattaa järjestää myös ohjausta, ohjattuna laitteilla enemmän käyttöä ainakin 

Karstulassa. Keuruullakin on useita laitteita ja he vetävät siellä ryhmiä kelillä kuin kelillä. 

Kotikonnun pihalla on myös muutama laite ja niitä saa käydä käyttämässä yksittäiset ihmiset, jos 

isompi porukka on tulossa niin sitten toiveena, että asiasta ilmoitetaan Kotikontuun. 

Viime viikolla oli Keski-Suomen voimaa vanhuuteen verkostotapaaminen Jyväskylässä. Siellä 

havainnoitiin, että paljon on saatu Saarijärvellä jo aikaiseksi. Kumppanuuspöytä on ollut hyvä taho 

Voimaa vanhuuteen asioiden eteenpäin viemiseen ja järjestöyhteistyö ja Apteekin kanssa tehtävä 

yhteistyö on hyviä esimerkkejä toimivasta yhteistyöstä.  

Viikolla 22 tarkoitus alkaa vertaisohjaajakoulutus, tähän toivotaan lisää osallistujia.  

Pihtiputaalla on senioriolympialaiset tiistaina 5.6 klo 12-15. Kaikki Keski-Suomen Voimaa 

vanhuuteen kunnat on haastettu mukaan kisoihin. Toivottavaa on, että joka kunnasta on ainakin 

oma joukkue paikalle max 5/joukkue, ilmoittautuminen 28.5 mennessä. Sovittiin, että Saarijärveltä 

kisoihin lähtevät ainakin Liisa, Aili, Kati ja Sinikka. Senioriolympialaisista voisi saada ideoita myös 

iäkkäiden ulkoilupäivään.  

Apteekin yhteiskävelyt alkoivat toukokuun alussa, mukana on ollut n. 5 kävelijää, kävelyitä saa 

mainostaa edelleen eteenpäin. Jos kävelijöitä riittää jatketaan kävelyjä syyskuun loppuun asti. 



Vertaisohjaajia toivotaan mukaan kävelyille, koska mukana on monen kuntoisia kävelijöitä ja 

tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitsisi kävellä yksin.  

 

6. Muut asiat 

Kulttuuriluotseja kaivataan lisää, viikolla 23 järjestetään kulttuuriluotseille koulutusta, ilmoitus 

tulossa ensi viikon lehteen. Kirjastolta lainattavissa tabletti, josta löytyy ohjelma, jonka avulla voi 

vierailla Saarijärven kulttuurikohteissa. 

Sun siisti Saarijärvi viikko menossa, torstaina 24.5 siivouspäivä, jolloin kuka tahansa voi lähteä 

mukaan siivoamaan kaupunkia siistiksi. Roskapussit ja hanskat voi noutaa kierrätyskeskukselta klo 

9.00 alkaen, kierrätyskeskuksella Martat tarjoavat kahvia ja luvassa myös arvontaa. 

Vammaisneuvosto on Saarikan alueella saatu taas käyntiin, kesäkuussa on seuraava kokous, 

vammaisneuvosto toimii/edustaa viiden kunnan alueella. Uusi puheenjohtaja on Marjut Pollari, 

Tapio Kinnunen toimii varapuheenjohtaja. Vammaisjärjestöihin kannatta ottaa yhteyttä, jos on 

esim. esteettömyyteen liittyvää asiaa. Tuija Laitinen toimii Saarijärven invalidien 

esteettömyysvastaavana, häneen voi myös olla yhteydessä. On koettu hankalaksi, ettei aina tiedä 

keneen pitäisi olla kaupungin puolella yhteydessä, kun puhutaan esteettömyysasioista, osasta 

vastaa tekninen toimi, osasta vapaa-aikatoimi jne. Eija kertoi, että jos ei ole varma, voi lähettää 

postin osoitteeseen Kirjaamo@saarijärvi.fi, se ohjaa postit oikeaan osoitteeseen.  

Esteettömyysasioista keskustelussa esille nousivat mm. Saarijärvisalin suunnittelu, jossa 

esteettömyys ei etene, reunoille penkkien päihin tarvittaisiin kaiteet. Takapenkit täyttyvät 

tilaisuuksissa ensimmäisenä, jolloin huonosti liikkuvat eivät mahdu enää heille soveltuville 

istumapaikoille. Takapenkit ovat Saarijärvi-salissa invapaikkoja ja järjestäjän pitäisi huolehtia, että 

ne myös pysyvät invapaikkoina. Ongelmana on kuitenkin, että järjestäjiä ei infota asiasta, joten he 

eivät tiedä näiden olevan invapaikkoja. Kaupungintalolle on toivottu myös sisärollaattoria. Kelan 

mäki koetaan myös ongelmalliseksi, myöskään ovea ei saa helposti auki. Julkisten tilojen lisäksi 

myös kerrostalot ovat ongelmallisia.  

 

7. Seuraava kokous  

Sovittiin pidettäväksi torstaina 16.8 klo 10.00 Kaupungintalolla 

 

Muistion kirjoitti Saija 
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