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Läsnä: Kati Kivelä, Kirsti Rautiainen, Sinikka Trupukka, Liisa Humppi, Veikko Rahkonen, Aili 

Ruotsalainen, Tuula Laitinen, Ritva Penttilä, Hannu Liimatainen, Eija Viitanen, Saija Ylönen 

 

1. Voimaa vanhuuteen terveysliikuntaohjelman kuulumiset 

Saarijärven Runeberginpuistoon on suunnitteilla alue, johon tulisi seniorilaitteita. Rahaa 

kaupungilla on varattu vain muutamaan laitteeseen. Kati ja Saija olivat marraskuun alussa 

tutustumassa Karstulan senioripuistoon ja sen laitteisiin. Karstulan järjestöt olivat hakeneet 

laitehankintoihin Leader-rahoitusta. Pohdittiin olisiko tämä mahdollista myös Saarijärvellä, jolloin 

laitteita saataisiin puistoon enemmän. Kati oli soittanut Leader Viisarin Mari Purolle, joka kertoi, 

että rahoitus isompiin hankkeisiin on loppu, mutta pienempiin 12 000 € asti oleviin voi hakea 

rahoitusta. Eija vie asiaa eteenpäin vanhusneuvostoon ja asiaa suunnitellaan yhteistyössä vapaa-

aikatoimen kanssa. 

Muun muassa syksyn ikääntyneiden liikuntaraadissa tuli esille, että julkisiin tiloihin kaivattaisiin 

apuvälineitä. Anna-Kaisa oli selvitellyt Saarikan puolelta, onko heillä näitä saatavilla. Mahdollisesti 

yksi pyörätuoli voisi olla saatavilla, muutoin apuvälineiden hankinta on julkisten tilojen haltijoilla, 

mm. vastuukysymysten vuoksi. Paula Liupakka apuvälineyksiköstä on luvannut, että auttavat 

hankintaan liittyvissä asioissa. Hankinnassa vastuu on kuitenkin kaupungilla. Todettiin, että esim. 

kaupungintalolla on jo pyörätuoli, juuri rollaattoreista on eniten pula. Saarijärvisalissa kulkeminen 

on koettu hankalaksi. Kumppanuuspöydässäkään ei oltu tietoisia, että Saarijärvisalin yläosan 

paikat on varattu invapaikoiksi ja että järjestäjän vastuulla on, että ne myös säästetään näitä 

paikkoja tarvitseville. Saarijärvisalin varaajilla ei ole ollut tästä useinkaan tietoa, eikä invapaikkoja 

ole salissa merkitty kunnolla. 

Yleisiin tiloihin toivotaan tukikahvoja. Aarresaaren höyrysaunan porras on koettu hankalaksi myös 

vähän terveemmille, siihen toivotaan tukikahvoja. Kati hoitaa tätä eteenpäin.  

Mannilan kuntoradalle toivottiin selkänojallisia penkkejä aloituspaikalle sekä Tervalammen rantaan. 

Selkänojattomat penkit ovat hankalia ikäihmisille. Saija lupasi viedä viestiä eteenpäin. 

Asiointikyydeistä on suuri pula niin kylillä kuin keskustassakin. Liikuntaesteisten on vaikea päästä 

harrastuksiin ja tapahtumiin jo kilometrin päästä. Asiointikyydeistä on tehty hyvä ehdotus Saarikan 

toimesta ja se tullaan viemään kaupunginhallitukselle. Toivottavaa olisi, että mahdollisimman 

monesta suunnasta menisi viestiä asiointikyydin tarpeellisuudesta, tätä viestiä kuulee kuitenkin 

jatkuvasti ikäihmisiltä. 

Ikääntyneillä on ollut hankaluuksia saada kelan taksia. Taksia saattaa joutua odottamaan kaksikin 

tuntia, viikonloppuisin ei tahdo saada kyytiä ollenkaan. Saarijärven kela-taksien kapasiteetti ei siis 

riitä käyttäjämäärään nähden. Sairausvakuutuskorvausta ei saa, jos taksin tilaa muualta. Tätä 

viestiä haluttaisiin viedä Saarikan vammaisneuvostolle. Vammaisneuvosto ei kuitenkaan ole 

kokoontunut viime kevään jälkeen. Saija lupasi selvittää mikä on Saarikan vammaisneuvoston 

tilanne.  

 

 

 



2. Kevään toiminta 

Käytiin läpi kevään ohjelmia. Tiedossa olevat kumppanuuspöydässä esille tulleet ohjelmat on 

kirjattu erilliseen kalenteriin. Myös joulukuussa on edelleen paljon tapahtumia. Muistakaa ilmoittaa  

laajalle yleisölle suunnatut tapahtumat kaupungin tapahtumakalenteriin. Myös Sun Saarijärvi kerää 

tapahtumia edelleen http://www.kehra.net/sunsaarijarvi/ hyödyntäkää myös tätä ja ilmoittakaa 

tapahtumat osoitteeseen Sunsaarijarvi@kehra.net. 

 

Käytiin keskustelua keväällä perinteeksi muodostuneesta Ikääntyneiden toimintapäivästä, 

pohdittiin, järjestettäisiinkö se tällä kertaa esimerkiksi urheilukentällä enemmän toiminnallisena 

tapahtumana. 

 

3. Vapaaehtoistyö näkyväksi Saarijärvellä 

Saija on koonnut Saarijärven vapaaehtoistyötä vapaamuotoiseen esitteeseen. Tarkoituksena on, 

että kaikki vapaaehtoistoiminta löytyisi helposti sitä tarvitseville. Esitettä on tarkoitus jakaa ainakin 

Saarikan kotihoitoon ja palveluohjaukseen, tilaisuuksissa myös yksittäisille ihmisille. Samoin 

vapaaehtoiseksi haluaville on koottu Vapaaehtoiseksi Saarijärvellä -esitettä. Esitteet on alettu 

koota tänä syksynä ja niitä täydennetään koko ajan. Saijalle saa ilmoitella puuttuvia 

toimintamuotoja.  

 

Vapaaehtois- ja järjestötoiminta kaipaisi lisänäkyvyyttä Saarijärvellä, jotta mukaan haluavat ja 

vapaaehtoisapua tarvitsevat löytäisivät palvelut paremmin. Saija ehdotti, että järjestettäisiin 

Saarijärvellä ensi syksynä tapahtumapäivä, jossa tehdään vapaaehtoistyötä näkyväksi. Ehdotus 

sai kannatusta, ja mietittiin jo alustavasti paikkaa ja ajankohtaa. Ideoidaan asiaa eteenpäin ja 

jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 

 

4. Muut asiat 

Eläkeliiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Mauri Ihanainen 

Henkilöstövaihdoksia on tapahtunut myös kaupungilla. Vapaa-aikasihteeri Esko Pekkanen on 

jäämässä eläkkeelle ja hänen seuraajakseen on valittu Janne Haapanen. Palvelusihteeri Marja 

Pääkkösen tilalle on tullut Satu Mäntylä.  

Saarikan hyvinvointipiste Säästökeskuksessa on avoinna ilman ajanvarausta joka päivä klo 9-11, 

ajanvarauksella klo 8-9. Saarijärvellä terveydenhoitajana toimii Vuokko Aho. Helmikuussa 

hyvinvointipiste aloittaa myös Pylkönmäellä, siellä terveydenhoitajana toimii Kirsi Rühlman.  

Apetta aivoille hanketta voi pyytää vieraaksi aivopulmailua ja ravitsemusta yhdistelevällä 

ohjelmistolla heti tammi-helmikuussa. Apetta aivoille -hanke lähetti kumppanuuspöydälle terveisinä 

myös aivopulmailua ja ravitsemusta yhdistelevät tehtävät Joulun ja Suomi 100 -teemalla. 

Helmikuussa on Saarijärvelle tulossa Apetta aivoille -ruokakurssi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti 

yli 50-vuotiaille omaistaan hoitaville (etenkin miehille) tai henkilöille, jotka eivät aiemmin ole olleet 

vastuussa perheen ruokahuollosta.  

Aivoviikolla (vko 11) on Keski-Suomen muistiyhdistyksen, kansalaisopiston ja Apetta aivoille -

hankkeen yhteistyössä järjestämä IKIS -luento.  

http://www.kehra.net/sunsaarijarvi/
mailto:Sunsaarijarvi@kehra.net


5. Seuraava kokous  

Torstaina 15.2 klo 13.00 Kehrän kokoustiloissa (Kauppakatu 8, 2krs). 

Muistion kirjoitti Saija 

 

 

 


