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Hei Kehräkumppanit ry:n jäsenjärjestön edustaja!
Viime aikoina Saarijärvellä on ollut paljon mukavaa kuhinaa eri tahoilla: monenlaista yhteistyötä, täysin
uuttakin tekemistä ja paljon kivoja tempauksia! Kehräkumppanit ry:n nimi on ollut esillä monessa
tapahtumassa, ja se lienee jo tuttu usealle. Kehräkumppanit ry merkitsee monelle työllistämishankkeita,
mutta sen toinen päätavoite on järjestöjen välinen yhteistyö. Nyt jos koskaan on aika aktivoitua ̶ yhdessä!
Kuka tahansa yhdistyksenne jäsen, joka on kiinnostunut järjestöyhteistyön kehittämisestä ja
työllistämisestä, on tervetullut mukaan Kehräkumppaneiden toimintaan. Tule mukavaan porukkaamme
tekemään yhdessä työtä paikallisten järjestöjen hyväksi!
Ajankohtaista Kehräkumppanit ry:ssä
Kehräkumppanit ry:n hallituksen vuonna 2018 muodostavat Suvi Rossi (pj.), Pasi Pyykkinen (varapj.), Maria
Görman, Mauri Ihanainen, Tapio Kinnunen ja Riitta Lintunen. Varajäsenet ovat Satu Iso-Ahola ja Tarja
Rekonen. Hallituksen sihteerinä toimii Päivi Sarvikas.
Päivi Sarvikas on myös Kehräkumppanit ry:n järjestökoordinaattori, puh. 045 1070 094, sähköposti:
paivi.sarvikas@kehra.net.
Kehrän toimiston (os. Kauppakatu 8, 2. krs, käynti sisäpihan puolelta) yhteydessä on kokoustila, joka on
järjestöjen käytettävissä sopimuksen mukaan. Varusteina kokoustilassa on pöytiä ja tuoleja yli 30 hengelle,
dataprojektori sekä valkokangas, lisäksi keittonurkkauksessa on käytössä kahvin- ja vedenkeitin sekä
mikroaaltouuni. Pääsääntöisesti tila on vapaana vasta klo 16:n jälkeen, mikä on hyvä ottaa huomioon tilassa
järjestettävän kokouksen sekä myös kokousvalmistelujen alkamisajan suhteen. Kehräkumppanit ry:n
jäsenjärjestöt saavat käyttää tilaa veloituksetta, muilta saarijärveläisiltä järjestöiltä peritään 30 €/kerta.
Projektien tai yritysten käyttöön tilaa vuokrataan hintaan 50€/krt. Lisätiedot ja varaukset: puh. 045 1070 094.
Niin ikään vuokrattavissa on Kehräkumppanit ry:n kahvinkeitin. Keitin on perkolaattorikeitin, ja sen vetoisuus
on 40 kuppia. Kehräkumppaneiden omille jäsenjärjestöille keittimen vuokra on 5€/päivä, muille 10€/päivä.
Kehräkumppanit ry:n työllistämishanke
OTE-hanke (2016-2018) on tarkoitettu pitkään työttömänä olleiden henkilöiden avuksi. Kehrä kartoittaa
työelämän ja tulevaisuuden erilaisia vaihtoehtoja asiakkaan omien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Työnhakijalle pyritään löytämään työtä, jossa voidaan hyödyntää ja kehittää työnhakijan omaa osaamista ja
jonka kautta löytyy jatkopolku pysyvään työllistymiseen. Palkkatukea tai työkokeilua hyödynnetään laajan
yhteistyöverkoston (yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet) avulla. Työnhakijaa autetaan ammattitaidon
päivittämisessä tai uuden ammatin hankkimisessa. Työnhakijan kanssa mietitään yhdessä, voisiko yrittäjyys
tai työskentely työosuuskunnan kautta olla sopiva vaihtoehto työllistyä, jolloin hanketyöntekijät auttavat
yrittämisen alkuun. Hanke työllistää kuukaudessa keskimäärin 20 henkilöä, jotka valitaan haastattelun
kautta. OTE on saanut typo-avustusta Keski-Suomen TE-toimistolta, ja se toimii Saarikan alueella.
Lisätietoa Kehräkumppanit ry:stä ja OTE-hankkeesta: www.kehra.net
OTE-hanke, hankevetäjät
Heli Ihanainen
Puh. 045 2766 211
heli.ihanainen@kehra.net

Riikka Oikari
Puh: 045 2766 210
riikka.oikari@kehra.net
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Helmikuussa 2018 alkanut Elinvoimainen Saarijärvi -aktivointihanke Kehräkumppanit ry:n ja SSYP Kehitys
Oy:n yhteistyönä selvittää, kuinka yritysten ja yhdistysten välisen yhteistyön avulla voidaan edistää
Saarijärven vetovoimaisuutta, palvelutarjontaa, viihtyisyyttä ja matkailua. Yhteistyömahdollisuuksien
löytäminen ja keskustan alueen jatkuva kehittäminen ovat avainasemassa paikkakuntamme viihtyvyyden ja
houkuttelevuuden lisäämiseksi.
Ilo näkyy ja kuuluu Saarijärvellä tällä hetkellä erityisesti tempauksina (esim. SUN Siisti Saarijärvi -siivousviikko
ja Kukkiva Saarijärvi -kampanja) ja tapahtumina, joita kokoaa SUN Saarijärvi. Paikkakunnan monipuolinen
tapahtumatarjonta antaa elämyksiä paikallisen musiikin, taiteen sekä erilaisten näytösten ja urheilun kautta
varsinkin kesäaikaan, mutta myös ympäri vuoden. SUN Saarijärvi kokoaa toiminnan ja tekemisen yhteen ja
on siis yritysten ja yhdistysten yhteinen tapahtumakalenteri ja tiedotuskanava. SUN Saarijärven kautta
Kehräkumppanit ry, SSYP Kehitys Oy ja Saarijärven kaupunki tarjoavat tapahtumalle myös
mainostamiskanavan somessa (Facebook ja Instagram). Yhdistyksenne on tervetullut mukaan SUN
Saarijärven sisällön tuottamiseen - olemme tarvittaessa apunanne! Jos yhdistyksenne aikoo järjestää
toimintaa tai tapahtuman, ilmoittakaa siitä (www.kehra.net/sunsaarijarvi/tapahtuman-jarjestajalle/ tai
sähköposti: sunsaarijarvi@kehra.net).
Saarijärven torille tulee juhannusviikolla jälleen vuokrattavia markkinamökkejä. Mökit ovat kivoja
kojupaikkoja pienimuotoiseen tai laajempaankin myynti- tai järjestötoimintaan. Yhden mökin päivävuokra on
20€, mutta pidempiaikainenkin vuokraaminen on mahdollista. Tiedustelut ja varaukset: Tiina Tarvainen, puh.
044 230 5042 tai sähköposti: tiina.tarvainen@ssypkehitys.fi.
Kehräkumppanit ry:n järjestämä Suomen suurin Pihakirppis valtaa mm. Kauppakadun jälleen lauantaina
7.7.2018 klo 9-15. Viime kesänä Pihakirppis keräsi yhteensä n. 60 myyjää, eniten keskustaan, mutta myyjiä oli
omilla pihoillaankin taajama-alueella. Keskustan alueen pöytäpaikka kadun varrella maksaa 10 euroa ja
myyntipaikka autolle ja peräkärrylle on 15 euroa. Omalla pihalla myyminen Pihakirppiksen aikana maksaa 10
euroa (maksulla saa oman myyntipaikan osoitteen Pihakirppis-mainokseen ja -karttaan mukaan).
Kirppismyyjien ilmoittautumisia on jo otettu vastaan runsaasti, mutta vielä ehtii mukaan (puhelin: 046 582
3738 tai sähköposti: toimisto@kehra.net)!
Laajan kattauksen eri tahojen toimintaa ja tapahtumia yhteen kokoaa Hyvän mielen karnevaali Saarijärven
keskustan alueella lauantaina 25.8.2018. Mukana huikeassa karnevaalipäivässä on jo yli 50 järjestöä, yhteisöä
ja yritystä. Keskustassa on yhteinen tapahtuma klo 10-14: Tekemistä ja toimintaa on tarjolla Kauppakadun
täydeltä, joka on suljettu liikenteeltä tapahtuman ajan. Iltapäivällä karnevaalikulkue johdattaa
urheilukentälle tutustumaan eri urheilulajeihin. Urheilla voi myös Konttihölkässä. Yhteisen
karnevaalitapahtuman jälkeen on tarjolla jatkotapahtumia eri kohderyhmille keskustassa ja lisäksi mm.
Keskiaikamarkkinat Lannevedellä.
Seuraa Kehräkumppaneiden ja SUN Saarijärven tapahtumia:
www.kehra.net
www.kehra.net/sunsaarijarvi
www.facebook.com/sunsaarijarvi
www.instagram.com/sunsaarijarvi
Hyvää kesää ja aktiivista loppuvuotta!
Kehräkumppanit ry:n hallituksen puolesta
Suvi Rossi (pj.)
sähköposti: suvirossi@hotmail.com

