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Hyvä elämä, hyvä mieli – hankkeen suunnittelukokous 

 

Aika:  Tiistai 17.2.2015 

Paikka: Saarijärvi, Summassaari 

Paikalla: Markku Kyllönen, puheenjohtaja, SPR Saarijärven osasto 

 Pentti Tavaila, sihteeri, SPR Saarijärven osasto 

 Arto Honkonen, SPR Saarijärven osasto 

 Pekka Annala, toiminnanjohtaja, SPR Länsi-Suomen piiri 

 Tero Hintsa, sosiaalipalvelupäällikkö, SPR Länsi-Suomen piiri 

 Eeva Link, harjoittelija, SPR Länsi-Suomen piiri 

 Jarmo Autonen, Saarijärven seurakunta 

 Heikki Kalliokoski, Saarijärven seudun kuulo 

 Jussi Rantala, SPR, Helluntaiseurakunta, Saarikka 

 Pekka Harju, LC Saarijärvi 

 Riitta Leppälä-Oksanen 

 Maria Görman, Kehräkumppanit ry, MLL:n Saarijärven yhdistys 

 Tarja Rekonen, Eläkeliitto Saarijärven yhdistys 

 Rauha Latvala, Eläkeliitto Saarijärven yhdistys 

 Seija Nieminen-Lahti, SOTE ky/Saarikka 

 Pasi Pyykkinen, Saarijärven kaupunki 

 Ritva Sneck-Ruotsalainen, Saarijärven invalidit ry 

  

 

Tilaisuuden tarkoituksena oli keskustella siitä, kuinka saadaan lisättyä hyvinvointia Saarijärvellä 

yhteisen hankkeen kautta. Eri järjestöjen välisellä yhteistyöllä saadaan enemmän aikaiseksi. Asian 

tiimoilta on jo ollut muutama suunnittelukokous. Ideoita ja toiveita siitä, mitä alueelle haluttaisiin, on 

saatu valtava määrä. Tarkoituksena oli myös koota työryhmä, joka lähtee jalostamaan illan tuotoksia 

ja viemään asiaa käytäntöön. 

 

Hyvinvoinnin edellytyksistä keskusteltiin kolmessa ryhmässä.  
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Ryhmien yhteenvedot: 

 

Ryhmä 1 

- Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus liikkua sekä paikasta toiseen että sisältä ulos 

o Vastuukysymykset 

- Turvallisuuden tunne ihmisille mahdollisimman hyväksi: perhe, liikenne, koulu, hoitolaitos 

- Halu kokea kuuluvansa yhteisöön 

o Talkoohenki 

- Kuntouttavaa hoitoa ja toimintaa ei saatavilla tarpeeksi 

- Maksuttomia harrastuksia ja virkistystä 

o Perheillä ei rahaa hankkia harrastusvälineitä lapsille 

o Tiloja ei varaa vuokrata 

- Pankkipalvelut ongelma ikäihmisillä 

- Työttömyys 

o Vanhemmuuden tukeminen 

o Syrjäytymisen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle estettävä 

- Vapaaehtoistoimijat 

o Ei päällekkäisyyttä, vaan resurssien maksimointi 

o Järjestöjen rajat rikkovaa toimintaa 

 

Ryhmä 2 

- Leipä ja lämpö 

o toimeentulo 

o perusedellytykset kunnossa 

- Riittävästi toimintaa ja aktiviteettejä, harrastuksia kaiken ikäisille  

o Liikkumismahdollisuudet 

o Helppo osallistua ja tulla mukaan 

- Hyvä terveys 

o Toimivat, joustavat, kevyemmät, palvelut 

o 3. sektori tuottajaksi  

o Yksilöllisempiä kevyempiä palveluita joissa kolmas sektori mukana 

- Kuntalaiset mukaan suunnittelemaan palveluita ja toimintaa 

o Palvelut suunnitellaan tarpeiden mukaan 

o Palveluiden tuottamisvastuun jalkauttaminen (kylätoimikunnat, järjestöt) 

o Toiminnan esille tuonti, mitä on jo tarjolla 

- Ystävät ja sosiaaliset suhteet 

o Yhteydenpito toisiin 
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o Ystävätoiminta 

o Ihmisten kokoontumispaikat 

o Sukupolvien välinen vuorovaikutus, yhdessä tekeminen esim. koulumummot ja – vaarit, 

Terhokerho 

- Ihmisen asioiden äärelle pysähtyminen 

o Yksinäisten ihmisten tavoittaminen, kyselyitä kylillä, kouluissa ym.  

o Aktiivisempi reagointi ja ohjaus toimintaan mukaan 

 

Ryhmä 3 

- Yksinäisyys 

o Miten saadaan he jotka eivät ole missään toiminnassa mukana 

o Yksinäisten ihmisten kartoitus 

- Väestön ikärakenne 

o Palvelutason heikkeneminen 

o Kolmannella sektorilla ja vapaaehtoisilla suuri vaikutus 

- Hyvät vetäjät avainasemassa 

o Moni voisi lähteä mukaan kun joku vain pyytäisi 

- Oma aktiivisuus 

- Sukupolvien kohtaaminen 

o Juhlapyhät 

o Keinot kuinka eri ikäryhmät saadaan yhteen 

- Työelämästä poisputoajat 

o Vaikea päästä uudelleen mukaan ryhmiin 

- Mielekkäät harrastukset ja tekemiset 

o Pitää nauttia ja lähteä mielellään 

- Perheillä liian vähän yhteistä aikaa 

o Mitä lapsen saaminen vaatii 

 

 

Ryhmätuotosten koonti ja loppupuheenvuorot 

 

Pekka Annala: 

Ideat eivät vaadi valtavia resursseja niiden toteuttamiseksi. Läsnä on monta järjestöä ja ongelmiin 

tarttuminen vaatii vain yhteisen päätöksen. Esimerkiksi yksinäisyyteen vaikuttaminen ei välttämättä 

vaadi suuria resursseja. Ihmisillä täytyy vain olla paikka minne mennä. Kynnystä kutsua ihmisiä 

tapahtumiin täytyy madaltaa ja tiedottaminen jo olemassa olevista tapahtumista on tärkeää.  
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Vetäjien puute on suuri ongelma. Uusia vetäjiä täytyy kouluttaa ja kannustaa mukaan. Hanke 

toivottavasti synnyttää aktiivisuutta ihmisissä. Hankkeessa voisi olla kansalaisfoorumi joka miettisi 

mitä voidaan tehdä palveluiden karatessa. Puolessa tunnissa saatiin aikaan paljon hyviä ideoita. 

Ajatuksia tullaan esittelemään toisessa tiedotustilaisuudessa 7.5. Pyritään pitämään eri paikalliset 

toimija hereillä ja että paikalla olijoiden innostuksen kautta mukaan tulee muita toimijoita. Seuraava 

vaihe on miettiä jatkotyöstöä ohjausryhmässä. Ohjausryhmä lähtee viemään yhteisiä tavoitteita 

eteenpäin. 

 

Tero Hintsa: 

Tässä on hyvää materiaalia jatkotyölle. Tammikuussa kerätyt palautteet kootaan työryhmälle. 

Tämäniltaiset ideat vielä täydentävät niitä. Nyt on aika alkaa porukalla tekemään. Vanhuspalveluiden 

resurssit ovat loppumassa joten nyt on aika toimia. 

 

Heikki Kalliokoski:  

Vastuu- ja turvallisuuskysymykset on otettava huomioon. Mietittävä on myös sitä, kuka valvoo 

toimintaa. 

 

 

Ohjausryhmä: 

Markku Kyllönen, puheenjohtaja 

Pentti Tavaila 

Maria Görman 

Seija Nieminen-Lahti 

Pertti Rautiainen 

Heikki Kalliokoski 

Ritva Penttilä 

Matti Hast 

Riitta Leppälä-Oksanen 

Gunnar Kotamäki 

 

Markku Kyllönen kutsuu ohjausryhmän koolle lähiaikoina. 

 


