
 

 

 

 

 

   APUA SINUN AVULLASI 
 

 

  

 

 Saarijärven 
osasto 
24.10.2015 

 

 

 

 
                                           

Suomen Punainen Risti 

Länsi-Suomen piiri 

Saarijärven osasto 

www.punainenristi.fi       
 

 

Suomen Punainen Risti  

kuuluu Punaisen Ristin ja 

Punaisen Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon. 

 

 

Hyvä Elämä, Hyvä Mieli- hanke ohjausryhmä 
 
Muistio 
Aika: 22.10.2015, kello 15.00 – 17.00 
Paikka: Punainen Risti, Saarijärven osaston toimitilat, Paavonaukio 
 
Läsnä: 
Markku Kyllönen, puheenjohtaja, Punainen Risti Saarijärven osasto ja  
Hyvä Elämä, Hyvä Mieli-hanke ohjausryhmä 
Pentti Tavaila, Punainen Risti Saarijärven osasto 
Matti Hast, puheenjohtaja, Anna Kivimäki säätiö 
Suvi Rossi, Kehräkumppanit ry (Maria Görmanin puolesta) 
Seija Nieminen-Lahti, Saarikka 
Pertti Rautiainen, Sydänyhdistys 
Heikki Kalliokoski, Saarijärven seudun kuulo ry 
Teija Matalamäki, aluetyöntekijä, Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri 
 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kyllönen ja sihteerinä Teija Matalamäki 
 
  

1) Ohjausryhmän seuraava tehtävä 
 
Hankkeen pelisäännöt on rakennettu. Todetaan että hankkeen mukanaolo mahdollisimman 
monissa tapahtumissa on tärkeää. Maahanmuuttoasiat kiinnostavat ja hankkeelle esitetään 
kysymyksiä myös siihen liittyen. Oikean tiedon tarjoaminen on tärkeää. Nyt ohjausryhmässä 
aloitetaan uuden työntekijän perehdytyksen suunnittelu ja työnkuvan rakentaminen. 
Jatkossa tullaan tarvitsemaan myös tietoa ihmisten tarpeista. 
 

2) Tarpeiden kartoittaminen  
 
Käydään keskustelua kylien asukkaiden tarpeiden kartoittamisesta sekä yksinäisyydestä ja 
uuden työntekijän roolista näiden asioiden suhteen. 
 
Asian tiimoilta virisi paljon keskustelua ja useita kysymyksiä: Mikä on suurin pahoinvointia 
aiheuttava tekijä johon pitäisi tai voidaan puuttua? Apua tulee tarjota ensisijaisesti niille, 
jotka eivät vielä ole palvelujen piirissä. Kuinka heidät löydetään? On ihmisiä jotka eivät juuri 
käy kodin ulkopuolella, eivätkä osallistu järjestettyihin tilaisuuksiin. Kuinka heihin saataisiin 
yhteys? Avun vastaanottaminen ei ole aina helppoa tai siihen ei olla valmiita. Tämä korostuu 
erityisesti tarjottaessa ilmaista apua. Miten saataisiin vietyä eteenpäin ajatusta, ettei 
tarvitse olla ihan pohjalla pyytääkseen ja saadakseen apua? Voitaisiinko hyödyntää jo 
olemassa olevaa tietoa? Esim. yli 65-vuotiaille tehtyjen tarkastusten tietoja. Minkä verran 
tietosuoja estää?  
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o Diakoniatyön kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä.  
o Pitkäaikaistyöttömiä tukevan Kehräkumppanien toiminnasta löydetään myös 

yhtymäkohtia tähän hankkeeseen.  
o Tehokkaita keinoja tavoittaa ja koskettaa ihmisiä on käyttää julkkiksia ja 

tarinoita viestinnässä.       
 
Tiedetään että yksinäisyyttä voi esiintyä ryhmissäkin ja etteivät kaikki yksinäiset koe 
yksinäisyyttä ongelmana. Keskustan kerrostaloissa voi olla vielä yksinäisempiä ihmisiä kuin 
kylien perillä omakotitaloissa asuvat. On huomioitava että kyläkunnat ovat eri aktiivisia.  
 
Päädytään siihen että hankkeesta otetaan ensimmäiseksi yhteyttä kyläyhdistyksiin. 
Kyläyhdistyksissä tunnetaan ihmiset ja tiedetään tarpeet parhaiten. Sen jälkeen mietitään 
keinoja yksinäisten tavoittamiseen.   
 
Tärkeää on kunnioittaa testamentin antajaa. Huomioitavaa: rahan käyttöä voidaan 
kohdistaa myös auttajiin.  
 

3) Esite    
 
Esite on valmis, se todetaan erittäin onnistuneeksi. Esitteessä on käytetty paljon hankkeen 
toiminnasta kertovia kuvia, joka on viestinnällisesti tehokas tapa välittää tietoa. Esitettä on 
painettu 500kpl. Jatkossa tulee sopia kuinka esitettä jaetaan. Tärkeää on saada esite jakoon 
eri järjestöjen kautta.   
 

4) Koulutukset ja tilaisuudet 
 
Koulutusten kautta hankitaan vapaaehtoisia. Kun tarpeita on kartoitettu ja niitä alkaa löytyä, 
on hyvä että silloin on valmiina koulutettuja vapaaehtoisia jotka voivat auttaa. 
 
Tarvitaan isoja sekä pieniä yleisötilaisuuksia, matalankynnyksen tilaisuuksia. Tilaisuuksissa 
on tärkeää kertoa mitä on hyvä elämä. Asiasta puhuminen on tehtävä hienotunteisesti. Hyvä 
elämä on jokaiselle omanlaisensa, se on eri ihmisille erilaista. 
 
Tulevia koulutuksia: 
 

o Laitosystävätoiminnan kurssi 12.11.2015 klo.12–18 Evästuvalla Pylkönmäellä. 
Koulutuksesta on ollut tämän päivän Sampo-lehdessä puffi. Esite on tehty ja 
laitettu jakoon. 

 
o Ystävätoiminnan lyhytkurssi 18.11.2015 klo.13–16 Annantuvalla, Mahlulla. 

Teija on tehnyt tästä esitteen, joka laitetaan jakoon kun saadaan 
keskustoimistosta lupa. Nelosella Vain elämää ohjelman artistien julkaisu 
tapahtuu ensi viikolla 27.10, jonka jälkeen aloitetaan lyhytkurssin 
markkinointi. 
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o Eläkkeen saajat ry ovat tilanneet lyhytkurssin vuoden vaihteen jälkeen 
pidettäväksi. Teija järjestää tämän.   

  
o Hyvän mielen ilta 27.1.2016 klo.18–20 Annantuvalla, Mahlulla. 

Kohderyhmänä ovat kyläyhdistykset. Ohjelma on keskustelunomainen. Illan 
tarkoituksena on kertoa hankkeen toiminnasta ja saada hankkeen työntekijä 
tutuksi. 

 
5) Hankkeen työntekijä 

 
Työntekijän hakuilmoitus on tehty MOL:n sivuille http://goo.gl/h3OtVo jossa kuvaus mitä 
työntekijältä odotetaan. Ilmoitus on ollut myös Sampo-lehdessä. Kirjalliset hakemukset ja 
cv:t on toimitettava 6.11.2015 mennessä. Haastattelijoina ovat Pekka Annala, Tero Hintsa ja 
Markku Kyllönen. 
 
Ohjausryhmän kokoamia ajatuksia työntekijän tehtävistä: 

o Kohdata ihmisiä. 
o Kartoittaa ihmisten tarpeita.  
o Antaa kylille apua. Kylissä on vähän toimijoita. On tärkeää ettei hankkeella 

kuormiteta kylää, vaan hanke tarjoaa kylille apukäden = työntekijän. 
o Toimia linkkinä eri toimintojen ja järjestöjen välillä. 

 
Uusi työntekijä aloittaa kyliin tutustumisen tammikuulla ottaen yhteyttä kyläyhdistysten 
puheenjohtajiin. Paras ja tehokkain, henkilökohtaisin yhteydenotto on puhelinsoitto. 
 

6) Muuta 
 
Heikki Kalliokoski toteaa että ohjausryhmä on hyvänkokoinen, mutta vaatinee jossain 
vaiheessa jäsenien vaihtuvuutta. Alkuvaiheessa oli useita hankkeesta kiinnostuneita, jotka 
eivät mahtuneet ohjausryhmään. Heikki haluaisi itse konkreettiseen toimintaan mukaan. 
Ohjausryhmä esittää mahdollisuutta esim. Pekka Rämäsen työpariksi. Ohjausryhmä voi itse 
säädellä kokoonpanoa. Jatkossa ollaan valppaina ohjausryhmän uusien jäsenien 
rekrytointiin.  
 

7) Seuraava kokous 
 
Seuraava ohjausryhmän kokous on 16.12.2015 klo.15 osaston tiloissa. Matti Hast kerää 
kylien ja järjestöjen yhteystiedot kokoukseen. Kokouksessa tullaan käsittelemään Hyvä 
Elämä, Hyvä Mieli hankkeen työkalut ja alustavat työntekijän tehtävät. 

 
 

http://goo.gl/h3OtVo

