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Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä 

Muistio: kokous 2/2017 

 

Aika: Maanantai 11.4.2017, kello 15.00-16.00 

Paikka: Punainen Risti, Saarijärven osaston toimitilat, Paavonaukio 3. 

 

Paikalla:  

Markku Kyllönen, puheenjohtaja ohjausryhmä, SPR Saarijärven osasto.  

Marjatta Tolppila, Saarijärven Invalidit ry. 

Pentti Tavaila, varapuheenjohtaja, SPR Saarijärven osasto. (16.00 asti) 

Matti Hast, puheenjohtaja, Anna Kivimäki säätiö. 

Gunnar Kotamäki, hallituksen jäsen Saarikka, hallituksen jäsen Visio-säätiö. (16.00 asti) 

Ritva Penttilä, puheenjohtaja, Eläkeliiton Saarijärven yhdistys  

Suvi Rossi, puheenjohtaja Kehräkumppanit ry. 

Riitta Leppälä-Oksanen, Lanneveden kyläyhdistys. 

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, Punainen Risti, Keskustoimisto. (Lync-

yhteys) 

Jooel Niittynen, järjestöpäällikkö, SPR Länsi-Suomen piiri. 

Saija Ylönen, projektityöntekijä, Hyvä Elämä, Hyvä Mieli –hanke. 

 

Visa Törmälä, Crenoco (Skype yhteys Palvelut kämmenellä -pilotin yhteenveto) 

 

Poissa: 

Riitta Nätti, Saarijärven seudun Sydänyhdistys 

Seija Nieminen-Lahti, varhaisen tuen palveluvastaava, Saarikka. 

Tero Hintsa, apulaistoiminnanjohtaja, SPR Länsi-Suomen piiri. 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Markku Kyllönen toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Todettiin että asialistan mukainen 

järjestys vaihdetaan siten, että kohta 5. Palvelut kämmenellä pilotin palautteet käsitellään jo 

kohdassa 3. 
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2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Markku Kyllönen kertasi edellisen kokouksen muistion. Viime kokouksessa Anu Kinnusen esittelemä 

hoivavastuun jakaminen -pilotti herätti edelleen keskustelua ja ajatuksia. Markku on keskustellut 

pilotista Mikael Palolan kanssa, ja Saarikan puolelta yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa 

toivotaan. Saija on tiedustellut Saarikan yhteyshenkilö Jenni Salmiselta pilotin tämän hetkisestä 

tilanteesta, mutta tietoa ei vielä kokoukseen tultaessa oltu ehditty saada. 

 

3. Palvelut kämmenellä pilotin palautteet 

 

Visa Törmälä esitteli Palvelut kämmenellä pilotin kokonaisuutta ja palautteita tekemänsä raportin 

pohjalta. Pilotin mukaista toimintaa lähdettiin alkujaan viime kesänä suunnittelemaan ajatuksella, 

että olisi saatu myös Saarikka ja kaupunki mukaan. Toiminnasta tuli näiltä tahoilta positiivista 

palautetta, mutta aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi he eivät halunneet lähteä, joten pilotti päätettiin 

toteuttaa hankkeessa omin voimin. 

 

Palvelulla on osoittautunut olevan suuri tarve, ikäihmisistä suuri joukko asuu omissa kodeissaan ja 

palvelujen tarve kotona kasvaa ja niihin voidaan vastata digitaalisilla sovelluksilla. Ikäihmiset ovat 

myös suurin joukko, jonka digikäyttö lisääntyy. 

 

Pilotissa mukana olleet henkilöt käyttivät käyttöliittymää aktiivisesti. Käyttöliittymää pidettiin pääosin 

helppona ja painikkeet helpottivat tarpeellisten/kiinnostavien sivujen käyttöä, tarvittavat palvelut 

löytyivät myös helpommin. Vastaajat kokivat pilotin jälkeen alkukyselyä enemmän, että uusi 

tekniikka lisää turvallisuuden tunnetta ja auttaa selviämään kotona. Kokemuksissa yhteydenpidossa 

ei ollut suuria muutoksia ennen ja jälkeen pilotin, syynä tähän oli Skype-puheluiden omatoimisen 

käytön hankaluus. Videopuhelut nähtiin kuitenkin tärkeänä yhteydenpidon välineenä tulevaisuudessa. 

Jatkossa tuleekin selvittää väline, joka on yhteydenpidossa Skype-puheluja selkeämpi ja helpompi. 

 

Pilotin sisältö ja palautteet löytyvät kattavasti osoitteesta www.hyvaelo.fi, lisäksi loppuraportti 

jaettiin kaikille ohjausryhmän jäsenille.  

 

Matti kertoi, että Mahlulla ikäihmiset ovat pilotin sekä älypuhelin ja tabletti tutuksi -toiminnan myötä 

innostuneet ostamaan omia tablettitietokoneita. Tekniset ongelmat luovat omia haasteitaan, joka 

kone on erilainen, joten jatkossa haasteita tuo myös se, millaisia koneita ikäihmisiä neuvotaan 

ostamaan. Mahlun opastustoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, ryhmään olisi paljon uusia tulijoita. 

http://www.hyvaelo.fi/
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Ongelmia on koitunut myös omaisten asenteista, koska jotkut omaiset ovat kokeneet, ettei 

ikäihminen tarvitse näitä laitteita. 

 

Yhteydet kylillä luovat edelleen haasteita, niiden pitäisi olla toimivia. Päättäjille pitäisi saada myös 

tietoa ja painetta asiassa. Sovittiin, että lähetetään kaupungille lyhyt yhteenveto pilotista. 

 

Pilotin osalta on tullut paljon kiinnostusta ja kyselyjä jatkosta. Jatkorahoitusta toiminnalle on pyritty 

hakemaan olemalla mukana SPR:n keskustoimiston Stea Suomi-100 avustushaussa. Ystävätoiminnan 

verkkokehittämisen osalta Länsi-Suomen piiri onkin mukana hankehaussa. Stean rahoituspäätökset 

selviävät kevään aikana. Loppuvuodesta 2016 haettiin Googlen rahoitusta Palvelut kämmenellä 

toiminnalle, silloin rahoitusta ei vielä saatu, mutta uusi haku päättyy tämän kuun lopussa ja siihen 

ollaan jättämässä hakemusta. Visa toi esille myös mahdollisuuden ESR hankkeeseen, joka kehittäisi 

kylien omatoimisuutta ja palveluja. Paikallisesti yhteistyössä tehtynä hankkeen avustusosuus voisi 

olla 90-100%. 

 

4. Hyvä Elämä- Hyvä Mieli tilaisuus 3.5.2017 

 

Tilaisuuden alustava ohjelma ja aikataulu: 

Tero juontaa 

16.00 Pääpuhujana onnellisuusprofessori Markku Ojanen 

17.00 Kahvitauko  

17.30 Musiikkiesitys Pylkönmäen mieskuoro? 

17.40 Hyvä elämä kuvin/Matti Hast 

17.50 Kylien toiminta haastatellen 

18.00 Hankkeen yhteistyön tuloksia /Markku 

18.10 Ritvan jumppahetki 

18.15 Palvelut Kämmenellä / Visa 

18.30 Keskustelua aiheista 

18.40 Tilaisuuden päätös Kristiina Kumpulan yhteenveto 

18.50 Arvonta 

18.55 Pylkönmäen mieskuoro? 

 

Pylkönmäen mieskuoroa on kysytty esiintyjäksi tilaisuuteen, he tarkistavat aikatauluaan ja 

ilmoittavat sitten tulonsa. Kylänaputoiminnasta saadaan haastateltavaksi yksi apua saanut ja 

kylänapuria on kysytty, varmistaa tulonsa piakkoin. Ajatuksena on, että Tero haastattelisi sekä 

kylänapua saanutta henkilöä, että kylänapuria.  
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Tilaisuuden ohjelma todettiin hyväksi. Sovittiin että laaditaan tilaisuudesta tiedote, joka lähetetään 

Sampoon, Keski-Suomalaiseen ja Yle Keski-Suomeen.  

 

Kaupunginjohtaja on lupautunut tulemaan tilaisuuteen. Sovittiin myös, että lähetetään kutsu 

tilaisuudesta myös kaikille uusille valtuutetuille, sekä vanhus- ja vammaisneuvostolle. 

 

 

5. Hankkeen kuulumiset 

 

Saija Ylönen esitteli Hyvä Elämä, Hyvä Mieli –hankkeen kuulumisia.  

 

Kylänaputoimintaa keskustassa on päätetty viedä eteenpäin taloyhtiökohtaisella pilotilla. Maalis-

huhtikuun aikana on pyritty kartoittamaan ikäjakaumaltaan sopivaa taloyhtiötä, joka haluaisi lähteä 

mukaan pilottiin. Parin taloyhtiön kanssa neuvoteltiin, mutta yhdessä naapuriapu toimi jo 

luonnostaan ja toisessa oli tapahtunut paljon asukasvaihdoksia sekä muuttanut vuokralaisia. Nyt 

näyttäisi löytyneen sopiva taloyhtiö toiminnan aloittamiselle. Saija käy esittelemässä 

kylänaputoimintaa taloyhtiön hallituksen kokouksessa toukokuussa. Vapaaehtoisia kylänapureita on 

ilmoittautunut listalle tällä hetkellä kolme, lisää kaivattaisiin. Tarkoituksena on kartoittaa jokaiseen 

asuntoon jaettavalla kyselyllä taloyhtiön asukkaiden kokema tarve kylänaputoiminnalle, sekä 

mahdolliset talon sisäiset kylänapurit. Taloyhtiöihin on mahdollista luoda myös oma hyvän elämän 

taloyhtiö -malli (kuten Lannevedellä kehitetty oma kylänkehittämismalli). Voimaa vanhuuteen 

terveysliikuntaohjelman avulla voidaan tukea esim. taloyhtiön yhteiskävelyjä tai jumppatuokioita, 

taloyhtiöön voisi tuoda myös yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa ja vaikkapa green care toimintaa.   

 

Matti kertoi Mahlun kuulumisia. Mahlulla alkaa kyläkysely olla valmis. Kylänaputoimintaan ja kylän 

omaan ystävätoimintaan on löytyneet vetäjät. Nämä toiminnat ovat lähdössä käyntiin. Keskustelussa 

otettiin esille, että Mahlu, Lannevesi ja Kalmari ovat suuria kyliä. Esimerkiksi Linna ja Rahkola ovat 

pienempiä kyliä, jossa on vain muutamia ikäihmisiä siellä täällä, miten sinne saataisiin ikäihmisille 

sopivaa toimintaa? Markku ehdotti, että ystäväntupamallia voitaisiin kokeilla liikkuvana partiona, eli 

ystäväntupa vierailisi eri kylillä. Tätä ehdotusta pidettiin erittäin hyvänä.  

 

Kalmarissa pidettiin Hyvän elämän ilta helmikuun lopulla. Samaan aikaan lähti jakoon Kalmarin 

kyläkysely, johon saatiin kaikkiaan 50 vastausta. Kyläkyselyssä nousi esille kiinnostus 

kimppakyydeistä, omalle kylälle toivottiin enemmän harrastustoimintaa, kylälle mahdollisesti 

perustettavat toimintaryhmät kiinnostivat puolta vastanneista. Lasten liikuntakerhoa toivottiin, ja 

sille löytyi myös kiinnostuneita vetäjiä kylältä. Yli puolet vastanneista uskoi joskus käyttävänsä 

kylälle mahdollisesti perustettavaa kylänaputoimintaa ja kylänapurina toimimisesta kiinnostuneita oli 
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reilu 20. Sukupolvien välinen yhteinen tekeminen kiinnosti myös yli puolta vastaajista ja tapahtumien 

järjestämiseen/talkootoimintaan oli valmis lähtemään 14 henkilöä. Tabletin/ tietokoneen käytön 

opastusta ilmoitti tarvitsevansa 8 henkilöä. Kylältä löytyi hyvin tietoja ja taitoja, joita kannattaa 

kylällä hyödyntää, mm. ATK-taidot, liikunta- ja käsityötaidot. Pääsiäisen jälkeen Kalmarissa 

suunnitellaan, miten kyläkyselyssä esiin nousseita asioita lähdetään viemään eteenpäin. 

 

Helmikuussa pidettiin Saarijärvellä Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus ja seuraava valmennus 

alkaa ensi viikolla. Ystävätoiminnan lyhytkurssille osallistui maaliskuussa 12 henkilöä. Toukokuussa 

ystävätoiminnassa mukana olevien on mahdollisuus päivittää osaamistaan Keski-Suomen 

Muistiyhdistyksen järjestämässä Muistikaveri-koulutuksessa, jossa saa tietoa mm. muistisairauksista 

ja muistisairaan kohtaamisesta. Mahlulla järjestetään toukokuussa kolmen kylän yhteinen 

kyläturvallisuuskoulutus.  

 

Saarijärvi on mukana Koko Suomi kiittää -hankkeessa, joka on Suomi 100- juhlavuoden virallinen 

hanke. Tarkoituksena on kiittää ikäihmisiä, mm. järjestämällä mahdollisuus ikäihmisille osallistua eri 

juhlavuoden tapahtumiin. Eri tapahtumien yhteydessä voi kyydin tarvitsijat ja tarjoajat olla 

yhteydessä Maaseudun sivistysliiton Niina Vuoreen. 

 

Ikääntyvien toimintapäivä järjestetään 26.4 klo 12-15 Monitoimitalolla. Ohjelmassa mm. voimaa 

vanhuuteen terveysliikuntaohjelma sekä esiintymässä Jouni Keronen duo. Tilaisuudessa toiminnallisia 

pisteitä ja näytteille asettajia. Hankkeella on tilaisuudessa oma piste, jossa Matti ja Markku 

esittelevät uutta ja vanhaa tekniikkaa. Myös muuta ohjelmaa/esittelyä on suunnitteilla hankkeen 

pisteelle.  

 

Seuraava kumppanuuspöytätapaaminen järjestetään 17.5. Seriviisissä. Kumppanuuspöytä on kaikille 

ikäihmisten asioista kiinnostuneille tahoille ja vapaaehtoisille avoin. Kumppanuuspöydässä syntyneen 

yhteistyön tulosta ovat mm. syksyllä kirjastolla alkanut ATK-vertaistukiohjaus sekä keväällä apteekin 

vetäminä alkavat yhteiskävelyt. 

 

Voimaa vanhuuteen terveysliikuntaohjelmassa on koulutettu vertaisohjaajia ikääntyneiden ryhmien 

vetäjiksi sekä yksilöohjaajiksi (liikuntaluotseiksi). Saarikkaan ovat valmistuneet myös ensimmäiset 

kunnonhoitajat. Apteekin vetämät yhteiskävelyt alkavat huhtikuussa ja Saija on menossa 

ikäinstituutin ulkoiluystäväkouluttajakoulutukseen ottamaan oppia, kuinka Saarijärven 

ystävätoimintaan saataisiin enemmän ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävää ulkoilua. 

 

Hankkeen kevään aikana meneillään olevaa toimintaa on mukana olevien hankekylien kehittämisen 

tukeminen. Uusia kyliä ei nyt ole toistaiseksi otettu mukaan, koska tavoitteena on saada mukana 
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olevien kylien asiat etenemään aikataulussa. Kylänaputoiminnan aloitus keskustassa on myös tärkeä 

osa hankkeen tämänhetkisessä toiminnassa. Saija työstää Saarijärven vapaaehtoistoimintoja ja 

järjestöjen yhteisesitettä aina sopivassa välissä.  

 

Ikäihmisille ollaan järjestämässä vapaaehtoisen vetämiä keskusteluryhmiä. Keväälle alustavasti 

suunniteltu järjestöjen yhteinen retki on siirretty syksylle, koska keväällä on paljon tapahtumia, eikä 

aikatauluresurssit riittäneet enää matkan järjestämiseen. Saija suunnittelee Minna Laihorinteen 

kanssa järjestöjen yhteiskoulutusta.  

 

Pohjoisen Keski-Suomen Potkua kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön -foorumi pidettiin huhtikuussa 

Piispalassa. Saija ja Markku olivat siellä mukana. Foorumi oli onnistunut ja herätti paljon ajatuksia 

yhteistyöstä. Jatkossa järjestöjen välinen yhteistyö on entistä tärkeämpää ja myös kunnan olisi 

oltava aktiivisesti mukana yhteistyössä, jotta viesti saataisiin vietyä maakuntatasolle. Jokaisessa 

kunnassa tulisi olla järjestöyhteistyön yhdyshenkilö ja koska kunnan tehtävänä tulevaisuudessa on 

myös vastata kuntalaisten hyvinvoinnista, tulisi tähänkin olla nimettynä vastuuhenkilö. Tällä hetkellä 

Saarijärveltä puuttuu kyseinen yhdyshenkilö.  

 

Suvi toi esille, että Saarijärveltä löytyy jo hankkeen lisäksi olemassa oleva järjestöjä yhdistävä taho, 

Kehräkumppanit.  

 

Käykää tykkäämässä hankkeen facebook-sivuista https://www.facebook.com/hyvaelamahyvamieli/ 

 

  

6. Muut asiat 

 

Ohjausryhmässä toivottiin SPR:n keskustoimiston vahvaa tukea ja tietoisuutta siitä, mitä 

Saarijärvellä tapahtuu. 

 

Hankkeessa pyörähtää ensi syksynä käyntiin todennäköisesti viimeinen vuosi. Kotiläksynä seuraavaa 

ohjausryhmän kokouskertaa varten: Kuinka eri tahoilla nähdään jatkuvuus hankkeen loppumisen 

jälkeen? 

 

7. Seuraava kokous  

Keskiviikko 16.8. kello 15.00 SPR Saarijärven osaston tiloissa 

 

 

 

https://www.facebook.com/hyvaelamahyvamieli/
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