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Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä 

Muistio: kokous 1/2018 

 

Aika: Tiistai 13.2.2018, kello 15.00-17.00 

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

 

Paikalla:  

Markku Kyllönen, ohjausryhmän puheenjohtaja, SPR Saarijärven osasto 

Pentti Tavaila, SPR Saarijärven osasto 

Riitta Leppälä-Oksanen, Lanneveden kyläyhdistys 

Tuija Laitinen, Saarijärven Invalidit ry 

Suvi Rossi, Kehräkumppanit ry 

Ritva Penttilä, Eläkeliiton Saarijärven yhdistys  

Tero Hintsa, apulaistoiminnanjohtaja, SPR Länsi-Suomen piiri 

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

Visa Törmälä Crenoco  

 

Poissa: 

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, Punainen Risti, Keskustoimisto  

Anna-Kaisa Manninen, varhaisen tuen palveluvastaava (vs.), Saarikka 

Riitta Nätti, Saarijärven seudun Sydänyhdistys 

Matti Hast, Anna Kivimäki säätiö 

Gunnar Kotamäki, hallituksen jäsen Saarikka, hallituksen jäsen Visio-säätiö 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Markku Kyllönen toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Samalla esiteltiin ohjausryhmän 

uusi jäsen. Saarijärven invalidit ry on valinnut uudeksi edustajakseen ohjausryhmään Tuija Laitisen. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Markku Kyllönen kertasi edellisen kokouksen muistion keskeiset asiat. Big Society -matkalla vahvasti 

esiin nousseeseen ajatukseen nuorten vapaaehtoistyön aktivoimisesta Suomessa on tartuttu matkalla 

olleiden eri tahojen toimesta. Maaseudun sivistysliitto on hakemassa EU-rahoitteista projektia 

työnimellä Talkookoulu. Hyvä elämä – Hyvä mieli -hanke Markun johdolla on ollut 
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hankesuunnittelussa mukana alusta alkaen. Hyvä elämä -hankkeen järjestöjen yhteistyö on 

huomioitu hankehaussa ja SPR on toivottu mukaan yhteistyökumppaniksi. Mukaan hankkeeseen on 

lähdössä Pohjoisen Keski-Suomen kunnista ainakin Viitasaari, Kyyjärvi ja Äänekoski, Saarijärven 

mukanaoloa on luvannut selvittää Kyyjärven kunnanjohtaja Eero Ylitalo.   

 

3. Saarijärvi -malli hankehaku /Visa Törmälä 

Syksyn yhteistyöpalaveri kaupungin kanssa on poikimassa hankehakua. Visa esitteli Saarijärvi 

palvelee -mallin. Mallissa on tärkeässä osassa yhdistysten, yritysten ja työosuuskunnan 

yhteistyömalli, jossa viesti kulkee toimijoiden välillä. Yhteistyömallissa yhdistykset toimivat omassa 

tehtävässään, mutta myös välittäjän tehtävässä esimerkiksi huomatessaan jonkun tarvitsevan 

ammattiosaajaa. Hankemalli sisältää kaksi erillistä osahanketta, palveluiden kehittäminen jossa 

järjestöt ovat mukana, sekä työllisyyden parantaminen, joka koskee enemmän kaupunkia ja 

työosuuskuntia. 

 

Hakijana ja hallinnoijana hankkeessa on kaupunki, joka maksaa hankkeen omavastuuosuuden. 

Hankemalli sopii sekä maaseuturahaston (jossa tavoitteena palvelujen parantaminen), että Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR, työllisyyden parantaminen) ohjelman sisään. Kaupunki edellyttää, että 

hankkeessa johon he lähtevät mukaan, tulee olla työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä, tämä 

mahdollistaa omarahoitusosuuden maksamisen. Visa on neuvotellut tiiviisti hankemallista eri 

toimijoiden, Ely-keskuksen, kaupungin ja osuuskunnan kanssa. Hankehakemus tulee jättää 5.3.2018 

mennessä.  

 

Ohjausryhmässä todettiin, että hankkeessa ollaan oikealla asialla, Sote-ja maakuntauudistus tuovat 

muutostarpeita toimintamalleihin ja tämä voi olla yksi hyvä malli toimia. Suvi toi esille 

Kehräkumppaneiden ja SSYP-kehityksen juuri alkaneen Elinvoimainen Saarijärvi-hankkeen, jossa 

kehitetään keskustaa ja sen yrityksiä sekä yritysten ja järjestöjen yhteistyötä. Kehrällä on myös oma 

Osuuskunta Ponteva. Kehrän OTE-hanke on myös toiminut jo useamman vuoden, OTE-hankkeessa 

tuetaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Kehrä toimii myös järjestöjen yhteistyöverkostona. 

Todettiin että tehdään asioissa yhteistyötä ja ollaan tietoisia toistemme toimista, mutta varsinaisesti 

nyt kirjoitettavan hankkeen kohderyhmät ja tavoitteet eivät ole samoja. Nyt haettavalla hankkeella ei 

ole tarkoitus kehittää organisaatiota vaan viestintää, nostaa esille tarve ja tarjonta sekä luoda 

uudenlaisia kanavia tehdä yhteistyötä.  

 

Ohjausryhmässä kysyttiin myös, kuinka hankehakemus nyt etenee, milloin keskustellaan mukana 

olevien toimijoiden välillä, mikä on kunkin toimijan rooli: osuuskunta, kaupunki, Saarikka ja järjestöt. 

Todettiin, että hankkeessa on paljon toteuttajia ja sitä kautta muuttuvia tekijöitä ja siten suuri osa 

asioista tarkentuu hankkeen alkaessa. Hankerahoituspäätöksen pitäisi tulla noin kolmessa 
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kuukaudessa. Hankerahoituksen toteutuessa viestinnän voisi aloittaa saman tien, hankkeen 

käynnistys olisi syksyllä. 

 

Ohjausryhmässä herätti myös kiinnostusta mikä on Hyvä elämä -hankkeen rooli nyt haettavassa 

hankkeessa. Markku totesi, että Hyvä elämä hanke loppuu vuoden loppuun. Hyvä elämä -hankkeen 

hyviä toimintatapoja hyödynnetään myös uudessa hankkeessa. Todettiin, että järjestöjen tulee olla 

aktiivisia kaupungin suuntaan jatkossakin. Hankkeen asiantuntijaryhmiin ja myös ohjausryhmään 

tulisi saada järjestöjen edustajia mukaan. 

 

4. Hankkeen syksyn 2017 toimintaraportti  

 

Ohjausryhmän jäsenet ovat saaneet syksyn 2017 toimintaraportin kokouskutsun yhteydessä. Markku 

otti esille ilahduttavana asiana hankkeen yhteistyöverkoston, jotka ovat Saarijärven kokoisessa 

kaupungissa hyvä. Muuten ei syksyn toimintaraporttiin ollut lisättävää tai kommentoitavaa. 

 

5. Vapaaehtois- ja järjestötyö näkyväksi -tapahtuma  

 

Vapaaehtois- ja järjestötyö on vielä liian näkymätöntä Saarijärvellä. Ihmiset eivät tiedä mitä 

vapaaehtoispalveluja Saarijärvellä on tarjolla tai miten vapaaehtoistyöhön voi päästä mukaan.  

Edellisinä vuosina hanke on järjestänyt Hyvä elämä – hyvä mieli -tapahtuman Saarijärvi-salissa. On 

noussut esille ajatus, että ei tehdäkään tilaisuutta yksin hankkeena, vaan yhteistyössä Saarijärven 

järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Samalla nostetaan Saarijärven järjestötyötä näkyväksi. 

Tarkoituksena olisi järjestää kokonainen tapahtumapäivä, joka voisi päättyä tilaisuuteen esimerkiksi 

Saarijärvi-salissa. 

 

Keskusteltiin järjestötapahtumapäivästä ja keskustelussa nousi tärkeänä asiana esille, että mukaan 

haluttiin myös nuoria. Koulujen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä heti suunnitteluvaiheessa, että 

heidät saadaan mukaan. Saarijärvellä on järjestetty perinteisesti myös ikääntyneiden toimintapäivä, 

viime vuonna päivä järjestettiin sekä keväällä että syksyllä. Todettiin, että nyt suunnitelmissa oleva 

järjestö- /vapaaehtoistapahtuma ei ole päällekkäinen ikääntyneiden tapahtumapäivän kanssa, koska 

mm. kohderyhmä on laajempi, nyt halutaan mukaan kaikki ikäryhmät ja päivä toteutetaan 

laajempana kokonaisuutena. 

 

Vapaaehtois- ja järjestötyön tapahtumapäivän käsittelyä jatketaan Saarijärven kumppanuuspöydässä 

ja pyritään vahvistamaan toteutuspäivä. Saija tiedottaa päivästä, kunhan suunnittelu etenee. 
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6. Muut asiat 

 

Tero esitteli Luoma-aho projektia, joka on yhden kylän hanke Luoma-ahon kylällä Alajärvellä. 

Hankkeessa on luotu laajaa yhteistyötä, jossa olivat mukana julkinen sektori, yritykset, kylä ja 

yhdistykset. http://luoma-aho.info/kylan-kehittaminen/monipalvelukeskus-hankkeen-loppuraportti/  

 

Tero ehdotti, että järjestettäisiin tutustumismatka Luoma-ahon projektiin Alajärvelle. Alustavasti 

matkaa suunnitellaan parin kuukauden päähän, mukaan voisi lähteä ohjausryhmän jäseniä, myös 

vanhusneuvoston edustaja voitaisiin pyytää mukaan. Tero järjestää tapaamisen ja ilmoittaa 

ajankohdan myöhemmin. 

 

LähiTapiola on kiinnostunut Palvelut kämmenellä toiminnasta ja lahjoittaa jokaiseen piiriin muutaman 

tablettitietokoneen, joissa Palvelut-kämmenellä käyttöliittymää voidaan hyödyntää. Tarkempi 

toteutus selviää lähiaikoina. 

 

7. Seuraava kokous  

 

Tiistaina 16.5.2018 klo 15.00 SPR Saarijärven osaston tilat. 

 

http://luoma-aho.info/kylan-kehittaminen/monipalvelukeskus-hankkeen-loppuraportti/

