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Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä 

Muistio: kokous 2/2018 

 

Aika: Keskiviikko 16.5.2018, kello 15.00-17.00 

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

 

Paikalla:  

Markku Kyllönen, ohjausryhmän puheenjohtaja, SPR Saarijärven osasto 

Riitta Leppälä-Oksanen, Lanneveden kyläyhdistys 

Tuija Laitinen, Saarijärven Invalidit ry 

Suvi Rossi, Kehräkumppanit ry 

Ritva Penttilä, Eläkeliiton Saarijärven yhdistys  

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, Punainen Risti, Keskustoimisto (Skype-

yhteys) 

Gunnar Kotamäki, hallituksen jäsen Visio-säätiö 

Tero Hintsa, apulaistoiminnanjohtaja, SPR Länsi-Suomen piiri 

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

Visa Törmälä Crenoco klo 16.00  

 

Poissa: 

Riitta Nätti, Saarijärven seudun Sydänyhdistys 

Matti Hast, Anna Kivimäki säätiö 

Pentti Tavaila, SPR Saarijärven osasto 

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

 

1. Kokouksen avaus  

 

Markku Kyllönen toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen.  

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Markku Kyllönen kertasi edellisen kokouksen muistion keskeiset asiat. Edellisessä kokouksessa 

käsitelty Saarijärvi-malli hankehaku on edennyt Visa Törmälän johdolla, tämä käsitellään erillisenä 

asiana. Vapaaehtois- ja järjestötyö näkyväksi tapahtuma on laajentunut 25.8 pidettäviksi Hyvän 



 

 

 

 

 

   APUA SINUN AVULLASI 
 

   

 

 

 SAARIJÄRVEN OSASTO 

 

 

 

31.5.2018 

Suomen Punainen Risti 

Länsi-Suomen piiri 

Saarijärven osasto 

 

 

 

 

    www.punainenristi.fi 

      

 

 

Suomen Punainen Risti  

kuuluu Punaisen Ristin ja 

Punaisen Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon. 

 

 

mielen karnevaaleiksi, joka käsitellään myös erillisenä asiana. Luoma-aho projekti ja LähiTapiola 

yhteistyö käsitellään muissa asioissa. 

 

3. Hyvän mielen karnevaali 

Aiempina vuosina järjestetty Hyvä elämä – hyvä mieli -tilaisuus päätettiin järjestää tänä vuonna 

yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa, tavoitteena tehdä järjestötyötä näkyväksi. Tapahtuman 

suunnitteluun lähti aktiivisesti mukaan Elinvoimainen Saarijärvi -hanke, jonka taustalla toimivat 

Kehräkumppanit ry ja SSYP-kehitys. Tapahtumapäivän nimeksi on muodostunut Hyvän mielen 

karnevaalit ja tapahtumapäivä on lauantai 25.8.  

 

Tapahtumasta on tulossa Saarijärveläisten järjestöjen, yritysten ja toimijoiden yhteistyön 

voimannäyte. Mukaan on jo ilmoittautunut useita toimijoita ja ohjelman sisältöäkin on jo paljon 

suunniteltu. Päivän aikana tapahtuu paljon ja kaikki tapahtumat toteutetaan yhteismarkkinoinnilla. 

Aamupäivällä klo 10-14 katu on suljettu ja siellä esittelevät osaamistaan yhdistykset, yritykset ja 

muut toimijat. Mukana on mm. musiikkia, ruokaa, eläimiä, nallesairaala jne. Illalle on suunnitteilla 

nuorten tapahtuma. Tapahtumaan toivotaankin mukaan toiminnallisia pisteitä, ei pelkästään esittely- 

ja myyntipisteitä. Saarijärven kaupungin mukanaolo tapahtumassa selvitellään parhaillaan.  

 

 

Ohjausryhmässä todettiin, että Hyvän mielen karnevaali on parempi vaihtoehto kuin erillinen 

hanketapahtuma. Tapahtumasta näyttäisikin olevan muodostumassa huomattavan laaja isolla 

rintamalla tehtävä tapahtuma. Ohjausryhmässä herätti keskustelua etenkin tapahtuman 

markkinointi. Todettiin että markkinointi koskee kaikkia tapahtumaan osallistuvia tahoja ja 

ennakkoviestintään kannattaa panostaa. Koska tapahtumassa on mukana paljon toimijoita, viesti 

leviää myös heidän kauttaan. Mediaviestinnässä kannattaa painottaa Saarijärven yhteistyötä. 

Viestintäkanavia mm. Yle, alueelliset lehdet ja sosiaalinen media: tapahtumalle kannattaa luoda oma 

Facebook -ja nettisivu. Sosiaalisessa mediassa esim. yritykset voisivat mainostaa pientä maksua 

vastaan. Kehrälle on tulossa kesätyöntekijä, joka voi panostaa some-markkinointiin (mm. Facebook 

ja instagram). Myös radio kannattaa huomioida, mm. Järviradio ja Ylen paikallisradio. Myös 

perinteiset seinäilmoitukset ja lehdet tavoittavat ihmisiä. Hankkeen budjetista voidaan varata rahaa 

viestintään. Hankkeesta voidaan mahdollisesti tukea myös pieniä yhdistyksiä, jotta heille ei 

karnevaaleista koituisi maksuja. 

 

Todettiin, että Hyvä elämä -hyvä mieli -hankkeella ei tarvitse olla tapahtumassa omaa 

esittelyä/toimintaa, koska hanke toimii tapahtuman mahdollistajana. Luvattiin välittää infoa 

tapahtumasta myös Helsinkiin SPR:n keskustoimistolle. 
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Keskusteltiin puolueiden mukanaolosta karnevaaleilla. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut jo 

yksi puolue. Ajatuksena on ollut, että myös puolueet näyttäisivät yhteistyötä yhteisen pöydän 

ääressä. Jos maakuntavaalit toteutuvat syksyllä, voi puolueilla olla kova kiri menossa ja siten myös 

puolueiden välistä vastakkainasettelua, viekö tämä huomiota pois karnevaalien muilta hyviltä 

asioilta? Toivottiin myös, että joskus olisi tapahtuma, jossa ei olisi politiikkaa mukana. Ohjausryhmä 

esittää, että hyvän mielen karnevaaleihin ei oteta puoluepolitiikkaa mukaan. Poliitikot ovat 

tervetulleita mukaan esittämään hyvän mielen asiaa, mutta eivät puolueen väreissä. Asia otetaan 

uudelleenkäsittelyyn Hyvän mielen karnevaalien seuraavassa suunnittelukokouksessa. 

 

4. Hankkeen jalkauttaminen 

Saija esitteli hankkeen toteuttamaa toimintaa ja kuinka ne jatkuvat hankkeen loppumisen jälkeen. 

Hankkeella on yhteistyöverkostossa viitisenkymmentä yhteistyötoimijaa.  

 

Hanke on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa ikääntyneiden ennaltaehkäisevää 

hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Saarijärvellä. Hanke on mm. 

järjestökoordinaattorin roolissa Saarijärven Voimaa vanhuuteen työryhmässä. Voimaa 

vanhuuteen -ohjelma kestää Saarijärvellä kesään 2019, kehittämistyö toki jatkuu vielä tämän 

jälkeenkin. Voimaa vanhuuteen ohjelmaan on nimetty yhteyshenkilöksi hankkeen osalta myös 

Markku Kyllönen ja yhteistyössä ovat mukana eläkejärjestöt. Järjestöjen ääni on siis jatkossakin 

kuuluvilla Voimaa vanhuuteen työssä. 

 

Hanke on toiminut kumppanuuspöydän koollekutsujana kahden vuoden ajan yhdessä Saarikan 

varhaisen tuen kanssa. Viime syksynä mukaan lähti myös kaupungilta fysioterapeutti Kati Kivelä ja 

Kati jatkaa kumppanuuspöydän koollekutsumista yhdessä Saarikan Anna-Kaisa Mannisen kanssa. 

Hanke on ollut mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä ja erilaisissa alueellisissa 

yhteistyöpöydissä, nämä jatkavat toimintaansa ilman hankkeen osallistumista. 

 

Yhteistyöviestintä on tapahtunut sähköpostitse ja aiemmin uutiskirjeen välityksellä. Uutiskirjeestä 

on luovuttu jo viime syksynä sen vaatiman ajan ja jatkajan puutteen vuoksi. Koordinoitua järjestöjen 

välistä viestintää ja yhteistyön lisäämistä voisi jatkossa toteuttaa Kehräkumppanit, joka toimii 

Saarijärvellä järjestöjä koordinoivana tahona. 

 

Hankkeessa on järjestetty tarpeen mukaan erilaisia koulutuksia. Näistä ystävätoiminnan 

koulutuksia ja Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksia järjestää jatkossakin Saarijärven osasto 

yhteistyössä piirin kanssa. Ulkoiluystäväkoulutuksia järjestää kansalaisopisto ja lyhennettyä 

koulutusta SPR. Kyläturvallisuuteen liittyviä koulutuksia voi jatkossakin tilata Pelastuslaitoksen 

kautta. 
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Hanke on toiminut vapaaehtoisten tukena järjestörajoista riippumatta ja mahdollistanut esim. 

uusien toimintojen aloittamisen, markkinoinnin ja tukenut etenkin vastuuvapaaehtoisia heidän 

vapaaehtoistehtävässään. Tällaiselle paikalliselle tuelle olisi tarvetta jatkossakin. 

 

Kyliä on tuettu heidän omien tarpeidensa mukaan. Saarijärven kyläparlamentti toimii jatkossa hyvin 

kylien yhteistyön lisääjänä ja hyvien käytäntöjen levittäjänä.  

 

Hankkeessa tuotetut vapaaehtoistyön ja vapaaehtoispalvelujen oppaat jäävät kertaluontoiseksi 

tuotokseksi, jos niille ei löydy päivittäjää. 

 

5. Saarijärvi -malli hanke /Visa Törmälä 

 

Saarijärvi -malliin liittyen kahdesta hankkeesta on jätetty hakemukset helmi-maaliskuun vaihteessa. 

Molemmissa hankkeissa hallinnoijana on Saarijärven kaupunki. Hankkeet lähtevät työllisyyden 

näkökulmasta, jonka omarahoitusosuuteen Saarijärven kaupunki on sitoutunut. Hankerahaa on 

haettu Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä maaseuturahastosta. Molemmat hankkeet on 

hyväksytty rahoitukseen. Järjestöjä koskeva hankeosuus Palveleva yhteisö 2020 sisältyy 

maaseuturahastosta haettuun rahoitukseen. Maaseuturahastosta haetulle hankkeelle tulee virallinen 

vahvistus Ely:ltä lähiaikoina, jonka jälkeen asia menee Saarijärven kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Maaseuturahaston päätöksenteko on lykkäytynyt lomien takia. Toiveena on, että tiedottaminen ja 

jalkauttaminen saataisiin käyntiin ennen kesälomia. Kaupungin omarahoitusosuus hankkeessa on 10 

%. ESR:ltä haettu hanke kulkee nimellä Työn virta. 

 

Visa infoaa hankkeiden etenemisestä Markun ja Teron kautta ohjausryhmälle. 

  

 

6. Muut asiat 

 

SPR keskustoimisto on hakenut Stealta rahoitusta Elämänote -hankkeelle, jossa Länsi-Suomen piiri 

on mukana. Hankehakemus sisältää Palvelut kämmenellä osuuden. Ratkaisu ohjelmakokonaisuuteen 

saadaan torstaina.  

 

Lähitapiola on lahjoittanut valtakunnallisesti n.20 tablettia Palvelut kämmenellä -toiminnan 

levittämiseen. Kesän jälkeen on sovittu palaveri tähän liittyen.  
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Luoma-ahon kylällä Alajärvellä on ollut hanke, jossa on luotu laajaa yhteistyötä julkisen sektorin, 

yrityksien, kylän ja yhdistysten kesken. http://luoma-aho.info/kylan-

kehittaminen/monipalvelukeskus-hankkeen-loppuraportti/  Luoma-Ahoon on syntymässä 

monipalvelukeskus. Viime kokouksessa suunnittelimme tutustumismatkaa Luoma-Ahon kylälle, he 

ottaisivat vierailijat mielellään vastaan. Pyritään järjestämään matka elo-syyskuun vaihteeseen. 

 

7. Seuraava kokous  

 

Keskiviikkona 5.9.2018 klo 15.00 SPR Saarijärven osaston tilat. 

 

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

