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 Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä 

PÖYTÄKIRJA 

Aika: 24.5.2016 kello 14.00-16.15 

Paikka: Punainen Risti, Saarijärven osaston toimitilat, Paavonaukio. 

 

Läsnä: 

Suvi Rossi, varapuheenjohtaja Kehräkumppanit ry. 

Riitta Leppälä-Oksanen, Lanneveden kyläyhdistys. 

Ritva Penttilä, puheenjohtaja, Eläkeliiton Saarijärven yhdistys. 

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

Matti Hast, puheenjohtaja, Anna Kivimäki säätiö. 

Markku Kyllönen, puheenjohtaja, Punainen Risti Saarijärven osasto ja Hyvä Elämä, Hyvä Mieli -ohjausryhmä. 

Seija Nieminen-Lahti, varhaisen tuen palveluvastaava, Saarijärvi. 

Saija Ylönen, projektityöntekijä, Hyvä Elämä Hyvä Mieli –hanke, Punainen Risti Saarijärven osasto ja Länsi-Suomen piiri. 

Jooel Niittynen, järjestöpäällikkö, Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri. (klo 15.00 asti) 

Tero Hintsa, apulaistoiminnanjohtaja, Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri. 

Läsnä Skype-yhteydellä: 

Anita Hartikka, sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asiantuntija, Punainen Risti, Keskustoimisto 

 

1) Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Markku Kyllönen avasi kokouksen 

 

2) Läsnäolijoiden toteaminen ja ohjausryhmän henkilömuutokset  

 
 

Heikki Kalliokoski on jäänyt pois ohjausryhmästä. Ohjausryhmään on tullut uutena jäsenenä 

Punaisen Ristin keskustoimistolta sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asiantuntija Anita 

Hartikka. 

 

3) Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Käytiin Markku Kyllösen johdolla läpi edellisen kokouksen pöytäkirjaa.  
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4) Viestintäsuunnitelma 

 

Jooel esitteli viestintäsuunnitelman, jonka oli laatinut Markun ja Saijan kanssa käydyn 

viestintäpalaverin pohjalta. Keskusteltiin hankkeelle mahdollisesti perustettavista omista 

nettisivuista. Asia sai kannatusta ja hankkeen nimen mukaiset internetsivut päätettiin 

varata.  

 

Paikallislehden sivuille ehdotettu järjestöjen yhteinen palsta ja hankkeen sähköinen 

uutiskirje herättivät vilkasta keskustelua. Tuotiin esille järjestöt, jotka eivät ole mukana 

hankkeessa, jäävätkö tiedotuksen osalta ulkopuolisiksi? Entä ne järjestöjen toimijat, jotka 

eivät käytä sähköpostia tai internetiä? Viestitäänkö vain hankeasioita vai myös järjestöjen 

omista asioista? Todettiin, että kaikki lisäviestintä auttaa tiedonkulkua ja helpottaa 

järjestöjen välistä viestintää. Yhteinen sähköinen viestintä on myös mahdollisuus niille 

toimijoille, jotka eivät käytä itse sähköistä tiedotusta. Tiedotteet on mahdollista tuoda 

projektityöntekijälle paperisena, josta tieto siirretään sähköiseen muotoon muille 

tiedotettavaksi. Saija jatkaa viestinnän käytännön toteuttamista yhteistyössä Jooelin 

kanssa. 

 

 

5) Hankkeen päivitetyn esitteen ja logon esittely  

 

Esiteltiin Matti Hastin suunnittelema hankkeen logo sekä päivitetty hanke-esite. Samassa 

yhteydessä tuli keskustelua hankkeen toimintamuodoista, ja esitettiin toive sukupolvien 

välisen vuorovaikutuksen lisäämisestä yhtenä hankkeen toimintamuotona, esimerkiksi 

päiväkotien ja vanhusten hoitolaitosten välinen yhteistyö. Todettiin, että esim. Lannevedellä 

tämän kaltaista toimintaa ollaan syksyllä aloittamassa Terhokerhon muodossa, sinne 

toivotaan sekä lapsia että ikäihmisiä.  

 

6) Hyvä Elämä, Hyvä Mieli -tilaisuus Saarijärvi -Sali 18.5.2016 

 

Todettiin että tilaisuus oli onnistunut, paikalla oli noin 130 henkilöä. Samaan aikaan oli ollut 

myös muita päällekkäisiä tilaisuuksia, jotka verottivat osallistujamäärää. Vierailijoilta ja 
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yleisöltä tuli hyvää palautetta. Tilaisuutta edeltänyt kahvitilaisuus sisälsi myös hyvää 

keskustelua ja puheenvuoroja.  

 
 

7) Hankkeen tämänhetkinen tilanne  

 

Hankkeessa on tällä hetkellä mukana parikymmentä toimijaa. Yhteistyötä on tehty ja 

keskusteluja on käyty myös useamman tahon kanssa, mutta he eivät ole esittäneet 

virallista kantaansa hankkeen yhteistyöstä. Kyliä mukana on neljä ja lisäksi kahden kanssa 

on sovittu hanke-esittelystä. 

 

Hyvän Elämän iltoja on kevään aikana kylillä pidetty kaksi, hanke-esittelyjä järjestöissä, 

kylillä ja tapahtumissa on ollut 16. Ystävätoiminnan lyhytkursseja on järjestetty kolme ja 

toinen Täyttä elämää eläkkeellä valmennus on kuun vaihteessa. Ikäihmisten toimintapäivä 

on 26.5 ja siellä hanke on vahvasti esillä. 

 

Kylien kehittäminen on käynnissä, Lanneveden kyläkysely on lähdössä jakoon ja Pajupuron 

ja Kalmarin kanssa on sovittu kyläkyselyn toteuttamisesta. Riitta Leppälä-Oksanen esitteli 

Lanneveden kylän kehittämismallia. Lannevedellä on alkanut oma ystävätoiminta ja 

Terhokerho on alkamassa syksyllä. Kylän tiedonkulkua parannetaan mm. oman 

puhelinluettelon ja kylätievastaavien avulla. Lannevedellä kartoitetaan 

elämänretkeilijäryhmiin osallistujia, ryhmiin voi osallistua oman mielenkiintonsa mukaan. 

Kylänapuritoiminta on alkanut kylällä ja on osoittanut jo tarpeellisuutensa.  

 

Todettiin, että Lanneveden malli toimii hienosti mallina myös muille kylille. Keskusta on 

toiminnan kannalta haaste, miten siellä saadaan toiminnat yhtä hyvin käyntiin kuin kylillä.  

 

8) Vakuutuskansio  

 

Kaikki Hyvä Elämä, Hyvä Mieli -toiminnassa toimivat vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin 

vakuutusturvan piirissä. Kaikki vapaaehtoiset tulee olla kirjattuna ja ilmoitettuna Saija 

Ylöselle Punaisen Ristin vapaaehtoisen kortilla. Moottorisahaystävät eivät kuulu 

vakuutusturvan piiriin. Sama koskee myös kylänapureita, jotka tekevät moottorisahatöitä. 

Tapiolalta on pyydetty vakuutustarjous moottorisahaystäville.  
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Vastuuvakuutuksen omavastuu on 1000€. Mietittiin vaihtoehtoja pienempien vahinkojen 

sattuessa esim. ystäväliikuttajatoiminnassa. Ottaako osasto näissä vastuun? Aina vahingon 

sattuessa on oma vakuutus ensisijainen. 

 

9) Voimaa vanhuuteen kuntahaku Saarijärvellä 

 

Saarijärvi on hakemassa Voimaa vanhuuteen -kunnaksi. Kuntahaulla pyritään edistämään 

ikäihmisten toimintakykyä terveysliikunnan keinoin. 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/blog/hae-voimaa-vanhuuteen-kunnaksi/ 

Haku on ikäinstituutin järjestämä ja Voimaa vanhuuteen kunnaksi päästessä kaupunki saisi 

ohjausta ja koulutusta ikäinstituutilta, haussa ei myönnetä rahoitusta. Hankkeessa on 

mukana kaupunki, Saarikka, ja mm. eläkejärjestöjä. Hankehakuun on 

aiesopimusosapuoleksi suunniteltu Hyvä Elämä, Hyvä Mieli -hanketta, jossa mukana paljon 

järjestötoimijoita. Ohjausryhmässä Voimaa vanhuuteen haun koettiin tukevan hyvin myös 

tämän hankkeen tavoitteita ja päätettiin Hyvä Elämä, Hyvä Mieli -hankkeen olevan mukana 

Voimaa vanhuuteen kuntahaussa. Markku Kyllönen ohjausryhmän puheenjohtaja allekirjoitti 

aiesopimuksen. 

 

10) Tietoteknisten sovellusten pilotointi 

 

Esiteltiin Visa Törmälän suunnittelema käyttöliittymäpilotti. Lisäksi on tulossa 

yhteistyöpalaveri kaupungin ja Saarikan kanssa aihealueeseen liittyen. Pilottiajatusta 

pidettiin ohjausryhmässä hyvänä. Ikäihmisiä pilottiin kerätään Mahlulta ja Lannevedeltä. 

Pilotti suunnitellaan toteutettavaksi syksyn aikana.  

 

11)  Hankkeen toimintasuunnitelma syksy 2016 

 

Syksyllä toteutetaan ikäihmisten käyttöliittymäpilotti. Jatketaan kylien ja keskustan 

tukemista hankkeen tavoitteiden mukaisten toimintojen kehittämisessä. Tuodaan jo 

suunniteltuja asioita käytäntöön. Toteutetaan viestintäsuunnitelman mukaista viestintää ja 

järjestetään ystävätoiminnan kursseja. Syksyllä pidetään järjestöjen edustajille tilaisuus, 

jossa pyritään innostamaan hanketoimintaan. 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/blog/hae-voimaa-vanhuuteen-kunnaksi/
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12) Seuraava kokous 

 

Tiistaina 23.8. kello 15.00-17.00. 


