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Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä 

PÖYTÄKIRJA 

Aika: 30.11.2016 kello 14.15-16.15 

Paikka: Punainen Risti, Saarijärven osaston toimitilat, Paavonaukio. 

 

Läsnä: 

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

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, Punainen Risti, Keskustoimisto (klo 15.45 asti) 

Seija Nieminen-Lahti, varhaisen tuen palveluvastaava, Saarijärvi. 

Riitta Leppälä-Oksanen, Lanneveden kyläyhdistys. 

Pentti Tavaila, varapuheenjohtaja, Punainen risti Saarijärven osasto 

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

Matti Hast, puheenjohtaja, Anna Kivimäki säätiö. 

Pertti Rautiainen, Saarijärven seudun sydänyhdistys. 

Suvi Rossi, puheenjohtaja Kehräkumppanit ry. (klo 15.15 lähtien) 

Jooel Niittynen, järjestöpäällikkö, Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri. (klo 15.45 asti) 

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

Visa Törmälä, Crenoco, Palvelut kämmenellä -pilotti 

 

Poissa 

Raija Pölkki, hallituksen jäsen, Saarijärven invalidit ry  

Ritva Penttilä, puheenjohtaja, Eläkeliiton Saarijärven yhdistys. 

 

1) Kokouksen avaus 

 

Ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Kyllönen avasi kokouksen. 

 

2) Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Käytiin pikaisesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Muistio on lähetetty kaikille 

ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse, tähän ei tullut kommentteja tai lisättävää. 

 

3) Saarikan alueen Gillie -ohjelma (www.gillie.io) 

 

Seija esitteli Saarikassa parhaillaan käyttöönottovaiheessa olevaa Gillie-ohjelmaa. 

Tarkoituksena ohjelmassa on hoivavastuun jakaminen. Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään 

palvelut henkilökohtaisen tarpeen ja toimintakyvyn mukaan, sekä mietitään asiakkaan 
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tukiverkko. Hoivavastuu kokeilun tarkoituksena on, että yhteistyö ja toimijoiden määrä 

lisääntyy, ja että vastuuta ikäihmisen kotona pärjäämisen tukena voidaan jakaa hallitusti. 

Saarikan kumppanina hoivavastuun jakamisen kokeilussa toimivat eHoiva, Gillie.io, Eeazy 

ja Stella. Kokeilun kesto on puoli vuotta. Kotihoidon yhteyshenkilönä Saarikassa toimii 

Jenni Salminen ja Tuula Pekkarinen. Seija totesi, että Palvelut kämmenellä -pilotin ja 

Gillie-ohjelman yhteistyöasioista Visa voisi keskustella Jenni Salmisen kanssa.  

 

Aihe herätti keskustelua ja kysymyksiä. Paljonko tekniikka nostaa palvelun hintaa ja kun 

yhteiskumppaneina ovat kaupalliset yritykset, kuinka moni ikäihminen pystyy palvelun 

maksamaan? Seija kertoi, että kokeilu on kesäkuulle asti käyttäjille ilmainen, koska Gillie 

haluaa kehittää palvelua. Palvelusta peritään provisiomaksua palvelun tuottajilta, jotka 

saavat samalla palvelulleen mainosta, ei asiakkailta. Herätti myös huolta, voiko palvelun 

edelleen tilata suoraan palveluntuottajalta, jos voi hoitaa asian ilman Saarikkaa. Tähän ei 

ole mitään estettä jatkossakaan.  

 

Rajanveto terveydenhuollon palvelujen ja vapaaehtoistyön välille koettiin tärkeäksi, ettei 

vapaaehtoistyöllä korvata lakisääteisiä terveydenhuollon tehtäviä. Toiminnan 

kehittämisessä tulee pitää mielessä myös inhimillisyys, useiden toimijoiden mukanaolo 

ikäihmisen huolenpidossa voi tarkoittaa, että ikäihmisen hoidossa on mukana useita 

kymmeniä ihmisiä ja esim. 3-4 eri ihmistä päivässä. Toimintaa kehitettäessä/testattaessa 

olisi pidettävä huolta siitä, että tehtävät eivät ajaudu niille, joille ne eivät kuulu ja että 

maksuttomat palvelut eivät muutu maksullisiksi.  

 

Anu Kinnunen tai Mikael Palola ei päässyt kokoukseen paikalle, mutta ohjausryhmä 

kutsutaan aiheen perehdytystilaisuuteen mukaan, jossa ohjausryhmän jäsenet saavat 

vastauksia esille nousseisiin kysymyksiin. 

 

 

4) Palvelut kämmenellä pilotti  
 

Visa esitteli Palvelut kämmenellä -pilotin tilanteen ja Riitta ja Matti kertoivat 

pilottihenkilöiden ensitunnelmista. Ohjausryhmäläiset saivat myös itse kokeilla 

käyttöliittymää esimerkkitableteilla. Pilotissa on mukana kaikkiaan noin 20 henkilöä. Tällä 

viikolla käyttöliittymät on saatu käyttöön Mahlulla ja Lannevedellä. Käyttöliittymiin on ollut 
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innokas vastaanotto pilottihenkilöiden keskuudessa. Käyttöliittymä on koettu 

helppokäyttöiseksi ja siinä koetaan olevan valtavasti käyttömahdollisuuksia. Internetissä 

asiat ovat hyvin hajallaan, käyttöliittymän avulla sivut on helppo löytää. Käyttöliittymän 

etusivussa korostuu paikallisuus, mm. yhden painikkeen alla on mahdollisuus ilmoitella 

kylän ajankohtaisista asioista esim. kimppakyydeistä. Etusivulta löytyy myös 

videoneuvottelupainike tukihenkilölle. Jatkossa olisi tarve myös yritysten palvelujen 

kehittämiseen. Tällä hetkellä lähin ruuan nettikauppa on Äänekoskella. Etenkin liukkailla 

keleillä ruuan nettitilaamiseen olisi tarvetta. Palvelujen kehittämisessä on kuitenkin 

pidettävä mielessä ikäihmisten toimintakyky, voi olla parempi esim. kimppakyydeillä mennä 

palvelujen luo, jolloin ikäihmisen lähtevät kotoa liikkeelle kuin että kaikki palvelut tuodaan 

kotiin. Palvelut kämmenellä käyttöliittymän kehittämisessä on pidettävä mielessä myös 

yksinkertaisuus, jos käyttöliittymään laitetaan liikaa asioita, ei se erotu juurikaan muista 

käyttämisen helppoudessa.   

 

 
5) Hankkeen budjetti 

 

Jooel kävi läpi hankkeessa tähän mennessä kertyneet menot, sekä esitteli tulevan vuoden 

budjettia. Projektityöntekijän työsuhde on tulevalle vuodelle kaavailtu kokoaikaiseksi. 

Hankkeen ensi vuoden budjettiarvio on n. 55 000, joka on samaa luokkaa kuin muilla yhden 

henkilön projekteilla. Tällä hetkellä Palvelut kämmenellä -pilottiin liittyen on menossa 

hankehaku myös Googlelle. Todettiin, että kun nyt käytetään hankkeeseen paljon rahaa, on 

myös tuloksia saatava aikaiseksi. 

 

6)  Hankkeen kuulumiset 

 

Aloitettiin hankkeen kuulumiset kylien kuulumisilla. Pajupurolla on alkamassa tammikuussa 

Terhokerho. Seitsemän henkilöä on lupautunut mukaan vetämään kerhoa. Kevään puolelle 

on myös suunnitteilla kyläturvallisuuspäivä. Kännykän ja tietotekniikan opastuspäivää on 

myös suunniteltu, tämän vetämiseen löytyy osaaja omalta kylältä. Kyläkyselyssä nousi 

esille ihmisten kiinnostus eri teemoilla toimivista ryhmistä, mm. kulttuuri- ja ruokateeman 

mukaista ryhmätoimintaa on suunnitteilla.  
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Tässä yhteydessä nousi esille, että esim. Saarikassa olisi tarve löytää jostakin tieto kylien 

osaajista ja palveluista, tällä hetkellä tietoa ei oikein löydy mistään. Visa esitteli hänellä jo 

olemassa olevaa nettipalvelua, josta kylien palvelut ja osaajat löytyisivät helposti. 

Palvelussa hakukriteerien avulla voi löytää osaajat ja palveluntuottajat ja heidän sijaintinsa 

kartalta. 

 

Mahlulla kyläsuunnitelma on päivitetty ja kyläturvallisuuskoulutus on suunnitteilla ensi 

vuoden alkuun. Lanneveden esimerkin mukainen kylänaputoiminta on Mahlulla lähtemässä 

alkuun ensi vuoden puolella, kuusi miestä on valmiudessa toimintaan. Kylän asukasluku on 

myös kääntynyt kasvuun, kylälle on muuttanut lapsiperheitä. Anna Kivimäki -säätiö 

järjestää tabletti & älykännykkä tutuiksi -koulutuksia kaksi kertaa kuussa.  

 

Lannevedellä Terhokerho on lähtenyt hyvin käyntiin, kävijöitä on ollut paljon jokaisella 

kerhokerralla, mukana sekä lapsia että ikäihmisiä. Palvelut kämmenellä -pilotissa on 

Lannevedeltä mukana seitsemän henkilöä. Myös kylän oma ystävätoiminta on käynnissä. 

Kylänapureilla on suunnilleen kaksi auttamistapahtumaa kuussa, auttamisia on ollut 

kaikenlaisia mm. rännien puhdistusta ja pihan lakaisua. Elämänretkeilijäryhmien retkiä on 

myös toteutunut syksyn aikana. 

 

Muiden kylien osalta ei vielä ole päästy yhtä hyvin vauhtiin. Kalmarissa on puhuttu Hyvän 

Elämän illasta, jossa hankkeessa mukana olevat kylät voivat esitellä myös omaa 

toimintaansa. Päivää tälle ei kuitenkaan ole vielä saatu sovittua.   

 

Kylien välinen yhteistyö ja viestintä koettiin tärkeäksi. Mietittiin mikä on hankkeen osuus 

kylien kehittämisessä. Hankkeessa tuetaan kylillä olemassa olevia toimintamuotoja ja hanke 

on uusien toimintojen osalta alulle paneva tai kiihdyttävä voima. 

 

Kylille on tarjottu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kyläturvallisuuskoulutuksia, Mahlun 

ja Konttimäen yhteinen koulutus on suunnitteilla alkuvuodeksi.  

 

Uusina toimijoina yhteistyöhön lähinnä Voimaa Vanhuuteen terveysliikuntaohjelman kautta 

ovat lähteneet mukaan liikuntajärjestöt Saarijärven Pullistus ja Saarijärven Latu. Voimaa 

vanhuuteen ohjelmassa on menossa toimintasuunnitelman laatimisvaihe. Saarikan kanssa 
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yhteistyössä järjestetyssä kumppanuuspöydässä kuultiin järjestöjen ja muiden toimijoiden 

näkemyksiä ikäihmisten liikunnan kehittämisestä Saarijärvellä.  

 

Seuraava hankkeen uutiskirje on ilmestymässä joulukuussa viikolla 50.  

 

 

7) Hankkeen toimintasuunnitelma kevät 2017  

Kumppanuuspöydässä nousi esille tarve järjestöjen yhteisestä esitteestä, joita esim. 

Saarikka voisi jakaa. Muutenkin on ollut tarvetta yhteisestä vapaaehtoistoimintojen 

esitteestä sekä niille jotka haluavat mukaan vapaaehtoistyöhön, että niille, jotka käyttävät 

vapaaehtoispalveluja. Saija ottaa nämä työn alle. Omaishoitajien tapaamisessa tuli esille 

puute palveluoppaasta, josta löytyisi kootusti eri palvelut niin terveydenhuollon kuin 

vapaaehtoispalvelujenkin osalta. Keskustelussa on ollut myös omaishoitajille omaa 

ystävätoimintaa sekä mahdollisesti omaishoitajille suunnattua kylänaputoimintaa. Saija 

työstää omaishoitajien asioita eteenpäin omaishoitajien ryhmän vetäjän Leena Heinäsen 

kanssa. Tavoitteena on myös saada uusia kyliä mukaan hankkeeseen ja keväällä selviää 

myös Palvelut kämmenellä -toiminnan jatko.  

 

Sovittiin, että jokainen ohjausryhmän jäsen miettii mitä asioita hankkeen tulisi kehittää ja 

viedä eteenpäin.  

 

8) Muut asiat 

Ei muita asioita 

 

9) Seuraava kokous 

Kokous pidetään Piispalassa 25-26.2017 (keskiviikko-torstai) aloittaen kokouksella 

keskiviikkoiltapäivänä (aikataulu tarkentuu myöhemmin). Aiheena mm. kevään 

toimintasuunnitelma. Samassa yhteydessä luvassa mukavaa yhdessäoloa. Piispalassa 

majoitus, yhteistä ohjelmaa ja ruokailut. Alustavan suunnitelman mukaan paluu 

kotimatkalle torstaina lounaan jälkeen. 

 


