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Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä 

Muistio: kokous 4/2017 

 

Aika: Tiistai 31.10.2017, kello 15.00-16.45 

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

 

Paikalla:  

Markku Kyllönen, puheenjohtaja ohjausryhmä, SPR Saarijärven osasto 

Pentti Tavaila, varapuheenjohtaja, SPR Saarijärven osasto 

Matti Hast, puheenjohtaja, Anna Kivimäki säätiö 

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

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

Riitta Leppälä-Oksanen, Lanneveden kyläyhdistys 

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, Punainen Risti, Keskustoimisto. (skype 

yhteys klo 16.15 asti) 

Jooel Niittynen, järjestöpäällikkö, SPR Länsi-Suomen piiri 

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

Tuulia Marttila, viestintäsuunnittelija, SPR Länsi-Suomen piiri 

 

Poissa: 

Riitta Nätti, Saarijärven seudun Sydänyhdistys 

Marjatta Tolppila, Saarijärven Invalidit ry 

Ritva Penttilä, puheenjohtaja, Eläkeliiton Saarijärven yhdistys  

Suvi Rossi, puheenjohtaja Kehräkumppanit ry 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Markku Kyllönen toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen.  

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Markku Kyllönen kertasi edellisen kokouksen muistion keskeiset asiat. Saarikka on vienyt kaupungille 

ehdotuksen asiointikyydityksistä, jotka olivat esillä edellisessä kokouksessa. 
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3. Big society-matkan kuulumiset 

Markku oli syyskuussa Maaseudun sivistysliiton järjestämällä benchmarking -matkalla Iso-Britannian 

Hastingsissa. Big Society on poliittinen ohjelma, jonka mukaan ihmisten tulisi itse ottaa vastuu 

itsensä ja lähiympäristön hyvinvoinnista. Valtio ei tämän ohjelman mukaan ole samassa määrin 

vastuussa asiasta kuin perinteisessä hyvinvointiyhteiskunnan mallissa. Keskeistä tässä mallissa on 

yhteisöjen mukaan ottaminen ja vastuun korostaminen palveluiden tuottamisessa. 

 

Vapaaehtoistyöllä on Iso-Britanniassa suuri rooli. Nuoret, 18-26-vuotiaat, ovat ikäryhmistä eniten 

mukana vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistyö opitaan jo äidinmaidossa ja se korostuu myös 

koulutyöskentelyssä. Matkalaisten yhteinen näkemys oli, että tätä vapaaehtoistyön mallia halutaan 

tuoda myös Suomeen. Vapaaehtoistyö pitäisi saada osaksi opetussuunnitelmaa. Maaseudun 

sivistysliiton kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola on koordinoimassa jatkosuunnitelmia aiheeseen 

liittyen. Muutama kunta on lähdössä mukaan kokeiluun, Saarijärvi ei todennäköisesti ole mukana. 

Lisää matkasta voi lukea Virpin blogikirjoituksesta https://msl.fi/blogi/think-global-and-act-local/ 

 

4. Kuulumiset kaupungin palaverista 

 

Kaupungin kanssa pidettiin yhteistyöpalaveri 28.8. Mukana palaverissa oli kaupunginjohtaja Timo 

Rusanen, talousjohtaja Mirja Niemi ja Saarikan palvelupäällikkö Anu Kinnunen, sekä Hyvä elämä – 

Hyvä mieli -hankkeen edustajina Markku Kyllönen, Tero Hintsa, Visa Törmälä ja Saija Ylönen.  

 

Anu Kinnunen korosti palaverissa hyvää yhteistyötä, jota hanke on tuonut mukanaan. Mirja Niemelle 

hankkeen sisältö ja toiminta eivät olleet entuudestaan tuttuja, mutta palaverin aikana hän havaitsi, 

että hankkeessa on toteutettu kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa. Palaverista jäi hyvä kuva, viesti 

meni perille ja kolmannen sektorin rooli tunnustettiin. Yhteinen näkemys osapuolilla oli, että 

tarvitsemme toisiamme.  

 

Visa on tapaamisen jälkeen ollut yhteydessä Timo Rusasen kanssa. Saarijärvelle on perustettu 

työosuuskunta Värkkäys, jonka tehtävänä on työvoiman vuokraus. Kaupunki toivoo, että hankkeessa 

kehitetään kaupungin, kolmannen sektorin ja työosuuskunnan yhteistoimintamallia = Saarijärven 

malli. Hankerahoitusta lähdetään hakemaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR-hanke). Rahoituksen 

saamisen ehto on, että hankkeella on työllistävä vaikutus. Rusanen on luvannut, että kaupunki voi 

kustantaa jatkohankkeen omarahoitusosuuden. Hyvä elämä – hyvä mieli -hanke on jo onnistunut 

yhteistyön lisäämisessä, työllistymisnäkökulma tulee uudessa hanke-ehdotuksessa tähän lisäksi.  

 

Hankkeen suunnittelutyöryhmään on alustavasti suunniteltu seuraava kokoonpano: Markku Kyllönen, 

Visa Törmälä, Jooel Niittynen, Tero Hintsa ja Saija Ylönen. Lisäksi työryhmään kutsutaan Saarikan ja 

https://msl.fi/blogi/think-global-and-act-local/
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kaupungin edustajat. Tarvittaessa otetaan myös muita järjestöjä mukaan, kaupungin puolelta on 

tullut toivetta liikuntajärjestöjen mukanaolosta hankkeessa. Seuraava hankehaku on helmi-

maaliskuun vaihteessa 

 

Jatkosuunnitelma hyväksyttiin ohjausryhmässä. Ohjausryhmä koki, että suunnitelma on hyvä 

laajennus Hyvä elämä – Hyvä mieli-hankkeeseen. Ohjausryhmässä toivottiin, että mukaan saadaan 

nuoria jotka tarvitsevat töitä ja heitä saadaan työllistettyä. Osuuskunta voisi työllistää myös 

loppuvaiheessa olevia opiskelijoita. Keskustelussa korostui myös tarve osaaviin toimijoihin. 

Työllistymisnäkökulma järjestöjen kannalta aiheutti myös pohdintaa ohjausryhmässä. Todettiin 

kuitenkin, että hankesuunnitelmassa työosuuskunta on yhteistyökumppani, jonka kautta 

työllistäminen tapahtuisi, eikä järjestöillä ole tässä työpanosta.  

 

Hankkeen hakijana on joko SPR tai kaupunki, tämä selviää jatkokeskustelussa kaupungin kanssa. 

Hankehakemuksesta lähetetään myöhemmin selvitys ohjausryhmän jäsenille.  

 

5. Hankkeen tilannekatsaus 

 

Käytiin läpi syksyn tapahtumia. Järjestökoulutukseen osallistui 17 henkilöä useasta eri yhdistyksestä 

lähinnä Saarijärveltä. Muutama henkilö oli mukana myös Kivijärveltä ja yksi Kannonkoskelta. 

Koulutuksesta tuli hyvää palautetta. Hyvä elämä -hyvä mieli -retki Serlachius-museoihin toteutettiin 

syyskuussa. Mukana oli yhteensä 50 henkilöä, eli täysi bussi. Matka oli onnistunut ja järjestörajaton 

matka sai kiitosta. Terhokerhovetäjille järjestettiin koulutus-/verkostoitumistilaisuus lokakuun 

lopulla. Terhokerhot suunnittelivat tekevänsä yhteistyötä myös jatkossa ja keväälle suunnitellaan 

mahdollisesti Terhokerhojen yhteistapahtuma. Muita syksyn toimintoja joissa olemme olleet mukana 

järjestämässä: Vapaaehtoisten kiitoskahvit, ulkoiluystäväkoulutus, ikääntyvien syksyn toimintapäivä, 

Voimaa vanhuuteen liikuntaraati (+toimintakykytestauspäivä), sekä Täyttä elämää eläkkeellä -

valmennus.  

 

Keskustan kahteen taloyhtiöön on juuri jaettu asukaskyselyt. Kyselyissä kartoitetaan taloyhtiön 

tarpeita ja voimavaroja sekä kiinnostusta kylänaputoiminnalle, ystävätoiminnalle sekä yhteisille 

liikuntahetkille. Kyselyn jälkeen aletaan toteuttaa käytännön toimia taloyhtiön hyvän elämän 

lisäämiseksi asukkaiden toiveiden mukaisesti.  

 

Ystävätoimintaa toteuttavien tahojen yhteinen tapaaminen on suunnitteilla marraskuulle. 

Tarkoituksena on tutustua eri tahojen toimintaan ja mahdollistaa paremmin yhteistyö. Saija on 

aloittanut tekemään vapaamuotoista opasta Saarijärven ikäihmisten vapaaehtoispalveluista sekä 
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vapaaehtoistyön mahdollisuuksista vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Ensimmäiset versiot on 

tehty, mutta oppaat täydentyvät koko ajan.  

 

Voimaa vanhuuteen ohjelmassa on oltu tiiviisti mukana. Kumppanuuspöytätapaamisia on myös ollut 

muutama syksyn aikana ja siellä ikäihmisten asioista kiinnostuneet toimijat tapaavat toisiaan ja 

rakentavat yhteistyötä ja yhteistä toimintaa. Tablettitietokoneopastukset ovat jatkuneet sekä 

Mahlulla että keskustassa. Liikkuva ystäväntupa on suunniteltu keväälle, ensimmäinen paikka 

todennäköisesti Kalmari.  

 

Mahlun kyläkyselyyn vastasi yhteensä 28 henkilöä. Kylänapumainokset on tarkoitus laittaa Mahlulla 

jakoon ja kyläkyselyjen yhteenveto työstetään kyläläisille. Kalmarin naapuriaputoiminta on kesän 

jälkeen hiipunut, kyläläisiä muistutellaan uudelleen naapuriaputoiminnasta infokirjeellä. Lannevedellä 

kylänaputoiminta on osoittanut tarpeellisuutensa, kylänapupyyntöjä on tullut edelleen. Pylkönmäellä 

toteutetaan yhteistyössä Pylkön Äänen kanssa kyläkysely, jonka perusteella jatketaan kylän 

kehittämistä. Pajupurolla järjestettiin syyskuussa kyläilta, jossa esiteltiin kyläkyselyn tuloksia ja 

kartoitettiin kyläläisten ajatuksia kylän kehittämiseen. Illassa saatiin reipas 10 nimeä listaan, jossa 

kerättiin kylälle kylän-/naapuriapureita.   

 

6. Katsaus ensi vuoteen, hankkeen jatkosuunnitelma 

 

Hanke kestää vielä ensi vuoden, tavoitteena on hankkeen jalkauttaminen, myös hankehakemus on 

osa ensi vuoden jatkosuunnitelmaa. Päätettiin, että myös ensi keväänä järjestetään Hyvä elämä – 

hyvä mieli -tilaisuus huhtikuussa. Tilaisuuteen pyritään saamaan iloisia energisiä ikäihmisiä 

kertomaan omia kokemuksiaan, sekä asiantuntijoita puhumaan. Tavoitteena tuoda esille käytännön 

asioita, esim. mistä löytyy palveluja ei pelkästään hankeasiaa.  

  

6. Muut asiat 

Ei muita asioita 

 

7. Seuraava kokous  

Tiistaina 13.2.2018 klo 15.00 

 


