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Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä 

PÖYTÄKIRJA 

Aika: 4.10.2016 kello 15.00-17.00 

Paikka: Punainen Risti, Saarijärven osaston toimitilat, Paavonaukio. 

 

Läsnä: 

Suvi Rossi, puheenjohtaja Kehräkumppanit ry. 

Seija Nieminen-Lahti, varhaisen tuen palveluvastaava, Saarijärvi. 

Riitta Leppälä-Oksanen, Lanneveden kyläyhdistys. 

Pentti Tavaila, varapuheenjohtaja, Punainen risti Saarijärven osasto 

Ritva Penttilä, puheenjohtaja, Eläkeliiton Saarijärven yhdistys. 

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

Matti Hast, puheenjohtaja, Anna Kivimäki säätiö. 

Pertti Rautiainen, puheenjohtaja, Saarijärven seudun sydänyhdistys 

Raija Pölkki, hallituksen jäsen, Saarijärven invalidit ry  

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

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

 

Poissa 

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

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, Punainen Risti, Keskustoimisto 

 

Puheenjohtajana kokouksessa toimi Tero Hintsa, sihteerinä Saija Ylönen 

 

1) Kokouksen avaus 

 

Ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Kyllönen oli estynyt osallistumasta kokoukseen, joten 

Tero Hintsa avasi kokouksen. Ohjausryhmä oli yksimielinen siitä, että Tero Hintsa toimii 

tässä kokouksessa puheenjohtajana. Todettiin, että kokouksen asialistan kohta viisi, 

hankkeen budjetti siirtyy käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.  

 

2) Henkilöstömuutokset ohjausryhmässä 

 

Hankkeen ohjausryhmään kuulunut sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asiantuntija 

Anita Hartikka Suomen Punaisen Ristin keskustoimistolta on jäänyt eläkkeelle ja hänen 

tilalleen ohjausryhmään on tullut Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.  
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3) Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisessä kokouksessa sovittiin, että syksyn 

aikana järjestetään innostamistilaisuus järjestötoimijoille, jossa samalla mietitään, miten 

keskustaa voitaisiin yhteistyössä kehittää. Gunnar ja Ritva olivat vieneet ajatusta eteenpäin, 

mutta eläkejärjestöistä ei ollut löytynyt innokkaita henkilöitä tällaiseen tilaisuuteen, 

useimmat kokevat olevansa jo niin työllistettyjä omissa järjestöissään. Todettiin että 

toistaiseksi tätä ei kannata järjestää. Saarijärvellä uudelleen herätelty kumppanuuspöytä 

toimii hyvin yhteistyötahona keskustan kehittämisessä.  

 

Hankkeen kautta järjestetyt Täyttä Elämää eläkkeellä -valmennukset tulivat keskustelussa 

esille. Syys-lokakuun valmennus on jouduttu perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. 

Valmennuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Saijaan, Saija ottaa heihin yhteyttä, 

kun seuraava valmennus järjestetään.  

 

Vapaaehtoistoimintojen hajanaisuus Saarijärvellä oli keskustelussa viime kokouksessa ja 

puhutti edelleen. Internetissä tulisi olla yhteinen paikka, josta vapaaehtoistoiminnot 

löytyvät. Samoin järjestöjen tiedot tulisi löytyä kootusti jostakin. Tietojen tulisi olla 

ajantasaista ja löytyä heti, ihmiset eivät halua käyttää tietojen etsintään paljon vaivaa.  

Suvi Rossi toi esille, että Kehräkumppanit on järjestöjä yhdistävä toimija ja heiltä löytyy 

jäsenjärjestöjen tiedot kootusti, mutta ongelmana on, että järjestöt eivät päivitä tietojaan.  

 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on tulossa kartoitus kaupungilla, kylillä ja järjestöissä 

toteutettavasta terveysliikuntatoiminnasta. Samassa yhteydessä kannattaisi kartoittaa 

myös esim. vapaaehtois- ja vertaisohjaajatoimintaa.   

 

Tero toi esille Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA), jossa 52 jäsenjärjestöä ovat 

keskitetysti esillä https://vapepa.fi/. Mietitään asiaan ratkaisua ja otetaan asia uudestaan 

esille seuraavassa kokouksessa.  

 

4) Palvelut kämmenellä pilotti  

 
Palvelut kämmenellä -pilotin testaajien rekrytointi- ilmoitus lähti jakoon pari viikkoa sitten. 

pilottiin on tällä hetkellä ilmoittautunut noin 13 henkilöä. Pilotin on tarkoitus käynnistyä 
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18.10, jolloin on pilottiin osallistujien aloitustapaaminen kaupungintalolla. Osallistujille 

toteutetaan alku- ja loppuhaastattelu, jotta saadaan kattavasti tietoa 

käyttöliittymäkokeilusta. 

 

Tero on alustavasti ollut yhteydessä Suomen Punaisen Ristin Avun Maailma-lehteen 

(https://www.punainenristi.fi/julkaisut/avun-maailma-hjalpens-varld), joka jaetaan kaikille 

Suomen Punaisen Ristin jäsenille. Tavoitteena olisi saada lehteen juttu pilotista. Markku, 

Visa ja Saija ovat lähdössä 22.10 Seinäjoelle Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksen 

valmisteluseminaariin esittelemään Palvelut kämmenellä -pilottia. Seminaariin osallistuu 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen ja Satakunnan piiri.  

 

Kaikilla pilottiin osallistujilla ei ole omaa tablettia tai älypuhelinta. Matti on ollut yhteydessä 

Lions Clubiin mahdollisten laitehankintojen merkeissä. Siellä on oltu kiinnostuneita pilotista 

ja on alustavasti sovittu, että esimerkiksi Markku ja Visa voisivat mennä heidän seuraavaan 

kokoukseensa esittelemään pilottia. Sovittiin, että hankkeelle voidaan hankkia muutama 

lainalaite.  

 

Seija esitteli Saarikan alueelle loka-marraskuussa käyttöön tulevaa Gillie-ohjelmaa 

http://www.gillie.io/. Ohjelmassa ovat napinpainalluksen takana niin 

terveydenhuoltopalvelut, yksityiset palveluntarjoajat kuin vapaaehtoistyökin. Ohjelma 

herätti paljon keskustelua, todettiin, että olisi hyvä, jos seuraavaan ohjausryhmän 

kokoukseen saataisiin Mikael Palola kertomaan enemmän tästä toiminnasta. Todettiin, että 

palveluissa on samankaltaisuuksia, mutta ne eivät kumoa toisiaan. Jatketaan omaa pilottia 

suunnitelman mukaan, ollaan kuitenkin tietoisia, mitä Gillien osalta Saarijärvellä tapahtuu. 

 

Visa on tehnyt omat Palvelut Kämmenellä -nettisivut, jotka löytyvät osoitteesta 

https://sites.google.com/site/hyvaelaemae/.  

 

 
5) Hankkeen budjetti 

 
Siirtyi käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 

 

 

https://www.punainenristi.fi/julkaisut/avun-maailma-hjalpens-varld
http://www.gillie.io/
https://sites.google.com/site/hyvaelaemae/
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6)  Hankkeen kuulumiset 

Yhteistyötä on lisätty eri toimijoiden kanssa. Kirjastossa on aloitettu tietokoneiden 

peruskäyttöopastusta ikäihmisille vertaisohjaajan toimesta. Palvelu osoittautui 

tarpeelliseksi, kirjaston ajat menivät saman tien neljäksi viikoksi. Ohjausaikoja lisätään.  

 

Kulttuuriluotsitoimintaa ollaan Saarijärvellä laittamassa vireille. Voimaa Vanhuuteen 

ohjelma on Saarijärven osalta lähtenyt käyntiin viikko sitten aloitustapaamisen merkeissä.  

Hankkeen ensimmäinen uutiskirje lähti jakoon 30.9, kirjeestä tuli heti jakoon lähdettyä 

muutama positiivinen palaute. Keskusteltiin myös muusta hankkeen viestinnästä, nettisivut 

eivät ole aivan ajan tasalla, Saija pyrkii päivittämään sivuja. Perustetaan hankkeelle omat 

facebook-sivut.  

 

Kerrottiin hankkeen kylien kuulumisia. Pajupurolla kesä meni mukavasti kesäkahvion ja 

talkootiistaiden merkeissä. Pajupuron kyläkysely toteutettiin syyskuussa, vastauksia tuli n. 

20. Vastauksissa on tullut esille kyläläisten toiveita kylän toiminnasta. Pajupurolle on 

suunnitteilla myös kyläturvallisuusasiaa ja tablettitietokoneiden käytön opastusta.  

 

Mahlulla kylän järjestöt ovat tiivistämässä yhteistyötä. Ikäihmisille on myös ohjelmaa pitkin 

syksyä, ja Mahlulla on muun muassa tulossa älypuhelin- ja tablettitietokoneen käytön 

opastusta. Kylän turvallisuussuunnitelmaa ollaan myös päivittämässä.  

 

Lannevedellä kylän tiedottamista on parannettu muun muassa kylän uuden ilmoitustaulun 

avulla. Kylän puhelinluettelo on myös pikkuhiljaa rakentumassa. Kylänapureita kylällä on 

nyt 11, lisäksi kymmenen on kyläkyselyssä ilmoittanut kiinnostuksensa liittyä 

kylänapureihin. Kylänapuritehtäviä on nyt ollut yhteensä kymmenen, tehtävät ovat 

vaihdelleet auton peruutuksesta ikkunoiden pesuun. Kylän oman ystävätoiminnan piiriin 

kuuluu tällä hetkellä kaksi henkilöä. Terhokerho on myös startannut, ensimmäisellä kerralla 

syyskuussa vierailtiin kylän omalla mehiläistarhalla, ensi viikonloppuna on vuorossa 

satumetsä. Seitsemän elämänretkeilijäryhmää ovat aloittelemassa toimintaansa, muun 

muassa hengenheimolaiset ovat käyneet Petri Laaksosen konsertissa ja ostosretkeilijät ovat 

menossa huutokauppaan Hirvaskankaalle. Kylän viihtyisyyttä on parannettu maalaamalla 

linja-autopysäkit ja kylälle on nimetty myös omat kylätievastaavat.  
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7) Muut asiat 

 

Saija informoi järjestötoimijoita järjestöverkostotapaamisesta, joka on alustavasti 

suunniteltu pidettäväksi 17.11.2016. Verkostotapaamisessa on tarkoitus pohtia järjestöjen 

kesken, kuinka kukin järjestö voi, ja missä vaiheessa, tukea myönteisen 

turvapaikkapäätöksen saaneita maahanmuuttajia heidän kotouttamisessaan. Mukana 

tilaisuudessa on Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin monikulttuurisuustoiminnan 

kehittäjä Taija Savolainen. 

 

8) Seuraava kokous 

 

Keskiviikkona 30.11 kello 14.15. 


