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Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä 

Muistio: kokous 3/2018 

 

Aika: Keskiviikko 5.9.2018, kello 15.00-16.40 

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

 

Paikalla:  

Markku Kyllönen, ohjausryhmän puheenjohtaja, SPR Saarijärven osasto 

Tuija Laitinen, Saarijärven Invalidit ry 

Suvi Rossi, Kehräkumppanit ry 

Matti Hast, Anna Kivimäki säätiö 

Jooel Niittynen, järjestöpäällikkö, SPR Länsi-Suomen piiri 

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

 

Poissa: 

Pentti Tavaila, SPR Saarijärven osasto 

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

Riitta Leppälä-Oksanen, Lanneveden kyläyhdistys 

Gunnar Kotamäki, hallituksen jäsen Visio-säätiö 

Ritva Penttilä, Eläkeliiton Saarijärven yhdistys  

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, Punainen Risti, Keskustoimisto 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Markku Kyllönen toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Markku toi esille, että hankkeen 

loppusuoraa mennään ja montaa kokousta ei enää ole jäljellä. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Markku Kyllönen kertasi edellisen kokouksen muistion keskeiset asiat. Edellisessä kokouksessa 

käsitellyt Hyvän mielen karnevaalit ja Saarijärven malli -hanke käsitellään tässä kokouksessa 

erillisenä asiana. Viime kokouksessa käsitelty SPR keskustoimiston Elämänote -hanke on saanut 

rahoitusta ja Länsi-Suomen piirille tulee hankkeeseen työntekijä. Viime kokouksessa Luoma -Ahon 

kylälle suunniteltu tutustumismatka ei ole toteutunut. 
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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 ja organisointiin lähti aktiivisesti mukaan Elinvoimainen Saarijärvi -hanke, jonka 

taustalla toimivat Kehräkumppanit ry ja SSYP-kehitys. Tapahtuma pidettiin 25.8 Saarijärven 

keskustassa ja mukaan järjestelyihin saatiin lähes 90 toimijaa, yhdistyksiä, yrityksiä, hankkeita ja 

kaupungin toimijoita. Tapahtumassa olikin paljon näkemistä ja tekemistä kaiken ikäisille. Kävijöitä 

paikalla oli arvion mukaan yli 2000. Tavoitteena on saada jatkumoa hyvin toimineelle yhteistyölle ja 

myös tapahtumaa on toivottu toteutettavaksi uudestaan. Tapahtuma on saanut paljon positiivista 

palautetta. 

 

4. Saarijärvimalli -hanke 

 

Visa Törmälä valmistelema ja kaupungin hallinnoima Palveleva yhteisö 2020 -hanke on käynnistynyt 

kesäkuussa. Käytiin läpi hankkeen tiedote, joka on ohjausryhmän muistion liitteenä. Tutustuttiin 

myös hankkeen nettisivuihin www.py2020.fi. 

 

Hankkeessa on tavoitteena luoda uusi malli järjestöjen ja yritysten yhteistyölle. Tavoitteena on 

sisällyttää uuteen hankkeeseen Hyvä elämä – hyvä mieli -hankkeen käytännöt jotka mahtuvat 

hankesuunnitelman sisältöön ja jotka eivät sisälly muualle. Visa on hoitanut projektin aloitusvaiheen 

ja tällä hetkellä hankkeelle on haussa projektipäällikkö, hakuaika päättyy tänään. Markku Kyllönen 

on kutsuttu hankkeen seurantaryhmään, ensimmäinen seurantaryhmän kokous oli 28.8, jossa 

Markku valittiin seurantaryhmän puheenjohtajaksi. Seurantaryhmään kuuluvat myös Saarijärven 

kaupungin työllisyyskoordinaattori Anna-Marja Tamminen, kaupunginhallituksen jäsen ja kylien 

edustaja Iida Moisio, SSYP kehitykseltä Mika Kärki, sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sami 

Tuominen.  

  

5. Hyvä elämä – hyvä mieli -hanke, mitä on saatu aikaan? 

 

Jaettiin osallistujille hankkeen toiminnan tiivistelmä (muistion liitteenä). Keskusteltiin, onko 

hankkeessa saatu oikeita asioita aikaan. Kyliä on saatu heräteltyä, mutta edelleen tarvitaan 

jälkiseurantaa ja jälkikeskustelua. Yksinäisiä pitäisi edelleen löytää ja etenkin yksinäiset miehet 

tarvitsisivat edelleen tukea. Kiertävää ystäväntupaa toivotaan edelleen, tätä kokeiltiin Kalmarissa, 

mutta ei saavuttanut suurta osanottajajoukkoa. 

 

http://www.py2020.fi/
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Hyvinvointityötä Saarijärvellä tarvitaan edelleen. Saija, Anna-Kaisa Manninen ja Kati Kivelä 

valmistelevat esitystä hyvinvointi- ja järjestöyhteyshenkilöstä, johon kaupungin pitäisi saada 

henkilötyöpanosta.  

 

Todettiin että hankkeessa on parannettu järjestöjen ja toimijoiden välistä tiedonkulkua ja viestintää. 

Vaikka hankkeen pääkohderyhmä ovat ikäihmiset, ovat muutkin ikäryhmät hyötyneet hankkeesta. 

 

6. Hyvä elämä – hyvä mieli -hankkeen lopetus 

 

Hanke on alustavasti suunniteltu lopetettavaksi vuoden loppuun mennessä. Palveleva yhteisö 2020 -

hanke voi kuitenkin tuoda muutoksia Hyvä elämä – hyvä mieli -hankkeen lopetukseen. Odotetaan 

Palveleva yhteisö 2020- hankkeen projektipäällikön valintaa ja lopullinen päätös Hyvä elämä – Hyvä 

mieli -hankkeen lopetuksesta tehdään seuraavassa kokouksessa. Jätetään siis asia pöydälle ja 

toivotaan seuraavaan kokoukseen mahdollisimman laaja ohjausryhmän osallistujajoukko päättämään 

hankkeen lopusta. 

 

7. Muut asiat  

 

Saarijärven Seudun Sydänyhdistyksen edustaja Riitta Nätti on jäänyt ohjausryhmästä pois, uutta 

edustajaa ei valita tilalle loppuhankkeen ajaksi. 

 

Hankkeen päättämisen yhteydessä on tarkoitus pitää päätöstilaisuus, johon kutsutaan ohjausryhmän 

jäsenet ja yhteistyökumppaneita. Tästä myös lisää seuraavassa kokouksessa, kun hankkeen 

lopetusajankohta varmistuu. 

 

8. Seuraava kokous  

 

Kutsutaan sähköpostitse koolle mahdollisimman pian, kun päätös Palveleva yhteisö -hankkeen 

projektipäällikön valinnasta on tullut. 

 


