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HYVINVOINTIYHTEISTYÖHANKE

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN



PERUSTIEDOT

 Kolmivuotinen (2017-2019) hanke, 

alkaen 3.4.2017

 Yksinäisyyden vähentämisen 

teemarahoitus STEAsta

 Rahoitus sisältää kahden projekti-

kehittäjän palkkakulut ja toimintakulut

 Hallinnoija Keski-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus KOSKE



Kunta Asukasluku 12/2016

Joutsa 4 671

Jyväskylä 138 780

Jämsä 21 259

Kannonkoski 1 435

Karstula 4 235

Kinnula 1 699

Kivijärvi 1 161

Kyyjärvi 1 368

Laukaa 18 970

Pihtipudas 4 207

Toivakka 2 433

Viitasaari 6 606

Äänekoski 19 367

Yhteensä 226 191

HANKEKUNNAT



OLEMME SOPINEET 

YHTEISTYÖSTÄ…

KYT ja Järjestöpalvelut

Kehitytään Kimpassa –hanke

Keski-Suomen Kylät ry

K-S Sydänpiiri,Sykettä Kylässä -hanke

K-S Sairaanhoitopiiri

Keski-Suomen Liitto 

Sovatek-säätiö



Mitä yksinäisyys merkitsee 

Keski-Suomelle?

 Tutkimusten mukaan jatkuvasti tai melko usein 

yksinäisyyttä kokee noin 5 % koko väestöstä.

 Tämä merkitsee hankekunnissa 

noin 11.300 asukasta.

 Prosentit ovat suurempia nuorissa

aikuisissa ja iäkkäimmissä 

ikäryhmissä.



MIHIN HANKETTA 

TARVITAAN?

 Yksinäisyys aiheuttaa turvattomuutta ja vaikuttaa 

heikentävästi yksilön hyvinvointiin ja terveyteen.

 Hanke pyrkii osallistumisen mahdollisuuksia 

parantamalla lisäämään sosiaalista hyvinvointia ja 

yhteisöllisyyden merkityksen ymmärtämistä.

 Maakunnasta puuttuu hyvinvointiyhteistyöverkosto

(Sari Välimäki, 24.4.2017)



MIHIN HANKETTA TARVITAAN?

 Järjestöjen uusi 

merkitys ?

• Aito kumppanuus

 Yhteiskunnan uusi 

toimintarakenne ?

• Kunnan uusi rooli ja 

sote-uudistus 



HANKKEEN PÄÄTAVOITE

Parannetaan asukkaan 

osallistumisen mahdollisuuksia,

jolloin hänen kokemansa 

yksinäisyys ja turvattomuus 

vähenevät



OSATAVOITE 1

Kartoitetaan ja ratkaistaan 

osallistumisen esteitä, jolloin 

yksinäisyyttä ja turvattomuutta 

kokevien asukkaiden kanssakäyminen 

ja osallistuminen olemassa olevaan 

toimintaan helpottuu ja lisääntyy.



OSATAVOITE 2

Asukkaiden tarpeiden mukaista 

yhteisöllistä toimintaa lisätään ja 

vakiinnutetaan, jolloin yksinäisyys ja 

turvattomuus vähenevät.



OSATAVOITE 3

Kootaan kunnat, järjestöt ja muut 

yhteisölliset toimijat mukaan 

hyvinvointiyhteistyöhön

- Uudenlaisia verkostoja?

- Luottamusta!



HANKKEEN KOHDERYHMÄT

Varsinainen kohderyhmä:

Itsensä yksinäisiksi ja/tai turvattomiksi 

kokevat hankekuntien asukkaat tai niihin 

väestöryhmiin kuuluvat, joilla on siihen 

muita suurempi riski



HANKKEEN KOHDERYHMÄT

Välillinen kohderyhmä:

Hyvinvointiyhteistyön suunnitteluun ja 

toteutukseen osallistuvat järjestötoimijat, 

asukkaat sekä hankekuntien ja muiden 

yhteisöjen toimijat



RISKIALTTIIT  YKSINÄISYYDELLE

 Ikääntyvät

- Yksin tai syrjäkylillä asuvat, juuri eläkkeelle jääneet, 

leskeytyneet

 Ryhmät, joilla on muita enemmän riskejä syrjäytyä

- Kouluttautumattomuus, työttömyys, 

mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö, 

maahanmuuttajat, joilla huono suomen kielen taito

 Lapset ja nuoret ja heidän perheensä

- työttömät nuoret (erityisesti alle 25-vuotiaat) ja   

syrjäytymisvaarassa olevat lapsiperheet 

- myös maahanmuuttajataustaiset perheet



Hankkeen toiminta 2017

 Mukana alueellisissa tilaisuuksissa, kuntien ja 

järjestöjen yhdyshenkilöiden tapaamiset

 yhteistyön lähtökohdista ja hankekuntien asukkaiden tarpeista 

keskusteleminen

 Yhteistyö paikallisesti; kunnat, seurakunnat ja järjestöt
 paikallisten kohderyhmien tarkentaminen, tulevan yhteisen 

toiminnan suunnittelemisen aloittaminen



Hankkeen toiminta 2017

Asiantuntijatyöryhmät

 Ikäihmiset

 Lapsiperheet

 Nuoret

 Maahanmuuttajat

 Heikossa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevat

 Hyvinvointiin ja osallisuuteen tähtäävät hankkeet

 Vaikuttaminen, osallisuus, hyvinvointikoordinaattorit ja 

yhteyshenkilöt



Asiantuntijatyöryhmän tehtäviä

 Jaetaan ajatuksia ja tietoa eri 
kohderyhmien yksinäisyyden ja 
turvattomuuden kokemuksista ja tarpeista

 Tunnistetaan osallistumisen esteitä

 Etsitään keinoja yksinäisyyden 
vähentämiseksi ja hyvinvoinnin 
lisäämiseksi

 Jaetaan ja saadaan tietoa toiminnasta

 Tarkastellaan mahdollisuuksia 
yhteistyöhön 



Hankkeen tiedotus

 Koskeverkko.fi

• Hankkeen oma alasivu 

• Kosken uutiskirje

• Kosken tapahtumakalenteri

 Some

• Facebook-sivu @yhdessaeiollayksin

• Twitter @Yhdessaeiyksin

 KOSKETUS – verkostotapaaminen

• Hankkeen tiedotustilaisuus puolivuosittain, seuraava ke 4.10.2017 klo 9-11

 Yhteistyökumppaneiden tiedotuskanavat ja verkostot

• Yhdistystori, Valikko-verkosto, toimijoiden omat nettisivut ja 

paikalliset verkostot ja tiedotuskanavat

 Alueelliset ja paikalliset tiedotusvälineet

• Keskisuomalainen, paikallislehdet



18.5.2017
Meidät löydät Koskesta, huone 111

Piipahda pirttiin!

Lisätietoja saat

Meeriltä ja Sirpalta


