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1.

Sonkajärven kuntastrategia 2017 – 2021
Eeva Suomalainen esitteli kuntastrategian.
Yksinkertaisimmillaan kuntastrategia ymmärretään kunnan toiminnan punaiseksi
langaksi ja tieksi kohti haluttua tulevaisuutta.
Uusi kuntalaki v. 2015 -> kuntalaiset entistä enemmän osallistumaan
päätöksentekoon.
Vanhus- ja vammaisneuvosto tuli lakisääteiseksi keskustelufoorumiksi
päätöksentekoa varten. Sen asema tulee korostumaan, kannanotot, lausunnot ja
kehitysehdotukset.
Kunnassamme on panostettu paljon aikaa ja vaivaa kuntastrategiaan, käsitelty
henkilöstön kanssa, valtuustoseminaarissa ja kunnanhallituksen iltakoulussa.
Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa kommentteja kunnan verkkosivuilla.
Laadittiin tiivistelmä talousarvion valmistelua varten.
2020-luvulla miltä Sonkajärvi näyttää?
Tavoite on viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen Sonkajärvi.
Kuntastrategiassa ei ole eritelty ikäryhmiä tai muita, ne tehdään suunnitelmassa,
erilaisilla ohjelmilla täydennetään sitä.
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Tavoitteet:
- elinkeinoelämän kehittäminen
- asuminen ja ympäristö
- kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- seutukunnallinen yhteistyö
- tasapainoinen kuntatalous
- osaava ja motivoinut henkilökunta
Perintein maa- ja metsätalous on peruspilari.
Elinkeinoelämän kehittäminen on pitkän tähtäimen suunnitelmaa, näkyy
toiminnassa kunnan investointisuunnitelmissa.
Kunnan kehittäminen yritysmaailman suhteen
Yritystoiminta tarvitsee yrittäjän, joka ottaa vastuun, kunta edistää ja antaa puitteet.
Kuntastrategia löytyy kunnan nettisivuilta, www.sonkajarvi.fi
 Tietoa Sonkajärvestä

2.

Eeva Suomalainen esitteli luonnoksen:
Sonkajärven ikääntyneen väestön hyvinvointi 2017 – 2019
Taustalla on laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä ikääntyvien
sosiaali ja terveyspalveluista (980/2012).
Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.
Ikääntyvälle väestölle täällä tehtiin mielipidekysely missä mennään. Vastauksista kävi
selville, että suurin osaa kokee, että oma asuinympäristö on rauhallinen.
Palvelukyydit toimivat kohtalaisen hyvin, julkisilla liikenneyhteyksillä ei pääse
liikkumaan.
Palveluista kirjasto ja kulttuuri, kauppa saivat eniten pisteitä.
Seuraavaksi tulivat liikuntapalvelut ja kansalaisopisto.
Onnellisuutta ja iloa elämään toivat: turvallinen asuinympäristö, perhe,
ystävät, terveys, harrastukset jne.
Vanhusneuvoston toivottaisiin tekevän:
- tiedotteet, kannanotot, ikäihmisten palveluista tiedottaminen
Vanhustyön arvot: ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, vastuullisuus,
osallisuus.
Sonkajärven kunnan arvot ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja
yhteistyö- ja palveluhenkisyys. SOTE:n arvoja ovat asiakaslähtöisyys, laadukkaat ja
vaikuttavat palvelut, taloudellisuus, ammatillisuus jne.
Tavoitteina ovat ensisijaisesti iäkkäiden palvelurakenteessa kotona asumista tukevat
ja varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat palvelut.
Digitalisaatio = digitaalisten teknologioiden yleistymistä arkielämän toiminnoissa.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä halutaan kartoittaa erilaisia malleja ja
toimintatapoja teknologian luomin mahdollisuuksin, jotta kotihoitopalvelut
pystytään tuottamaan laadukkaasti ja tehokkaasti.
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Katsottiin videoesitys Sointu mukana kotihoitajan arjessa, Ylä-Savon SOTE:n
kotihoidossa teknologian pilottikokeiluna tehdystä SOINTU-seurantapalvelusta.
Nykyisiä laitteita ja verkkoja hyödynnetään hyvinvointipalveluissa.
Pelkoina näissä nähdään mm. se, että esim. valvontakameroilla korvataan hoitajien
käynnit, syrjäyttää ihmiskontaktit.

3.

SOTE-kuntien vanhusneuvostojen kehittämistilaisuus 19.1.2017
Eeva Suomalainen kertoi tulevasta tapahtumasta Vieremällä.
Mitä vanhusten hoito- ja hoivapalvelut tulevaisuudessa on?
IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTI OHJELMAN ESITTELY
Ylä-Savon SOTE kuntien VANHUSNEUVOSTOJEN VERKOSTOITUMINEN
(Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, Kiuruvesi kesken järjestetään Vieremällä
Vanhusneuvostojen kehittämispäivä)
Torstaina 19.1.2017 kello 12.30 alk. Vieremän koulukeskuksessa,
Petterintie 12, 74200 Vieremä. Asialista lähetetään myöhemmin.
Kyytiasia jäi Eevan mietittäväksi.

4.

Sonkajärven liikunnalliset palvelut ikäihmisille
Jussi Haapala, kunnan nuoriso- ja liikuntasihteeri kävi kertomassa ikäihmisten
liikunnallisista palveluista.
Liikuntapalvelut ovat Sonkajärvellä keskittyneet koulun ympäristöön ja
liikuntahallille. Eniten käytössä on kuntosali, Sukevalla myös.
Kuntosalin laitteet sopivat hyvin kuntoutujille.
Liikuntahallilla, tatamilla, kansalaisopiston järjestämiä: esim. venyttelyjumppa, jooga
ja tanssiryhmät koulun salissa.
Ulkokuntoiluvälineet ovat Sonkajärvellä urheilukentän laidassa ja Sukevalla
kyläkeskuksen läheisyydessä. Näissä oma paino toimii vastuksena, joten liikettä ei
voi tehdä väärin.
Ulkoliikuntamahdollisuuksia kesäliikuntareitit, pururata, kuntopolut, pyöräilyreitit.
Kangaslammin uimaranta on hyvin ylläpidetty, turvallinen ja puhdasvetinen.
Talvella ovat retkiluistelurata ja mm. Kangaslammin, Sonkalahden, Vääräjärven ja
Koulukeskuksen hiihtoladut käytössä.
Kangaslammilla on myös avantouintimahdollisuus samoin Sukevalla hyvät talvi- ja
kesäliikuntamahdollisuudet.
Eläkeläisten uimareissut kerran kuukaudessa maanantaisin Iisalmen uimahallille
(kyyti, uinti, vesijumppa) ovat suosittuja, toivottaisiin että olisi kaksi kertaa/kk.
Kansalaisopisto järjestää Niilo Rönkön talossa Tuija Salon ohjauksella vesijumppaa,
2 ryhmää keskipäivällä. Toivottavaa olisi että tähän tulisi omalta kylältä osallistujia
lisää. (10 henkilöä / ryhmä toivottavaa).
Tavoitteena on järjestää kuntalaisille hyvät liikuntapalvelut.
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Nuoriso- ja liikuntasihteeri Jussi Haapalan puhelinnumero 040 596 5700 löytyy
kunnan nettisivuilta sekä yhteispalvelusta.
www.sonkajarvi.fi
Todettiin, että liikuntapalvelut ovat hyvin järjestetty, positiivista palautetta tullut,
Jussi Haapalan ohjaukset saaneet kiitosta.
5.

Muut mahdolliset asiat
-

2. kohtaan liittyen
Sonkajärven vanhus- ja vammaisneuvosto on vastaanottanut
luonnoksen Sonkajärven ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019.
Tämä päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa ja lausunto annetaan sitten.

-

SOTE-alueemme ikäihmisten/vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteistapaaminen
18.10.2016 Vieremän kokousmuistio tiedoksi jäsenille.

Seuraava Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous torstaina 12.01.2017
klo 13 alkaen Kunnanvirastolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
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