Sonkajärven kunta
VANHUS-JA VAMMAISNEUVOSTO
Lepokankaantie 2
74300 Sonkajärvi

PÖYTÄKIRJA 1/2020

Aika

6.2.2020 klo 12:46 - 14:48

Paikka

Ravintola Hollivoot, Sonkajärvi

Läsnä

Erkki Tuovinen
Pj. Veteraanijärjestöt
Matti Nenola
Vammaisten edustaja
Pentti Repo
Sonkajärven Invalidit ry
Kalevi Tuovinen
Sonkajärven eläkeläiset ry
Leila Honkanen
SPR
Hannele Karjalainen Sonkajärven sydänyhdistys
Petri Pursiainen
Vammaisten edustaja
Maija Vainikainen P-S syöpäyhdistys
Katja Tornberg
Kunnansihteeri, poistui 13.30
Markku Suokonautio Khall edustaja
Katja Kärkkäinen Sihteeri, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

Poissa

Eila Kurtelius
Riitta Heiskanen
Riitta Savolainen

Eläkeliiton Sonkajärven yhdistys
Eläkeliiton Sukevan yhdistys
Khall edustaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:46
Sihteeri Katja Kärkkäinen esittäytyi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja

allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku
Suokonautio ja Kalevi Tuovinen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
6.

Kunnansihteeri Katja Tornberg esitteli itsensä ja kertoi kunnan
ajankohtaisista talousasioista.
Sonkajärven toimintoihin ei ole tällä hetkellä tulossa muutoksia.
Ylä-Savon Sote kuntayhtymän palveluihin tullut lähinnä
muutokset.
Päivätoimintaa on supistettu 3+1 toimintapäivästä
2tp.+porinaryhmään.
Sonkajärven vuoden 2019 tilinpäätös on ollut ylijäämäinen
n.0,4milj.
Vuoden 2020 ennuste on n. 0,3milj. ylijäämäinen.
Väestö vähenee ja investointipaineet ovat kovat. Tällä hetkellä
suurin investointi tulee olemaan terveyskeskuksen peruskorjaus.
Sonkajärven kunnassa on veroprosenttia jouduttu nostamaan
edellä mainituista syistä.
Kunnassa on tehty palveluverkkoselvitys. Pitää sisällään mm.
miten varhaiskasvatuksen, työikäisten ja iäkkäiden ikäryhmät
kehittyvät tulevaisuudessa ja kiinteistöjen tulevat kustannukset.
Palveluverkkoa pitää sovittaa tarpeen mukaan, esimerkiksi
montako päiväkotia tarvitaan, voidaanko paikkoja yhdistää, onko
kunnalla tarpeettomia kiinteistöjä yms.
Tarvittaessa mietitään tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä.
Taloudentasapainottamisen kehittämisen työryhmä on perustettu
kuntaan. Kunnanhallintoa selvitetään myös-> keskitetään
toimintoja.
Toimintaa pyritään pitämään samalla tasolla kuin nytkin.
Turvataan koulut, lukio, kirjasto, kansalaisopiston toiminnot.
Yleisesti on epäselvää mitä tapahtuu SOTE asioiden kanssa.
Maakuntamallilla jatketaan, mutta mitä kaikkea muutoksia se tuo
niin ei ole suunnitelmat/ lait tältä osin vielä valmiit.
Keskusteltiin yleisesti väestömäärän kehityksestä.
Pääkaupunkiseudulle rakennetaan ja väestö vähenee
maaseuduilla. Mietittävä keinoja miten maaseutujen väestön
väheneminen saadaan estettyä. Sonkajärven muuttotappio viime
vuodelta on vähentynyt toissa vuoteen verrattuna v. 2019 n. 70 ja
v.2018 n. 128.

Keskustelua kuntien yhteen liittymisistä, auttaisiko
maaseutumaisia kuntia. Kukaan ei osaa kertoa onko kongreettisia
parannuksia liittymiset tuoneet tullessaan, verrattuna entiseen.
7.

Käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2019.
Tehtiin pieniä muutoksia, jonka jälkeen toimintasuunnitelma
hyväksyttiin

8.

Toimintasuunnitelma 2020 käytiin läpi ja hyväksyttiin

9.

Muut ajankohtaiset asiat.
Mietittiin henkilön nimeämistä edustajaksi vammaisneuvoston
osalta. Vanhus- ja vammaisneuvoston ollessa vain yhdellä
ihmisellä ei puheenjohtaja mitenkään voi olla kaikessa
tarjottavassa koulutuksissa ja tapahtumissa mukana.
Vammaisneuvosto jää miettimään asiaa.
Mietittiin neuvostojen asemaa suhteessa lautakuntiin.
Olisiko jäsenellä puhe- ja äänioikeus valtuuston kokouksissa?
Tähän todettiin kuntien päättävän neuvostojen aseman. Neuvosto
on tehnyt hyvin aloitteita, joihin kunta reagoinut hyvin.

10.

Seuraava kokous pidetään Ravintola Hollivootissa 7.5. klo 12:00,
joka alkaa ruokailulla.

Erkki Tuovinen
Puheenjohtaja

Katja Kärkkäinen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Markku Suokonautio
Jakelu

Kalevi Tuovinen

Vanhus-ja vammaisneuvoston jäsenet

