Kylien ja kunnan yhteinen laulava keskusteluilta

Muistio
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Kyläparlamentin puheenjohtaja Maria Hartikainen toivotti vieraat tervetulleeksi keskusteluiltaan klo 18.00.
Kyliä ja valtuuston väkeä oli runsaasti paikalla ja ilta käynnistettiin yhteislaululla. Yhteislauluja säesti Ilpo
Kärkkäinen.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kirsti Tervo kertoi ajankohtaisia asioita:
-SOTEn palvelusopimusneuvotteluista parin viikon takaa
-kotihoitoon ollaan lisäämässä sijaisia
-tehostettuun palveluasumiseen ei ole jonoa Sonkajärvellä
Kunnan terveiset: Hyvässä hengessä ja yhteistyöllä viedään asioita eteenpäin. Mikko Mustonen kertoi, että
aiemmin on käyty keskustelua siitä, tarvitaanko Sonkajärvellä kunnanlääkäreiden palveluita, ja on tultu
tulokseen, että ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä, että tällainen palvelu on tuotettu. Valtuutetut keskustelivat
valinnanvapauskokeilusta, joka vapauttaa resursseja terveyskeskuksen puolelta ja jonotusaika lyhenee.
Esille tuli myös kysymys, että voiko ulkopaikkakuntalainen käyttää valinnanvapausasiakkaiden palveluja,
mutta valinnanvapauskokeilu on vain Ylä-Savon SOTEn kuntien (Iisalmi, Vieremä, Sonkajärvi & Kiuruvesi)
alueella.
Sonkajärven kunnan nuoriso- ja liikuntasihteeri Jussi Haapala esitteli Voimaa vanhuuteen –hanketta.
Ikäinstituutista saatiin oma mentori, joka opastaa hankeen etenemisessä. Tarkoituksena on saada n. yli 75vuotiaille aktiviteettia ja liikuntaa sekä voimaharjoittelua ohjaajan avulla. Tärkeää on aktivoida kyseistä
ikäryhmää. Sonkajärven lisäksi hankkeessa ovat mukana Iisalmi ja Kiuruvesi. Suuressa roolissa hankkeessa
ovat kyläihmiset sekä kyläyhdistysten väki. Hankkeen tiimoilta koulutetaan henkilöitä, jotka siirtävät tietoa
eteenpäin sekä opastavat ikäihmisiä.
Keskusteltiin myös Sonkajärven ja Sukevan kuntosaleista ja Sonkajärven salille toivottiin erityisesti
juoksumattoa. Sukevan salille on tulevaisuudessa tulossa parannuksia ja laiteuudistuksia. Ulkona sijaitsevia
kuntoilulaitteita pidettiin erittäin hyvinä ja tarpeellisina. Tämän jälkeen Marjatta Raatikainen kevensi
tunnelmaa opastamalla hauskoja kuntoiluliikkeitä, joita vieraat toistivat hänen johdollaan. Keskusteltiin
myös, että olisi tärkeää saada ihmisiä liikkumaan vaikka kotona, mikäli kuntosalilla tai ulkona käyminen on
haastavaa.
Jussi kertoi, että SOTEn ja kansalaisopiston puolelta tulee kuntosaliryhmiä, jossa on opastusta, mutta
kunnalle toivottiin myös vastaavaa ikäihmisille. Kunta järjestää eläkeläisten uintiretkiä pari kertaa
kuukaudessa. Kylillä tuli esiin idea, että kehitettäisiin liikuntahaaste, johon kylät osallistuisivat ja
voittajakylä palkittaisiin kunnan toimesta jotenkin. Keskusteltiin myös hiihtoladuista ja latuverkoston
laajuudesta.
Kylien kysymyksiä kunnalle:
- Mikä on Sonkajärven tila? Sonkalahden vesi laskenut liikaa, ei pääse uimaan. Mikko Mustonen
kertoi, että Sonkajärveen haettiin vedenpinnan korkeuden nostamista ja kivisillan korjauttaminen
paransi tilannetta. Ongelma ratkeaisi patojen uusimisen avulla. Kehotettiin tekemään kunnalle
aloite asiasta.

-

Kylätalon rakentaminen Jyrkälle? Ilpo Kärkkäinen kertoi, että kunnalla ei valitettavasti ole
resursseja rakentaa Jyrkälle erillistä kokoontumispaikkaa.
Toivakolle toivottiin teiden kunnostusta.

Kylät sydämellä -hankkeen vetäjä Satu Peltonen kertoi hankkeen ajankohtaisia asioita
- Palvelupäiviä järjestetään kylillä. Paisuassa on palveluiltapäivät 15.11 ja 29.11. Kylät voivat olla
Satuun yhteydessä (puh.040 6602114), jos haluavat järjestää palvelupäiviä.
- Palvelupäivien lisäksi hankkeelle on esitetty toiveita eri-ikäisille kyläläisille suunnatusta yhteisestä
tekemisestä.
- Sähköinen palveluhakemisto ja tiedotepohja ovat rakenteilla. Palveluhakemistosta voi helposti
löytää paikalliset eri palveluiden tuottajat.
- Kylätiedottamista kehitetään. Kyläradiotoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin yhteistyössä Radio
Sandelsin kanssa.
- Kyläturvallisuus on myös yksi hankkeen aiheita. Keskustelussa todettiin, että Sonkajärvellä on jo
hyvä pohja luotu kyläturvallisuudelle; SPR on pitänyt ensiapukursseja kylillä ja kyläkohtaiset
turvallisuussuunnitelmat on tehty. Kylien ensiaputaitoiset henkilöt olisi hyvä julkaista kunnan
turvallisuussuunnitelmassa.
Keskusteluiltoja jatketaan ensi vuonna. Seuraavaa aikaa ja paikkaa ei vielä sovittu. Marjatta Raatikainen
esitti kutsun tulla pitämään keskusteluilta Pohjoismäen Kotaharjulle kesällä.
Ilta päätettiin yhteislaululla Uralin pihlajia laulaen - innokkaimmat jopa tanssahdellen.
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