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PÖYTÄKIRJA 2/2018

Aika

26.4.2018 kello 16

Paikka

Sonkajärven Virastotalo, Rutakontie 28, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Erkki Tuovinen, puheenjohtaja
Markku Suokonautio
Riitta Savolainen
Riitta Heiskanen
Maija Vainikainen
Pentti Repo
Kalevi Tuovinen
Leila Honkala
Matti Nenola
Petri Pursiainen
Eila Kurtelius
Päivi Eskelinen, sihteeri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän edustaja
Hanna-Maija Huovinen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
1. Kokouksen avaus
Pj avasi ja totesi läsnäolijat. Avauksessa puheenjohtaja kertoi Sonkajärven
kunnan kuntosalin käytöstä ja uudesta penkkipolusta, jonka avajaisia
vietetään seuraavana viikonloppuna. Puheenjohtaja kertoi myös Ylä-Savon
SOTE kuntayhtymän järjestämästä omannäköistä elämää ikääntyneenäpaneelista, jossa hän oli yhtenä panelistina
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3.Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei huomauttamista
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Honkala ja Pentti
Repo

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
6. Voimaa vanhuuteen-ohjelma
Liikuntasihteeri Jussi Haapala kello 16.15
Jussi Haapala esittäytyi ja kertoi Sonkajärven kunnan voimaa vanhuuteen
hankkeesta ja yleisesti kunnan liikuntatoimen tapahtumista. 7.5.2018 aloittaa
Terttu Niiranen ikäihmisten musiikkiliikuntaa kaiken kuntoisille ravintola
Hollivootissa
Sonkajärvellä on perehdytetty 7-8 henkeä ulkoilukaveriksi. Toiminta alkaa
huhtikuun lopussa olleessa kevätkeikauksessa, jossa samalla ”korkataan”
käyttöön penkkilenkki. Penkkilenkki on kunnan alueella oleva lenkki, jonne
on tuotu 6 uutta penkkiä, jossa voi istuksia lenkin aikana. Pyritään laajentamaan myös sivukylille.
Kuntosalin käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti, noin 350 ikäihmistä on tällä
hetkellä käyttäjinä. Myös Sukevan kuntosalilla on paljon käyttäjiä.
Omaishoitajille ja muille ryhmille on annettu kuntosalikaverikoulutusta.
Keskustelua Sukevan kuntosalin laitteista ja mahdollisesta musiikkiliikunnan aloittamisesta.
Kunnanlääkäreiden Jyri Moilanen tulee pitämään luentoa 17.5 kirjastosaliin
urheiluvammoista.
Vanhusneuvosto tekee esityksen kunnalle ikärajan laskemisesta ilmaiseen
kuntosalijäsenyyteen eläkeikään. Tämä pöytäkirjan ote sivistyslautakunnalle
tiedoksi.
Keskustelua siitä, mitä vaihtoehtoisa toimintaa voitaisiin järjestää kevät ja
kesäkaudelle, kun kansalaisopistojen jumpat ovat tauolla. Liian pitkästä
tauosta voi olla vaikea lähteä uudelleen liikkeelle.
Toivottiin neuvottelua eri järjestöjen ja Iisalmen Kaupungin kanssa siitä,
voisiko Sonkajärven ikääntyneet päästä myös uimahalliin halvemmalla. Jatkossa mietittävä voiko eri yhdistysten varattuja uimahalliaikoja yhdistää,
jolloin kimppakyydit olisi halvempi järjestää.
7. Vanhustenviikko
Vanhusten viikko 7-14.10.2018 teemalla Iloa toimeliaisuudesta
Ohjelman alustavaa suunnittelua

Sonkajärven juhlan paikkana yhä seurakuntasali, joka järjestelyn kannalta
paras paikka
Sonkajärven pääjuhla tiistaina 9.10 aamupäivällä, kaikki järjestöjen edustajat huomioivat jo nyt, ettei samalle päivälle järjestetä muuta tapahtumaa.
Työryhmä; Markku Suokonautio, Pentti Repo, Matti Nenola ja Riitta Heiskanen, sekä vanhusneuvoston pj Erkki Tuovinen
8. Muut asiat ja tiedotteet
Kutsu kunnallisten vammaisneuvostojen ja vanhus- ja vammaisneuvostojen
edustajille: maakunnallinen vammaisneuvosto
21.5. kello 12-15 Puikkarissa, ilmoittautuminen 14.5 mennessä. Lähtijät Erkki Tuovinen, varalla Eila Kurtelius, Matti Nenola ja varalla Petri Pursiainen.
Matkalaskut etukäteen kunnansihteerille hyväksyttäväksi, sillä vanhusneuvoston budjetti on myönnetty kokouskuluihin ja vanhustenviikon kuluihin.
Virastotalon remontista mahdollisesti aiheutuvat toiminnan muutokset ja
muita ajankohtaisia asioita. Vieraana kunnansihteeri Katja Tornberg
Katja Tornberg esitteli virastotalon tilannetta. Kunnanvirasto muuttaa 2.5
Tuulikanteleen ensimmäiseen kerrokseen. Auki ma-pe 8-15.30 ja 1.6-31.8 klo
8-15. Kokoukset pidetään entiseen tapaan virastotalolla
Asiointipisteen aukioloajat 23.4-31.12.2018 ma-pe 10-14. Lisäksi voi sopia
vastaanottoajan. Mahdolliset sulut ilmoitetaan erikseen.
Katja Tornberg esitteli uuden virastotalon piirustukset, esitteli kunnan uutta
hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmää, sekä esitteli kunnan tilinpäätöstietoja.
Seurakunnalle aloite penkeistä hautausmaalle, jos ei ole jo hankittu.
Ikääntyneiden terveystarkastuksista tiedottaminen ontuu, sillä nyt niistä ei
ole missään tietoa. Viedään viestiä terveyspalveluihin, samoin toivetta
ikääntyneiden hammastarkastuksia toivotaan säännöllisesti kutsuperusteella.
Lähetetään pöytäkirja tiedoksi Sirpa Marjoniemelle ja Manu
Leppikankaalle
9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous 6.9.2018 kello 13
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.05
Erkki Tuovinen
Puheenjohtaja

Päivi Eskelinen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Leila Honkala

Pentti Repo

