Sonkajärven kyläparlamentti

Muistio 1/2017

Aika:

Keskiviikona 11.1.2017 klo 18.00-20.25

Paikka:

Virastotalo, valtuustosali

Läsnä:

Marjatta Tuovinen
Hilja Raatikainen
Eero Raatikainen
Pertti Luukkonen
Elli Vornanen
Marja Riitta Heiskanen
Leila Hujanen
Johanna Mähönen
Eila Närhi
Päivi Laamanen
Pirjo Rönkkö
Satu Peltonen
Eero Kurtelius
Väinö Karppinen
Martti Luukkonen
Eila Leskinen
Kari Juntunen
Kari Vornanen
Essi Mangström, siht.
Maria Hartikainen, pj.

Harva-Petäys kyläyhdistys ry.
Harva-Petäys kyläyhdistys ry.
Harva-Petäys kyläyhdistys ry.
Oinasjärventien kyläyhdistys ry.
Oinasjärventien kyläyhdistys ry.
Toivakon kyläyhdistys ry.
Toivakon kyläyhdistys ry.
Aittokosken kylätoimikunta
Jyrkän kyläyhdistys ry.
Sonkakosken ns.
Mansikkavirran kyläyhdistys ry.
Kylät Sydämellä –hanke
Sonkajärven kunta
Pohjoismäen kyläyhdistys ry.
Paisuan kyläseura
Koirakosken seudun kyläyhdistys ry.
Koirakosken seudun kyläyhdistys ry.
Paisuan kyläseura
Sonkajärven kunta
Mansikkavirra kyläyhdistys ry.

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.00.

2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsut lähetetty 30.12.2016 ja paikalla oli kymmenen kyläyhdistystä.

3.

Satu Peltonen esittelee Kylät Sydämellä –hanketta
Hankkeen toteutusajankohta 1.11.2016-31.10.2018
Kylät Sydämellä -hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia palvelutuotantomalleja, joiden kautta maaseudulle
saadaan lisää palveluja ja toimintaa. Tavoitteena on myös kehittää kyläyhteistyötä, kylien välistä tiedottamista ja
parantaa turvallisuutta luomalla yhtenäisiä kyläturvallisuussuunnitelmia.

4.

Edellisen kokouksen muistion tarkastus
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5.

Kyläparlamentin järjestäytyminen
Kyläparlamentin puheenjohtajaksi valittiin Maria Hartikainen, varapuheenjohtajaksi Elli Vornanen ja sihteeriksi
Essi Mangström.

6.

Vaatesuunnitteluprojekti
Seuraava vaatetyöpaja on 28.1. klo 9.00 Koirakoskella Senja Huuskon yrityksessä, Siikaniementie 47.
Vaatteiden mittoja otettiin vastaan kokouksessa 11.1.
Suunnitelmissa on luoda yksinkertainen vaate, johon voi yhdistellä helposti muita asusteita ja vaatteita.
Pukujen ja asujen kustannukset selvitetään ProAgrialta.
Pyydetään ilmoittamaan Essi Mangströmille osallistumiset 23.1. mennessä.

7.

Kuvatyöpaja
Seuraava kuvatyöpaja on virastotalolla valtuustosalissa 18.2.2017 klo 9.00. Tarkoituksena on suunnitella teemoihin
sopivia kuvia ja ideoida, kuinka kuvia voidaan hyödyntää valmiissa tuotteissa, esimerkiksi kylteissä ja
postikorteissa.

8.

Muut asiat
Kyläfoorumi:
Helmikuussa olisi tarkoitus pitää yhteinen kyläfoorumi, jossa olisi tietoa ambulanssi- ja ensihoidosta sekä tietoa
yksityisestä ja yleisestä sairaanhoidosta ja lääkäripalveluista. Tarkoitus olisi pohtia ja keskustella siitä, millä
perusteella ihmiset valitsevat yleisen tai yksityisen lääkäripalvelun. Kyläfoorumi pidetään helmikuussa
virastotalolla tai kirjastolla Sonkajärvellä. Vaihtoehdot ovat 7., 14., 21. tai 28. päivä helmikuuta.
Leikkimökin suunnittelukisa:
Ensi kesän Eukonkantokisan alueelle on tulossa lasten leikkimökkikylä. Kylillä on mahdollisuus osallistua mökin
suunnitteluun, jonka rakentajat sitten toteuttavat. Pyydetään ilmoittamaan Essi Mangströmille 2.2. mennessä, mitkä
kylät ovat halukkaita osallistumaan ja minkälaisiin arpajaisiin kylät ovat valmiita lähtemään.
DigitYS –hanke:
Maria Hartikainen kertoi DigitYS –hankkeesta.
Tarkoituksena on järjestää digikoulutus, jossa neuvotaan tietokoneen, tablettimien, älypuhelinten ja internetin
käyttöä sekä kerrotaan erilaisten sähköisten palveluiden käytöstä. Paisuan muisteluiltojen yhteydessä toivottiin
järjestettäväksi digikoulutusta. Kylille kaivattiin myös tukihenkilöitä, jotka voisivat opastaa laitteiden käytössä.
Digikahvila on tarkoitus järjestää ystävänpäivän myyjäisten yhteydessä 14.2. Sonkaraudan tiloissa.
(liitteenä DigitYS-esite)

9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 5.4.2017 klo 18.00 virastotalolla. (Kahvit klo 17.30)

10. Kokous päättyi klo 20.25

