Sonkajärven kyläparlamentti

Muistio 1/2018

Aika:

Keskiviikkona 10.1.2018 klo 18.00 (kahvit alkaen 17.30)

Paikka:

Valtuustosali, Sonkajärven kunnanvirasto

Läsnä:

Hartikainen Maria, pj.

Mansikkavirran kyläyhdistys

Huusko Senja

Kunnanhallitus

Laamanen Päivi

Sonkakosken nuorisoseura

Pitkänen Eero

Sonkajärven kunta

Luukkonen Pertti

Oinasjärven kyläyhdistys

Närhi Eila

Jyrkän kyläyhdistys

Tuovinen Kalevi

Pohjoismäen kyläyhdistys

Juntunen Kari

Koirakosken kyläyhdistys

Heiskanen Marjo Riitta

Toivakon kyläyhdistys

Honkanen Tuula

Toivakon kyläyhdistys

Tommila Riitta

Kunnanhallitus

Peltonen Satu

Kylät sydämellä –hanke

Karppinen Väinö

Pohjoismäen kyläyhdistys

Leskinen Eila

Koirakosken kyläyhdistys

Väisänen Sinikka

Sonkajärven kunta

1.

Kokouksen avaus
Klo 18:00 avasi kokouksen puheenjohtaja Hartikainen Maria toivottaen kaikki tervetulleiksi.

2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Edellisen kokouksen muistion tarkistus
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

4.

Kokoonpano & kylien edustus
Oinasjärven kyläyhdistyksen osanottajiin tuli muutos: Vornanen Elli jää pois, tilalle Komulainen Raimo;
Toivakon kyläyhdistyksen toinen varsinainen edustaja vaihtuu. Tuula Honkanen jatkaa varsinaisena ja Leila
Hujanen varaedustajana
Kaikilta kyliltä ei ole ollut edustajia kyläparlamentissa. Puheenjohtajan ehdotus: tiedustellaan mahdollisuutta
järjestää kyläkuntakeskusteluita niille kylille, joista ei ole kyläparlamentissa edustusta. Josko näin saataisiin asiaa
vietyä eteenpäin.

5.

Uusi yhteispalvelun palvelusihteeri Sinikka Väisänen esittäytyy
Sinikka esittäytyi kertoen taustastaan, aikaisemmista työ- ja asumispaikoistaan.

6.

Eukonkantoasiat/Eero Pitkänen
Eero kertoi, että osa toiminnoista ulkoistetaan tulevana kesänä: ravintolateltan ja ohjelmalavan ohjelmineen tuottaa
Jouko Palorinne. Musiikkipuoli muuttuu siten, että se houkuttelee nuoria aikuisia (20-35 –vuotiaita) ja lavalla on
tarkoitus esittää ohjelmaa (musiikkia yms.) koko päivän, että kansa viihtyisi pitempään eikä vain piipahtaisi.
Rosvoleirin ja Kyläkahvilan telttapaikat ovat ilmaiset. Mikäli yksittäinen kylä tuo tapahtumaan jotain sisältöä,
paikka on ilmainen.
Eukon- ja ukonhölkät mahdollista ottaa ohjelmaan lauantaiaamupäivällä.

7.

Kylien opintomatka
Puheenjohtaja on tehnyt tiedusteluja ja alustavaa suunnitelmaa opintomatkasta Pohjois-Karjalaan. Kaksi
ajankohtaa oli tarjolla, 17.-18.3. sai enemmän kannatusta. Matka olisi tarkoitettu tietysti parlamenttilaisille, muille
kyläaktiiveille ja valtuutetuille. Tältä pohjalta puheenjohtaja jatkaa opintomatkan suunnittelua.

8.

Järjestöyhteistyö
Sakke-hankkeen organisoimat järjestöjatkot ovat 18.1. Sinikka lupasi etsiä järjestöjen/yhdistysten yhteystietoja ja
välittää kutsun tapahtumaan. Voimaa vanhuuteen –opintopiirin kokoontumiset maanantaisin. Hollivootissa
tanssikerho kl0 18-21.

9.

Nuorten työllistäminen kylille
Kesätyöllistämiseen on avustusta tulossa kunnan puolesta, ehdot muuttuvat hieman. YS-Sote-kunnat
yhtenäistävät tuen ehtoja.
Sonkakoskella ja Oinasjärvellä on ollut viime kesänä tarjolla nurmikon leikkuuta, lasten kerhoja,
leikkikenttätoiminta.
Ehdotus: tienvarsien putsaus.
Harkinnanvarainen työllistämisen kuntalisä jatkuu, kohderyhmänä nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Lisäksi TEtoimiston palkkatuki voi sopia osalle työllistettävistä. Tukia voisi hyödyntää niin, että useampi järjestö yhdessä
työllistäisi nuoren/nuoria.
Nuoret (Rutakolla) kaipaavat tiloja, joissa viettää aikaa (nuorisovaltuustolta voisi kysyä). Koirakoskella on
suunnitelmissa hankkia nuorille pingispöytä.

10. Keskusteluillat
20.1. klo 12-14 Koirakoskella: Kahvitarjoilu, rokka (omakustanteinen), kuntojumppa, verenpaineen mittaus,
Rokkaa myydään myös mukaan, jos keittoa jää tilaisuuden jälkeen.
11. Veturin rahoituksen hyödyntäminen
Äänentoistolaitteiden yhteishankinta kiinnostaa useampaa kylää ( myös mobilistit kiinnostuneita). Juntusen Karilla
oli esite perusmallista 4.llä kaiuttimella (hinta n. 2000 €). Sovittiin, että kiinnostuneet miettivät lopullisesti
tarvettaan Järjestöiltaan mennessä ja kokoontuvat ennen järjestöjatkoja. Sinikka varaa kokoustilan klo 17:00
alkaen.
12. Tapahtumakalenteri
Tapahtumakalenterin tarjontaa esiteltiin.
Koirakoskella heinäkuussa lentopalloturnaus, päivät täsmentyvät myöhemmin.
Tällä hetkellä lähimpänä ovat Digikahvilat kylillä ja Mansikkavirran palvelupäivä 27.1. (Rokka, parturiauto,
hieroja, tekstiilimyyntiä, kirjasto, jalkahoitaja, SPR).
13. Muut asiat
Satu Peltonen, Kylät sydämellä-hankkeesta kertoi Palveluhakemiston etenemisestä: Ylä-Savon tekijöille
(ruisleivän leipojat, palvelun tarjoajat, ostan, myyn, vuokraan, tapahtumat, chat(huutolaatikko), somefeed,
kyytitilaus, yms.) foorumi. Tarkoitus olisi saada helmikuun loppuun mennessä toimimaan.

Vuoden alusta on meneillään ’Esiselvityshanke Ylä-Savon järjestötoiminnan ja kuntien hyvinvointipalveluiden
kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi 2.1.- 30.6.2018’. Lisätietoja saa Leena Mularilta Iisalmen kaupungin
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden projektisuunnittelijalta.
Pari esitystä lausuttiin ääneen: Pahkalle vinkiksi järjestää useamman kylän yhteistapahtumana pitempi
pyöräilyretki. Pitäjämarkkinoilla voisi olla ohjelmassa myös kylien välinen viesti, esim. ruotsalaiseen malliin.

Kysyttiin sivistystoimen harkinnanvaraisten avustusten esitystä vuodelle 2018: 10 000 € tapahtuma-avustusta
seuroille ja järjestöille sekä 30 000 € toiminta-avustusta (sisältää Sonkajärvi Soi ry:n toiminta-avustuksen 5000 €
v. 2018). Kyliä tiedotetaan, kun hakuaikataulu tiedetään.
14. Seuraava kokous
4.4. klo 17:30

15. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20:20.

