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SONKAJÄRVEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 23.1.2023 
 

 

Paikka Sonkajärven seurakuntatalo, Rutakontie 20 ja Teams-kokous 
Aika 23.1.2023 klo 9.10-10.55  
 
 
Kutsutut 
 Erkki Tuovinen, Eläkeliiton Sonkajärven yhdistys ry 
 Maija Vainikainen, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, Sonkajärven paikallisosasto 
 Kalevi Tuovinen, Sonkajärven eläkeläiset ry 
 Arja Alanen, Eläkeliiton Sukevan yhdistys 
 Leila Honkala, SPR, Sonkajärven osasto 
 Usko Partanen, SPR, Sukevan osasto 
 Pauliina Ruotsalainen, Sonkajärven seurakunta 
 Kari Vornanen, kunnanhallituksen edustaja, etäyhteydellä 
 Tea Kemppainen, Sonkajärven kunta 
 
Sihteeri Sinikka Väisänen, Sonkajärven kunta 
 
Poissa Risto Vatanen, Sukevan Sotaveteraanit ry 
 Pentti Repo, Sonkajärven Invalidit ry 
 Jorma Huttunen, Sonkajärven Sydänyhdistys 
 Petri Pursiainen, Vammaisten edustaja 
 Senja Huusko, kunnanhallituksen edustaja 

Tiina Kärkkäinen, Pohjois-Savon hva:n edustaja 
Ritva Pääkkönen, Pohjois-Savon hva:n edustaja 

 
 
Asialista  
 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastajan valinta. Edellisen 
pöytäkirjan allekirjoittaminen. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Vainikainen ja Leila Honkala. 
Edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin. 

 
2. Hyvinvointialueen alkumetrit.  

Hyvinvointialueen hallituksen jäsen Ilpo Kärkkäinen. 
3. Servican ruokapalvelut.  

Ilpo Kärkkäinen kuuluu Hyvinvointialueen omistajaohjausjaostoon. Jaoston kokous 
on lähiaikoina. Hänen kanssaan keskusteltiin ja häneltä kysyttiin ensisijaisesti 
kotihoidon asiakkaiden ruokapalveluista ja niiden toimivuudesta.  
Palveluihin ei olla tyytyväisiä: 
-ruoka toimitetaan kylmänä 3 kertaa viikossa 
-asiakkaan pitää itse pystyä lämmittämään ateriansa 
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-merkinnät (sisältö) ruokapakkausten päällä ovat liian pientä tekstiä ja puutteelliset. 
Ei siis merkintää missä ja milloin ateria on valmistettu eikä merkintää minkä päivän 
ruoka on kyseessä 
-aikaisempi sosiaalinen ulottuvuus on poissa, asiakkaan kanssa ei ehditä vaihtaa 
kuulumisia, samalla pystyttiin tarkistamaan mikä on asiakkaan kunto/vointi 
 
Päätös: esitetään annettavaksi elinvoimakoordinaattorille tehtäväksi kartoittaa 
Sonkajärven yksityiset ruoka-alan yrittäjät: kuka olisi kiinnostunut lähtemään 
mukaan ruoanvalmistukseen/kuljetukseen kotihoidon asiakkaille ja minkälaiset 
olisivat asiakkaalle tulevat maksut. 
 

4. Väestöennuste. Erkki Tuovinen 
Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kunnassa kasvaa niin, että 
vuonna 2040 heitä olisi jo vähintään neljännes asukkaista.  
Kunnan palvelutason säilyttäminen ja välimuotoasumiseen satsaus tärkeitä 
tekijöitä, jotta keskustaan muutto houkuttelisi. 
 

5. Muut asiat 
Päätös: esitetään, että tekninen lautakunta selvittää, voisiko kirjaston oven eteen 
rakentaa inva-parkkipaikan. 
Erkki muistutti tuetuista lomista.  
Tea jakoi esitteen, jossa Aamutulien ja Uimahallireissujen aikataulut. 
Leila kertoi, että eri toimijoiden kesken mietitään miten hädän alaiset (talous 
tiukalla, terveys horjuu, yksinäisyys vaivaa) saisivat matalalla kynnyksellä yhteyden 
auttajiin. 
Pauliina Ruotsalainen oli kokousedustajana viimeistä kertaa. Seuraavassa 
kokouksessa seurakuntaa edustaa kirkkoherra Riitta Valtokari. 
 

6. Seuraavan kokous 
17.4.2023 klo 9.00 Sonkajärven seurakuntatalo 
 

7. Kokouksen päätös. 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.  

 

 


